
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning Vol.15 No.1 January – June 2021 
ISSN 1905-7881 (Print)/ ISSN 2651-1584 (Online) 
Available online at https://jrtl.rsu.ac.th 

103 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities ที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

The Effects of Model-Eliciting Activities on Mathematical Literacy in Probability of 
Students in Grade 9 

 
ทีฆทัศน์ ญาณะทวี1*  จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม2  และวนินทร สภุาพ1 

Teekhatasy Yanatawee1*  Chakkrid Kliniam2 and Wanintorn Supap1 

 
1ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

2ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University 
2Department of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University 
วันท่ีส่งบทความ 23 พฤษภาคม 2562  วันท่ีแก้ไขครั้งสุดท้าย 10 กรกฎาคม 2562 
วันท่ีตอบรับบทความ 11 กรกฎาคม 2562  วันท่ีเผยแพร่ออนไลน์ 1 ธันวาคม 2563 

 
บทคัดย่อ 
 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เป็นสมรรถนะที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องมีในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง แต่จากการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนไทยที่ผ่านมานั้นมีผลคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศที่เข้าร่วมรับการประเมิน 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities ที่มีต่อการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities จ านวน 4 
แผน ใบกิจกรรม และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Model-Eliciting Activities ส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในระดับดี ถึง ดีมาก กล่าวคือ นักเรียนสามารถระบุ
ประเด็นปัญหาหรือท าสถานการณ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเพื่อท าการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างตัวแปรเพื่อ
น าไปแก้ปัญหาในกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้ งสามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ และอธิบายความ
สมเหตุสมผลของผลลัพธ์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

 
ค ำส ำคัญ:  การจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น 
 
Abstract 
 Mathematical literacy is one of the important competencies that students must have to apply 
mathematical knowledge to their real-life problems. However, according to the international 
assessment, the average score of Thai students stands below the average score of all countries. 
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Therefore, this research aimed to study the effects of Model-Eliciting Activities on mathematical literacy 
in the topic of Probability. The participants in this research included 21 9th graders from the middle 
school in Phitsanulok Province. Research instruments consisted of 4 lesson plans that had Model-
Eliciting Activities integrated, worksheets and the mathematics literacy test. The results from 
mathematical literacy test showed that students could identify issues and simplify them to facilitate 
the analysis. They could also create variables to be used in problem solving, interpret the mathematical 
results and explain logically to relate to real-life context. 

