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บทคัดย่อ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็ นความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ใช้ ความรู้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง แต่เนื่องจากผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศที่เข้ าร่วม ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานที่มตี ่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จะใช้ สถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้ องกับชีวิตจริงเป็ นเครื่องมือในการช่ วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนจะได้ ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ช่ วยให้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ ปัญหาต่างๆ อันเป็ นทักษะที่
จาเป็ นต่ อการดารงชีวิต กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 40 คน โครงการ
ห้ องเรียนพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบ
กิจกรรม และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน ส่วนใหญ่มรี ะดับการรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี กล่าวคือนักเรียนสามารถคิดสถานการณ์ของปัญหาต่างๆในชีวิตจริง
ในเชิงคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนสามารถใช้ เหตุผล แนวคิด หลักการ ข้ อเท็จจริง วิธีดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ ปัญหาได้ และนักเรียนสามารถสะท้ อนวิธแี ก้ ปัญหา ผลลัพธ์ หรือข้ อสรุปทางคณิตศาสตร์แล้ วตีความออกมาในบริบท
ของปัญหาโลกชีวิตจริงได้
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ภาคตัดกรวย
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Abstract
Mathematical literacy is a student ability that reflect their apply knowledge acquired from mathematics
courses in real-world problem solving. But the recent results of Mathematic literacy assessment indicated that Thai
students gained the lower mean score than those of the other OECD member countries. Therefore, this research
aimed to study the impact of Problem-based learning on mathematical literacy in a topic of Conic Sections. In the
Problem-based learning, the real-world problems were used as a tool to promote students learning. Facing with
the real-world problems, the students learned through the analytical process and teamwork collaboration in problem
solving resulting in the thinking skills and problem-solving processes which are necessary in real-life situations.
The target group for this research was 40 students from grade 10 of science and mathematics program in one of
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บทนา
คณิตศาสตร์ ในฐานะวิชาหนึ่งที่ถูกกาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้ าวหน้ าของโลก มนุษย์ใช้ คณิตศาสตร์เป็ นเครื่องมือใน
การพัฒนาความคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
อย่างเป็ นระบบมีระเบียบแบบแผน ซึ่งลักษณะการคิดดังกล่าวนี้ทาให้ มนุษย์น้ันสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ นื ๆอีกหลายสาขา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555, หน้ า 1) การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตเชื่อว่า ถ้ านักเรียนสามารถจดจาสูตร กฎ ทฤษฎีบท
ทาตามตัวอย่ าง พิสูจน์หรือแก้ โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนและทาข้ อสอบได้ ก็ถือว่ านักเรียนประสบความสาเร็จในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ทาให้ เป้ าหมายการเรียนคณิตศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเป็ นการให้ ความสาคัญกับการจดจาสูตร ทฤษฎีบท
วิ ธีการหาค าตอบหรื อการพิ สูจ น์โดยไม่ สนใจที่จะให้ นัก เรี ย นมีความเข้ า ใจถึงเหตุผ ลที่แ ท้ จริ งว่ า ทาไมจึ งต้ องเรียน
คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ใช้ อธิบายสิ่งต่ างๆที่อยู่ ร อบตัวได้ อย่ างไร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2555, หน้ า 7) ทาให้ ไม่เป็ นเรื่องแปลกที่นักเรียนมักมีคาถามว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไปทาไม ทาไมต้ องเรียน
คณิตศาสตร์ เรียนแล้ วเอาไปทาอะไร”ซึ่งคาถามเหล่านี้ทาให้ เห็นว่านักเรียนยังมองไม่เห็นว่าจะสามารถนาคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ในการสร้ างสรรค์งานต่างๆได้ อย่างไร และยังไม่เข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของคณิตศาสตร์ว่าเกี่ยวข้ องอย่างไรกับ
การดาเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555, หน้ า 1) การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียนของทุกประเทศทั่วโลก ยังเป็ นการเรียนที่มุ่งเน้ นเพื่อนาคณิตศาสตร์ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ซึ่งสาหรับ
ประเทศไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ กาหนดคุณภาพที่นักเรียนควรมีไว้ คือ
นักเรียนต้ องสามารถใช้ ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ อย่ าง