 
Keywords: Model-Eliciting Activities, Mathematical Literacy, Probability 

 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนา
ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ซึ่งช่วยให้การคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และแม่นย า สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณิตศาสตร์ยัง เป็นเครื ่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา
เศรษฐก ิจของประเทศให ้ท ัดเท ียมก ับนานาชาต ิ  โครงการ PISA (Programme for International Student 
Assessment) หรือ OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) คือ องค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือเพื่อต้องการพัฒนาตัวชี้วัดว่าระบบการศึกษาของประเทศที่
ร่วมโครงการสามารถให้การศึกษาเพื่อเตรียมให้พร้อมที่จะมีบทบาทหรือมีส่วนสร้างสรรค์ และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ในสังคมได้มากน้อยเพียงใด โดย PISA วัดการรู้เรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Redding Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) คือการประเมินผลการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ไม่ได้เน้นความรู้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน แต่เน้น
ที่การวัดว่านักเรียนสามารถน าคณิตศาสตร์ที่เคยได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนจะต้อง
สามารถขยายความรู้จากที่เคยได้เรียนในชั้นเรียนน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลายและ
ปัญหาในชีวิตจริงเพราะทุกวันน้ีทุกคนต้องเผชิญหน้ากับกิจวัตรประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ปริมาณ รูปทรง 
มิติ ความน่าจะเป็น และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ อีกมากมาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
[สสวท.], 2554, น. 87) ตามกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์ การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความประเมินผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์ 2) เนื้อหาที่ประเมิน ได้แก่ ปริมาณ (Quantity) ความไม่แน่นอนและข้อมูล (Uncertainty and Data) การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change and Relationships) และปริภูมิและรูปทรง (Space and Shape) และ 3) 
บริบท ประกอบด้วย 4 บริบทได้แก่ บริบทส่วนตัว บริบททางการงานอาชีพ บริบททางสังคม และบริบททางวิทยาศาสตร์ 
(สสวท., 2556, น. 10-11) จุดส าคัญของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามนิยามของ PISA เป็นการเน้นความชัดเจนของความรู้
คณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ก็เพื่อบอกความสามารถของบุคคล
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ในด้านวิธีการคิดโดยผ่านกฎเกณฑ์และวิธีการทางคณิตศาสตร์ สามารถตีความและใช้คณิตศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ที่
หลากหลาย จากนิยามที่ก าหนดไว้ท าให้เห็นชัดว่า สามารถขยายความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 
ที่ไม่คุ้นเคย (สสวท., 2552, น. 4) นักเรียนทีม่ีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จะส่งผลท าให้คิดอย่างคณิตศาสตร์ได้และเป็นคนที่มี
คุณภาพ เพราะรู้จักคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล รู้จักการน าความรู้ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตและการท างาน ซึ่งผลการประเมิน
ของ PISA ตั้งแต่ปี 2009 2012 และ 2015 พบว่า ผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังคงมีคะแนน
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกครั้งของการทดสอบ ซึ่งในปี 2009 พบว่านักเรียนไทยร้อยละ 52.5 มีคะแนนท่ีต ่ากว่าระดับพื้นฐาน
ตามที่ PISA ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจากการส ารวจปัจจัยที่ท าให้ผลการประเมินค่อนข้างต ่าพบว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่ บุคลิกภาพ
หรือลักษณะเฉพาะตัวของครูที่ไม่เอื้อต่อความเป็นครูมืออาชีพ การวัดและประเมินผลที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
และ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ไม่ส่งเสริมกระบวนการคิด (สสวท. , 2555, น. 123-140) ซึ่งในส่วนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ไม่ส่งเสริมกระบวนการคิด พบว่ามีประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ประเด็นการแก้ปัญหา 
ครูมักจะให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาโดยการน าเอาสูตรและบทนิยามที่ท่องจ าไว้มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะของโจทย์
ปัญหาเป็นการฝึกใช้สูตรและฝึกการท าตามขั้นตอนที่ครูสอนไว้มากกว่าฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 2) ประเด็น
การให้เหตุผลและการพิสูจน์ ครูมักใช้อธิบายและแสดงเหตุผลในขั้นตอนต่าง ๆ แล้วครูเขียนสิ่งที่อธิบายทั้งหมดให้
นักเรียนดูบนกระดานด า สิ่งที่นักเรียนได้จะเป็นความรู้และความจ าเท่านั้น 3) ประเด็นการสื่อสาร นักเรียนจะสื่อสารกับ
ครูผู้สอนโดยการตอบค าถามกับครูผู้สอนเท่านั้นบางครั้งตอบผิดนักเรียนจะไม่ทราบเหตุผลว่าผิดเพราะอะไร แต่ครูจะใช้
วิธีถามนักเรียนคนต่อไปจนกว่าจะได้ค าตอบที่ถูกต้องที่ครูต้องการ และ 4) ประเด็นการน าเสนอ ครูจะให้นักเรียนใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการท าแบบฝึกหัดที่เน้นความจ าลงในสมุดแบบฝึกหัด (กิตติ พัฒนตระกูลสุข, 2546, น. 54-58) ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น ควรเน้นให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับชีวิตจริง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับชีวิตจริงและเป็นสิ่งส าคัญที่
จะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนพบเจอปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตและได้ลงมือหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และยังช่วยให้นักเรียน
เห็นความส าคัญในการเรียนมากขึ้นด้วย (ชาตรี ส าราญ, 2544, น. 67) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการจัดการเรียนรู้
ตามแนว Model-Eliciting Activities หรือ MEAs ที่พัฒนาโดยอิงจากการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) โดยนักการศึกษาคณิตศาสตร์ Lesh,  Doerr, and Carmona (1998) ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรม
เพื่อช่วยกระตุ้นนักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) ใน
การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาในชีวิตจริง โดยนักเรียนต้องสามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนเอง 
ตลอดจนประเมินกระบวนการคิดของตนเองและผู้อื่นได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิต
นักเรียน และช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Lesh & English, 2005; Showalter, 2008) ซึ่ง 
Model-Eliciting Activities มีหลักการส าคัญในการออกแบบกิจกรรม 6 ประการ (Lesh, Hoover,  Hole,  Kelly, & 
Post, 2000; Showalter, 2008) คือ 1) หลักการสร้างแบบจ าลอง (Model-construction principle) 2) หลักการเป็น
ความจริง (Reality principle) 3) หลักการประเมินตนเอง (Self-assessment principle) 4) หลักการจัดการเอกสาร 
(Model-documentation principle) 5) หลักการการปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ใหม่ (Shared-ability and Reusability 
principle) 6) หลักการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ (Effective prototype principle) ซึ่ง Lesh ยังได้น า 6 หลักการ 
มาออกแบบการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน (Lesh et al., 2000) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านบทความ และตอบค าถามเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นการ