เหมาะสม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้ า 162) คุณภาพของนักเรียนที่ได้ กาหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังกล่าวนั้น สอดคล้ องกับการประเมินหนึ่งของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่ วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment) ที่ดาเนินการ
โดยองค์การเพื่ อความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) ซึ่งได้ ประเมินเพื่อวัดความสามารถและทักษะในการนาความรู้ท่ไี ด้ เรียนมาไปใช้ ในชีวิตจริงนอกโรงเรียน
ซึ่งนิยามว่าเป็ น “การรู้เรื่อง (Literacy)” โดย PISA วัดการรู้เรื่อง 3 ด้ าน ได้ แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Redding Literacy)
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) โดยจุดสาคัญของการ
ประเมินวิชาคณิตศาสตร์น้นั เน้ นให้ เยาวชนได้ พัฒนาสติปัญญาที่จะใช้ คณิตศาสตร์ไปตามบริบทหรือสถานการณ์ในชีวิต
จริงโดยใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ไี ด้ เรียนมาจากโรงเรียน และเพื่อบอกภาพสมรรถนะของเยาวชนในด้ านวิธกี ารคิดโดย
ผ่านกฎเกณฑ์และวิธีการทางคณิตศาสตร์ สามารถตีความและใช้ คณิตศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ในที่น้ ี คือ การที่สามารถใช้ เหตุผล แนวคิด วิธีการ ข้ อเท็จจริงและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่ อบอก
อธิบาย และคาดการหรื อ พยากรณ์เ รื่ อ งราวหรื อ สถานการณ์ต่ า งๆที่เ ผชิ ญ หน้ า ได้ ครอบคลุ มถึง การ มีค วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์และใช้ ประโยชน์จากความรู้น้นั ๆ ซึ่งกรอบโครงสร้ างของการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2012
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the extra-large high schools in Phitsanulok Province. Research instruments included the lesson plans of Problembased learning, the work sheets and the mathematical literacy test. The results showed that most of the students had
‘good’ level of mathematical literacy. This is to say that the students were able to think about the real-world
problems in the aspect of mathematics. They were able to apply the mathematical logic, principle, concept, fact
and method in problem solving. They were also able to reflect the problem solution, results or mathematical
conclusion, and interpret them into the context of the real-life problems.
Keywords: Problem-Based Learning, Mathematical Literacy, Conic Sections
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นี้ แบ่งออกเป็ น 3 หมวด ได้ แก่ 1) หมวดบริบท ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับ 4 บริบท ได้ แก่บริบทส่วนตัว บริบททางสังคม บริบท
ของการงานอาชีพ และบริ บทในวงการวิทยาศาสตร์ 2) หมวดเนื้ อหาสาระ ซึ่ ง จ าแนกไว้ เป็ นสี่ด้ า น ได้ แ ก่ ปริ มาณ
(Quantity) ความไม่ แน่ นอน และข้ อมูล (Uncertainty and Data) การเปลี่ยนแปลง และความสัมพั นธ์ (Change and
Relationships) และปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) 3) หมวดกระบวนการคณิตศาสตร์ ซึ่งประเมินตาม
กระบวนการคณิตศาสตร์ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์ 2) การใช้ หลักการทางคณิตศาสตร์ และ 3) การ
ตีความ แปลความ ประยุกต์ ประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อตอบปั ญหาของโลกชีวิตจริง ซึ่งผลการประเมินการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ดงั กล่าว พบว่าคะแนนของนักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยเพียง 427 คะแนน ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดของ
ประเทศที่เข้ าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD) ซึ่งอยู่ท่ี 494 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2557) นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ันพื้ นฐาน (O-NET)
ทางด้ านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ซ่งึ แสดงถึงความสามารถในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ใน
การเรียนรู้ส่งิ ต่างๆ หรือแก้ ปัญหาในสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมาที่พบว่าในระดับประเทศนักเรียนได้ คะแนนเฉลี่ยเพียง 9.23 คะแนน ปัญหานี้ยังสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้ า 1) ที่พบว่าในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ที่ผ่ า นมา แม้ ว่ า นั กเรี ย นจะมีค วามรู้ค วามเข้ าใจในเนื้อหาสาระเป็ นอย่ า งดี แต่ ยั ง มีนั ก เรี ยนจานวนไม่ น้อ ยที่ยั งด้ อย
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ ปัญหา การแสดงหรืออ้ างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทางคณิตศาสตร์กบั สถานการณ์ต่างๆ และส่งผลให้ นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันหรือในการศึกษาต่อได้ อย่า งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปัจจุบันแนวคิดในการ
สอนคณิตศาสตร์จึงเปลี่ยนไปมาก เป้ าหมายหลักของการเรียนการสอนได้ มุ่งเน้ นที่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ นักเรียนเกิด
ความรู้ ส่งเสริมให้ นักเรียนได้ คดิ และมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กบั สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ทาให้ การเรียน