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น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา และขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล จะเห็นว่าแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting 
Activities มีความสอดคล้องกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการ
ตอบสนองความต้องการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามนิยามของ PISA  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะน า Model-Eliciting Activities มา
พัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ กับเนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเรื่อง ความไม่แน่นอนและข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินผลของ PISA 2015 โดยผลการประเมิน PISA พบว่า นักเรียนไทย ร้อยละ 44.4 ท าข้อสอบได้ไม่ถึง
ระดับพื้นฐานของการประเมินผล สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้ไปสังเกตและสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์สอน
คณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการจ านวน 3 ท่าน จากโรงเรียนที่ผู้วิจัยท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในปีการศึกษา 2561 พบว่า เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นเรื่องหนึ่งที่นักเรียนมีปัญหา
โดยนักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเจอโจทย์ปัญหาที่เคยพบเจอหรือคุ้นเคยซ ้า ๆ ในห้องเรียน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ โดยมี
การคิดหรือข้ันตอนการท าท่ีคล้ายกับขั้นตอนการสอนของครู  แต่เมื่อปรับเปลี่ยนโจทย์ให้ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย จะพบว่า
นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ปัญหา และเมื่อนักเรียนได้ค าตอบ นักเรียนไม่สามารถอธิบาย หรือ ตีความผลลัพธ์ของค าตอบที่ได้กลับ
ไปสู่สถานการณ์ของโจทย์ปัญหาหรือเช่ือมโยงกับความเป็นจริงในชีวิตได้  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities ที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities (MEAs) หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือ
สร้างวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริง โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านบทความ และตอบค าถามเตรียมความพร้อม ครูเตรียมบทความซึ่งยาวประมาณ 10-15 
บรรทัด ที่สร้างขึ้นโดยอิงจากเรื่องจริงในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความน่าจะเป็น นักเรียนอ่านบทความและตอบค าถามเพื่อ
เตรียมความพร้อมและท าความคุ้นเคยกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งประเด็นค าถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการระบุประเด็นทาง
คณิตศาสตร์ การท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา การเล่าหรือยกตัวอย่างประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกับบทความ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค าส าคัญ ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดสถานการณ์ปัญหา ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับความ
น่าจะเป็น นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาเป็นกลุ่ม ช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยสร้างเป็นแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการใช้แผนภาพ ช่วยกันตอบค าถามในใบกิจกรรม และเขียนแสดงขั้ นตอนเกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นในการหาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตีความผลลัพธ์ ประเมินความเป็น
เหตุเป็นผล แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในใบกิจกรรม กลุ่มละ 5-7 นาที ในขณะที่น าเสนอ
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ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจฟังและท าความเข้าใจกับวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอื่น ครูให้นักเรียนประเมินวิธีการ
แก้ปัญหาของกลุ่มอื่น โดยพิจารณาถึงประเด็นความถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยของกับวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอื่น แล้วบันทึกลงในแบบประเมินกิจกรรมในส่วนของกลุ่มอื่น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล ครูให้นักเรียนประเมินวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง ในประเด็นของความถูกต้อง
ของเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงวิธีการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้น โดยบันทึกลงในแบบประเมิน
กิจกรรมในส่วนของกลุ่มตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหา  
 2. การรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด ใช้ และตีความคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการ ได้แก่ 
 1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง ผู ้เรียนสามารถรู้ และบอกโอกาสที่จะใช้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ของปัญหา แล้วให้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแปลงสถานการณ์ของ
ปัญหาให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
 1.1 ระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง 
 1.2 ท าสถานการณ์หรือปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เพื่อท าให้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 
 1.3 แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 2) การใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา หมายถึง ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 
แนวคิดหลักทางคณิตศาสตร์ ข้อเท็จจริง วิธีด าเนินการและเหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้
ได้ข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
 2.1 คิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
 2.2 ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือเหมาะสม 
  2.3 น ากฎเกณฑ์ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 3) การตีความ และประเมินผลลัพธ์ หมายถึง ผู้เรียนสามารถสะท้อนวิธีแก้ปัญหาผลลัพธ์หรือข้อสรุปทาง
คณิตศาสตร์แล้วตีความออกมาในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง ได้แก่ 
 3.1 ตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง 
 3.2 ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบริบทของปัญหาชีวิตจริง 
 3.3 อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหาชีวิตจริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนหญิง 16 คน และนักเรียน
ชาย 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตนักเรียนในห้องนี้ก่อนการท าวิจัยแล้ว พบว่านักเรียน
กลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต ่า และมีปัญหาวิจัยตามที่กล่าวไว้ในบทน า ผู้วิจัยจึงมุ่ง
แก้ปัญหากับนักเรียนกลุ่มนี้ 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากใบกิจกรรมในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น โดย ใช้เนื้อหา 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ ใช้เวลา 10 ช่ัวโมง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ออกแบบสถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาจ านวน 4 
แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง แล้วหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ และครูผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดั งนี้ 1) ปรับ
เวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ 2) ปรับรูปแบบข้อค าถาม
ของใบกิจกรรมให้มีความชัดเจน รายละเอียดเกี ่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู ้และสถานการณ์ในแต่ละแผนแสดง  
ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ สถานการณ์และเวลา 