การสอนเป็ นไปอย่างมีความหมายและสามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ นอกจากครูคณิตศาสตร์จะมีหน้ าที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้ านเนื้อหาสาระ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้ อง
ดีงามแล้ ว ต้ องสร้ างความตระหนัก ทานักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมองเห็นว่ าคณิตศาสตร์มีอยู่รอบตัวใน
ชีวิตประจาวันและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้ การสอนของครูจึงควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ มีการ
อภิปรายและถกเถียงเกี่ยวกับการประยุ กต์ใช้ คณิตศาสตร์และควรนาสิ่งที่อยู่ ใกล้ ตัวมาสร้ างสถานการณ์หรือโจทย์ท่ี
สอดคล้ องกับบทเรียน เพื่อให้ นักเรียนเข้ าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เป็ นแนวทางในการ
ประยุกต์ต่อไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้ า 7-14) ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการของ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) ที่เป็ นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
เครื่องมือในการช่ วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้ าหมาย นักเรียนจะได้ เผชิญกับปั ญหาของสถานการณ์ท่คี รูจัดขึ้น
เพื่อให้ นักเรียนได้ ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาร่วมกันเป็ น กลุ่มผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน ซึ่งจากงานวิจัยของ Cerezo (2004) พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานช่วยพัฒนากระบวนการทางาน
กลุ่มและสร้ างแรงกระตุ้นให้ กับผู้เรียน ทาให้ ผ้ ูเรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะค้ นหาคาตอบด้ วยตนเองได้ และ
สามารถแก้ ปัญหาที่มีความซับซ้ อนได้ นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2557, หน้ า 137-138) ยังได้ กล่ าวว่ าการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานจะช่วยให้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ ปัญหาต่างๆ อันเป็ นทักษะที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวิต ซึ่งนับว่ าสอดคล้ องกับ “การรู้เรื่อง (Literacy)” ตามแนวคิดของ PISA ที่เน้ นให้ นักเรียนใช้
ความรู้และทักษะรวมถึงสมรรถนะจากวิชาที่ได้ เรียนมาแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557, หน้ า 2) และเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2558 พบว่าในวิชาคณิตศาสตร์น้ัน เรื่อง ภาคตัดกรวย เป็ นหนึ่งในเรื่องที่นักเรียนทั่วประเทศนั้นตอบถูกน้ อย
โดยข้ อที่เป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตัดกรวย มีนักเรียนเพียงร้ อยละ 30.88 จากทั่วประเทศที่ตอบถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีความเหมาะสมที่จะนามาส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย และ
สนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สาหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ รปู แบบการวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียนและใช้ รปู แบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานที่ผ้ ูวิจัยใช้ ในการจัดการเรียนรู้มีท้งั หมด 6 ขั้นตอน (สานักงานมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ,
2550, หน้ า 7-8) ได้ แก่ 1) กาหนดปั ญหา 2) ทาความเข้ าใจปั ญหา 3) ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า 4) สังเคราะห์
ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของคาตอบ 6) นาเสนอและประเมินผลงาน และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษแห่ งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 1 ห้ องเรียน จานวน 40 คน ประกอบด้ วยนักเรียนหญิงจานวน 4 คน และ
นักเรียนชายจานวน 36 คน ซึ่งเป็ นห้ องเรียนที่ผ้ วู ิจัยฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนคณิตศาสตร์
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้ รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis (1988, อ้ างอิงใน
สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557) และ Schmuck (2006, หน้ า 149-150) เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขั้นตอนใน 1 วงจร ได้ แก่ 1. ขั้น
วางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) 4. ขั้นสะท้ อนผล (Reflect) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร โดยมีลักษณะทาซา้ เป็ นวงจรทั้งหมด 3 วงจร แบ่งได้ ดงั นี้
วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วงกลม
วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง วงรีท่มี จี ุดศูนย์กลางอยู่ท่ี (0, 0)
วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง วงรีท่มี จี ุดศูนย์กลางอยู่ท่ี (h, k)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้ วย ขั้นนาเข้ าสู่ช้นั เรียน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป โดยในขั้นสอนจะใช้ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 6 ขั้นตอน ได้ แก่ 1) กาหนดปัญหา 2) ทาความ
เข้ าใจปัญหา 3) ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของคาตอบ 6) นาเสนอและ
ประเมินผลงาน