แผนที่ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สถานการณ์ 

1 ความน่าจะเป็น 2 ประเพณีรับบัว 

2 การทดลองสุม่และเหตุการณ ์ 3 ประเพณีแห่ผตีาโขน 

3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์ 3 ประเพณีแข่งขันเรือยาว 

4 ความน่าจะเป็นกับการตดัสินใจ 2 วงล้อเสี่ยงโชค 

  
2. ใบกิจกรรม ผู ้ว ิจัยสร้างใบกิจกรรมที ่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู ้ส าหรับให้นักเรียนท า  

เป็นรายกลุ่ม กลุ่ม ละ 3 คน ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีลักษณะเป็นแบบเขียนตอบอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วหาคุณภาพของใบกิจกรรมโดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ปรับข้อค าถามในใบกิจกรรมให้สัมพนัธ์
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ปรับข้อค าถามให้ชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้ค าตรงไปตรงมา  
 3. แบบทดสอบการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อ้างอิงจากแนวข้อสอบของ PISA ซึ่งมีรูปแบบการ
เขียนตอบอิสระ ประกอบด้วย 4 สถานการณ์ ส าหรับให้นักเรียนท าเป็นรายบุคคลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วหา
คุณภาพของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดียวกับท่ีตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
3 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ปรับค าถามให้เฉพาะเจาะจง ชัดเจน อ่านแล้ว
เข้าใจง่าย 2) ปรับเพิ่มความซับซ้อนของค าถามบางข้อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศและช้ีแจงจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เรื่อง ความน่าจะ
เป็น เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่ัวโมงปกติของโรงเรียน โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 10 
ช่ัวโมง 
 3. ในระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ท าใบกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม และหลังเสร็จ 
สิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์ผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ผลการพัฒนา
กระบวนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมและ 
แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แล้วน ามาจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และ
ปรับปรุง ตามล าดับ แล้วรายงานผลการพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในรูปของร้อยละและความเรียง 
 2. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) แบบใช้เครื่องมือวิจัยมากกว่าหนึ่ง 
ชนิด (Methodological Triangulation) ได้แก่ ใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เพื่อท าการ 
วิเคราะห์และพิจารณาผลสรุปการพัฒนากระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือไม่ อย่างไร 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผู้วิจัยวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 กระบวนการของนักเรียนทั้งหมด 7 กลุ่ม จากการตอบ
ค าถามในใบกิจกรรมที่ 1 - 4 พบว่า ในใบกิจกรรมที่ 1 - 2 กลุ่มของนักเรียนมีระดับการรู้เรื ่องของกระบวนการคิด
สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
กระบวนการตีความ และประเมินผลลัพธ์อยู่ในระดับปรับปรุง พอใช้และดี ไม่มีกลุ่มใดอยู่ในระดับดีมาก ในใบกิจกรรมที่ 
3 กลุ่มของนักเรียนมีระดับการรู้เรื่องของกระบวนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และกระบวนการตีความ และประเมินผลลัพธ์อยู่ทั้ง 4 ระดับ
คือระดับปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก และในใบกิจกรรมที่ 4 กลุ่มของนักเรียนมีระดับการรู้เรื่องของกระบวนการคิด
สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
กระบวนการตีความ และประเมินผลลัพธ์อยู่ในระดับปรับปรุง ด ีและดีมาก มีเพียงส่วนน้อยแค่ 1 กลุ่มที่อยู่ในระดับพอใช้ 
ซึ ่งเมื ่อพิจารณาโดยรวมพบว่า กลุ ่มนักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนากระบวนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์ กระบวนการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และกระบวนการตีความ และ
ประเมินผลลัพธ์ดีขึ้นตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยน าเสนอผลจากใบกิจกรรมที่ 4 ในตารางที ่2  
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ตารางที ่2 แสดงระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากใบกิจกรรมจ านวน 7 กลุ่ม  

การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
ใบกิจกรรมที่ 4 

4 3 2 1 

1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์     

1.1 ระบุประเด็นทางคณติศาสตรข์องปัญหาในชีวิตจริง 2 5 - - 

1.2 ท าสถานการณ์หรือปัญหาใหอ้ยู่ในรูปอย่าง่าย เพื่อท าให้การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 

1 3 3 - 

1.3 แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร ์ 1 5 1 - 

2. การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา     

2.1 คิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธแีก้ปัญหาทางคณติศาสตรไ์ปใช้ 1 5 1 - 

2.2 ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือเหมาะสม - 4 3 - 

2.3 น ากฎเกณฑ์ ข้ันตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 1 4 2 - 

3. การตีความ และประเมินผลลพัธ์     

3.1 ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง 1 4 2 - 

3.2 ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบริบทของปัญหา
ชีวิตจริง 

- 4 3 - 

3.3 อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของ
ปัญหา 

- 3 3 1 

หมายเหตุ: 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 
 
 2. ผู้วิจัยวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการของนักเรียนทั้งหมด 21 คน จากการตอบ
ค าถามในแบบทดสอบการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู ้เรื่องในแต่ละกระบวนการดังนี้ 
กระบวนการที่ 1 คือกระบวนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยด้านย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 1.1 
ระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง อยู่ในระดับ ดี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 1.2 ท าสถานการณ์หรือ
ปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เพื่อท าให้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น อยู่ในระดับ พอใช้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.62 และ 1.3 แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ ดี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38   
 กระบวนการที่ 2 คือกระบวนการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ไปด้วยกระบวน
ด้านย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 2.1 คิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ อยู่ในระดับ ดี 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 2.2 ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือเหมาะสม อยู่ในระดับ พอใช้ 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 และ 2.3 น ากฎเกณฑ์ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับ ดี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90   
 กระบวนการที ่ 3 คือกระบวนการตีความ และประเมินผลลัพธ์ ไปด้วยกระบวนด้านย่อย 3 ข้อ ได้แก่                   
3.1 ตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง อยู่ในระดับ ดี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 3.2 ประเมิน
ความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบริบทของปัญหาชีวิตจริง อยู่ในระดับ ดี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
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42.86 และอยู่ในระดับ พอใช้ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และ 3.3 อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ หรือข้อสรุป
ทางคณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหา อยู่ในระดับ พอใช้ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีรายละเอียดดังตารางที ่3  
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
(รายบุคคล) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 

จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

   1. กระบวนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์     

1.1. ระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง 
- 

13 คน 
(61.90) 