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่องภาคตัดกรวย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 แผน ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ระยะเวลา และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการ วงจรปฏิบัติการละ 1 แผน และใช้ เวลาสอนทั้งหมด 9 ชั่วโมง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
วงจรที่

แสดงรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง

บริบท

สถานการณ์

เวลา (ชม.)

1

วงกลม

สังคม

แปลอักษร

3

2

วงรีท่มี ีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ ี (0, 0)

การงานอาชีพ

นักสารวจ

3

3

วงรีท่มี ีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ ี (h, k)

ส่วนตัว

มีนานักซิ่ง

3

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2.1 ใบกิจกรรม สร้ างขึ้นเพื่อให้ นักเรียนเขียนบันทึกขณะที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยทาเป็ นรายกลุ่มๆละ
4 คน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละใบกิจกรรมจะมีสถานการณ์ จานวน 1 สถานการณ์ เป็ นแบบเขียน
ตอบอิสระ 10 คาถาม ใน 3 ประเด็น ประกอบด้ วย 1) ด้ านการคิดสถานการณ์ของปั ญหาในเชิงคณิตศาสตร์ จานวน 3
คาถาม 2) ด้ านการใช้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา จานวน 3 คาถาม 3) ด้ านการตีความ
และประเมินผลลัพธ์ จานวน 4 คาถาม
1.2.2 แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึ้น อ้ างอิงจากแนวข้ อสอบของ PISA จานวน
2 ข้ อ ประกอบด้ วยเรื่อง วงกลม โดยใช้ บริบททางวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ท่ชี ่ ือว่า “ดาวโลก” และเรื่องวงรี โดยใช้
บริบทส่วนตัว ในสถานการณ์ท่ชี ่ อื ว่า “กรอบรูปจากไม้ ” ซึ่งมีรปู แบบการเขียนตอบใน 3 ประเด็นเช่นเดียวกับใบกิจกรรม
ในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข็อมูล ผู้วิจัยได้ นาใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ท่สี ร้ างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างเนื้อหาบทเรียนกับสถานการณ์
ของปั ญหาและความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และได้ ทาการปรับแก้ ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการเก็บข้ อมูล ผู้วิจัยใช้ ใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ท้งั หมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เวลาใน
การจัดการเรียนรู้ท้งั หมดจานวน 9 ชั่วโมง ซึ่งใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัตกิ าร วงจรปฏิบัตกิ ารละ 1 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 โดยในแต่ละแผนการเรียนรู้ผ้ วู ิจัยจะให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมขณะ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ท้ัง 3 วงจรปฏิบัติการ นักเรียนจะได้ ทาแบบทดสอบการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์เป็ นรายบุคคล และใช้ เวลาในการทาแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
จากเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ ใบกิจกรรม และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
การวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรม
1.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลจากใบกิจกรรม โดยวิเคราะห์การเขียนคาตอบเพื่อจัดกลุ่มคาตอบ ตามเกณฑ์ท่ี
ผู้วิจัยได้ กาหนดขึ้น เพื่อจัดระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง
1.2 ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ท่ไี ด้ จากใบกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 เพื่อดูพัฒนาการ
ทางด้ านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
2.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยวิเคราะห์การเขียนคาตอบเพื่อจัดกลุ่ม
คาตอบ ตามเกณฑ์ท่ผี ้ ูวิจัยได้ กาหนดขึ้น เพื่อจัดระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ และ
ควรปรับปรุง
2.2 ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ท่ไี ด้ จากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
2.3 ผู้วิจัยใช้ การตรวจสอบแบบสามเส้ า วิธี Method Triangulation โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากใบกิจกรรมของ
นักเรียนและแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องและทิศทางของข้ อมู ล

ผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้ เก็บข้ อมูลจากใบกิจกรรม 3 ใบกิจกรรมได้ แก่ (1) ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แปลอักษร (2) ใบ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง นักสารวจ และ (3) ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง มีนานักซิ่ง ซึ่งมีผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ดงั นี้

ตารางที่ 2 แสดงระดับการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มในแต่ละใบกิจกรรม
จานวนกลุ่มในแต่ละระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ใบกิจกรรมที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 3
2
4
3
5
4
6
1
2
1
2
-

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์พบว่ า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) เรื่องภาคตัดกรวย ส่งผลให้ นักเรียน ร้ อยละ 22.5 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก กล่ า วคือ ในด้ า นการคิด สถานการณ์ข องปั ญหาในเชิ งคณิต ศาสตร์ นั กเรี ย นสามารถระบุ ประเด็นทาง
คณิตศาสตร์ของปั ญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทาปั ญหาให้ อยู่ในรูปอย่ างง่ ายได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม แปลง
ปั ญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ อย่างถูกต้ อง ในด้ านการใช้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ ปัญหา นั กเรียนสามารถนากลยุ ทธ์และวิธีแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมและถูกต้ อง โดย
แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องทุกขั้นตอน และในด้ านการตีความ และประเมินผลลัพธ์ พบว่า นักเรียนสามารถตีความผลลัพธ์
ทางคณิต ศาสตร์กลั บไปสู่บริบทในชีวิต จริ งได้ อย่ างถู กต้ อง และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุเ ป็ นผลของการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ อย่างถูกต้ อง
นั กเรี ย นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 40 มีร ะดับการรู้เรื่องคณิต ศาสตร์ อยู่ ในระดับ ดี กล่ า วคือ ในด้ า นการคิด
สถานการณ์ของปั ญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทาปั ญหาให้ อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม แปลงปั ญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้ อง ในด้ านการใช้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา นักเรียนสามารถนากลยุทธ์และวิธี
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ โดยแก้ ปัญหาได้ ถูกต้ องบางส่วน และด้ านการตีความ และประเมินผลลัพธ์ นักเรียน
สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้ อย่างถูกต้ อง และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุ
เป็ นผลของการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ บางส่วน สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรม ที่พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 60 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยสามารถสามารถระบุประเด็น
ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทาปั ญหาให้ อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม แปลง
ปัญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ ถูกต้ องเพียงบางส่วน สามารถนากลยุทธ์และวิธแี ก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ไปใช้ ได้ โดยแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องเพียงบางส่วน และสามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิต
จริงได้ อย่างถูกต้ อง และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผลของการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ เพียงบางส่วน
นักเรียนร้ อยละ 37.5 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ กล่าวคือ ในด้ านการคิดสถานการณ์ของ
ปั ญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปั ญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทา
ปั ญหาให้ อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม แปลงปั ญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ ถูกต้ องเพียง
บางส่วน ในด้ านการใช้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา นักเรียนนากลยุทธ์และวิธแี ก้ ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ โดยแก้ ปัญหาได้ ถูกต้ องบางส่วน และในด้ านการตีความ และประเมินผลลัพธ์พบว่า นักเรียน
สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องบางส่วน และอธิบายและประเมินความเป็ น
เหตุเป็ นผลของการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพียงบางส่วนเท่านั้น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพ
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการเขียนตอบแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มกี ารรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีมาก
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจัยพบว่าจากการจัดการเรียนรู้ท้งั 3 วงจรปฏิบัติการ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีข้ นึ อย่างเป็ น
ลาดับ จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าในวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มรี ะดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และ
ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากเป็ นการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
แรก เมื่อมีการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และ 3 ทาให้ ในวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2,3 ไม่มนี ักเรียนกลุ่มใด
ที่มรี ะดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง อีกทั้งจานวนกลุ่มของนักเรียนที่มรี ะดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับดี มีเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ท่พี บว่า นักรียนส่วนใหญ่
มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ผ้ วู ิจัยได้ ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
สามารถส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงั ต่อไปนี้
นั กเรี ย นได้ รั บการส่ ง เสริ มกระบวนการการรู้เ รื่ องคณิต ศาสตร์ ใ นด้ า นการคิด สถานการณ์ข องปั ญ หาในเชิ ง
คณิตศาสตร์ เนื่องจากในขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา ครูนาเสนอสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนหรือ
นักเรียนเคยได้ เข้ าร่วม ซึ่งถือเป็ นการกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้ นที่จะหาวิธกี ารแก้ ปัญหา และ
ในขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจปั ญหา ที่นักเรียนได้ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ท่คี รูนาเสนอ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ระบุ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ องกับปั ญหาของสถานการณ์ สิ่งที่สถานการณ์กาหนดให้ และสถานการณ์ต้องการให้
แก้ ปัญหา และเขียนสถานการณ์ให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ ทาให้ นักเรียนได้ ระดมความคิดเพื่อทาความเข้ าใจ
ปั ญหาและเชื่อมโยงปั ญหากับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ในด้ านการใช้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ ปัญหา นักเรียนจะได้ รับการส่งเสริมกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านนี้ในขั้นที่ 3-6 ของการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เนื่องจากในขั้นที่ 3 ดาเนินการศึ กษาค้นคว้า จะเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนค้ นคว้ าความรู้เพื่ อหาวิธี
แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ นักเรียนได้ มาซึ่ง กลยุทธ์/วิธกี ารทางคณิตศาสตร์ท่จี ะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา ในขั้นที่
4 สังเคราะห์ความรู ้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ ามาร่ วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยมีครูให้
คาแนะนา จะทาให้ นักเรียนได้ พิจารณาว่ าความรู้ท่ไี ด้ ค้นคว้ ามานั้นมีความถูกต้ องเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ แก้ ปัญหา
หรือไม่ ในขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ าแล้ วเลือก
วิธแี ก้ ปัญหาของกลุ่ม และขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนจะได้ ออกมานาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ า
และวิธีแก้ ปัญหาของกลุ่ ม แล้ วดาเนินการแก้ ปัญหาโดยเขียนแสดงวิธีทา โดยเปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงวิธีทาและตรวจ
คาตอบโดยครูหรือตัวแทนนักเรียนหน้ าชั้นเรียน ซึ่งทาให้ ครูและนักเรียนในชั้นเรียนได้ ร่วมกันพิจารณาการแก้ ปัญหา
เพื่ อประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผลของวิธีแก้ ปัญหานั้น และอธิบายความสมเหตุ สมผลของผลลัพธ์ หรือข้ อสรุปทาง
คณิตศาสตร์กบั บริบทของปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็ นการส่งเสริมกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในด้ านการตีความและ
ประเมินผลลัพธ์ การที่นักเรียนได้ รับการส่งเสริมในกระบวนการด้ านการคิดสถานการณ์ของปั ญหาในเชิงคณิตศาสตร์
ด้ านการใช้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา และด้ านการตีความและประเมินผลลัพธ์ กล่าวได้
ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานช่วยส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน นั่นคือส่งเสริมให้ นักเรียนได้ ใช้
ความรู้และทักษะรวมถึงสมรรถนะจากวิชาคณิตศาสตร์ท่ไี ด้ เรียนมาแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง สอดคล้ อง
กับชัยยศ จระเทศ (2558) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ท่ใี ห้ ผ้ เู รียนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ใิ นกิจกรรมต่างๆด้ วยตนเอง การใช้
ปั ญหาที่มีอยู่รอบตัวหรือชีวิตประจาวันจะช่ วยให้ ผ้ ูเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้ นที่จะศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อหาวิธีในการ
แก้ ปัญหา และการที่ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติ ค้ นคว้ าความรู้ด้วยตนเองนั้น ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะในการแก้ ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ เพราะเกิดจากความรู้ความเข้ าใจที่ส่งั สมมาเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับวันดี ต่อเพ็ง (2553) ที่
กล่ าวว่ าการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานเป็ นกลุ่ม ทาให้ นักเรียนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น รู้จักวิเคราะห์ส่งิ ที่เป็ นข้ อมูล รวมทั้งสามารถคิดและตัดสินใจแก้ ปัญหา ประยุกต์ใช้ ความรู้ได้ อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Cerezo (2004) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ทาให้ ผ้ ูเรียน
สามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะค้ นหาคาตอบด้ วยตนเองได้ และสามารถแก้ ปัญหาที่มคี วามซับซ้ อนได้
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สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้ วย 1)กาหนดปัญหา 2)ทาความเข้ าใจ
ปั ญหา 3)ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า 4)สังเคราะห์ความรู้ 5)สรุปและประเมินค่าของคาตอบ 6)นาเสนอและประเมินผล
งาน ที่มตี ่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คดิ เป็ น
ร้ อยละ 40 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี โดยสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง
ได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทาปั ญหาให้ อยู่ ในรูปอย่ างง่ ายได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม แปลงปั ญหาให้ อยู่ ในรูปของภาษาทาง
คณิตศาสตร์ได้ อย่างถูกต้ อง นากลยุทธ์และวิธแี ก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ โดยแก้ ปัญหาได้ ถูกต้ องบางส่วน ตีความ
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้ อย่างถูกต้ อง และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผลของการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพี ยงบางส่วน นักเรียน ร้ อยละ 22.5 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ ในระดับ ดีมาก
กล่ าวคือ นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปั ญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทาปั ญหาให้ อยู่ในรูป
อย่างง่ายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม แปลงปัญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ อย่างถูกต้ อง สามารถนากลยุทธ์
และวิธแี ก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ อง โดยแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องทุกขั้นตอน สามารถ
ตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้ อย่างถูกต้ อง และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผล
ของการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ บางส่วน และนักเรียนร้ อยละ 37.5 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้
โดยสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้ องครบถ้ วน ทาปัญหาให้ อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม แปลงปั ญหาให้ อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ ถูกต้ องเพียงบางส่วน นากลยุทธ์และวิธี แก้ ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ได้ โดยแก้ ปัญหาได้ ถูกต้ องบางส่วน สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง
ได้ ถูกต้ องบางส่วน และอธิบายและประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผลของการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพียงบางส่วนเท่านั้น
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