7 คน 
(33.33) 

1 คน 
(4.76) 

1.2. ท าสถานการณ์หรือปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เพื่อท าให้การ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 

- 
9 คน 

(42.86) 
10 คน 
(47.62) 

2 คน 
(9.52) 

1.3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ 
- 

11 คน 
(52.38) 

9 คน 
(42.86) 

1 คน 
(4.76) 

2. การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

    

2.1. คิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
- 

14 คน 
(66.67) 

6 คน 
(28.57) 

1 คน 
(4.76) 

2.2. ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
หรือเหมาะสม 

- 
9 คน 

(42.86) 
10 คน 
(47.62) 

2 คน 
(9.52) 

2.3. น ากฎเกณฑ์ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

- 
13 คน 
(61.90) 

7 คน 
(33.33) 

1 คน 
(4.76) 

3. การตีความ และประเมินผลลัพธ์     

3.1. ตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง 
- 

10 คน 
(47.62) 

8 คน 
(38.09) 

3 คน 
(14.29) 

3.2. ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
บริบทของปัญหาชีวิตจริง 

- 
9 คน 

(42.86) 
9 คน 

(42.86) 
3 คน 

(14.29) 

3.3. อธ ิบายความสมเหต ุสมผลของผลล ัพธ ์  หร ือข ้อสร ุปทาง
คณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหา 

- 
7 คน 

(33.33) 
12 คน 
(57.14) 

2 คน 
(9.52) 
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ตัวอย่างผลงานท่ีแสดงการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังรูปที ่1 2 และ3  

 
รูปที่ 1 แสดงการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ ด้านระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ในการหาค าตอบใน
สถานการณ์ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากนักเรียนสามารถระบุประเดน็ทางคณิตศาสตรข์องปัญหาในชีวิตจริงตามที่โจทย์
ก าหนดมาให้ได้ แต่ควรระบุประเด็นจากบทความโดยอ้างตามหลักการและเหตุผล เช่น การบอกจ านวนสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุ ไม่น าความคิดของตนเองมาใส่ในการระบุประเด็น 
 

 
รูปที ่2 แสดงการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านคิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในการหาค าตอบ
ในสถานการณ์ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากนักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามสิ่งที่โจทย์
ก าหนดมาให้ได้ แต่ควรเขียนรายละเอียดขั้นตอนในการแก้ปัญหาการลดอุบัติเหตุตลอด 7 วันอันตรายให้ชัดเจนและเรียบ
เรียงข้ันตอนให้ถูกต้อง 
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รูปที ่3 แสดงการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของ
ปัญหา ในการหาค าตอบในสถานการณ์ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากนักเรียนสามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของ
ผลลัพธ์ได้ และสามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลบัไปสู่บรบิทของปัญหาได้ แต่ควรเพิ่มในส่วนการอธิบายผลลัพธ์
ให้ระเอียดและชัดเจนของชนิดต้นไม้ให้มากข้ึน 
 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เรื่อง ความน่าจะเป็น ในภาพรวมพบว่า 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนมีการพัฒนาระดับของกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ดีขึ้นตามล าดับ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities ช่วยพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
โดยเห็นได้จากใบกิจกรรม 4 ใบกิจกรรม ตามล าดับ นักเรียนส่วนใหญ่มีกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
ตระหนักถึงปัญหาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนหรือนักเรียนเคยได้เข้าร่วม นักเรียนจะได้ฝึก
การวิเคราะห์ร่วมกันจากสถานการณ์ที่ครูน าเสนอ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของสถานการณ์ สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดให้และสถานการณ์ต้องการให้แก้ปัญหา และเขียนสถานการณ์ปัญหา
ให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้ระดมความคิดเพื่อท าความเข้าใจปัญหาและเชื่อมโยงปัญหากับ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้นนักเรียนจะมาน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม แล้วด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยเขียนแสดงวิธีท า จากนั้นให้มีการน าเสนอและประเมินวิธีการแก้ปัญหาในกลุ่มของตนเอง สอดคล้องกับ 
ชนน คันธาวัตร์ (2561) ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื ่อส่งเสริมการรู ้เร ื ่อง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการเลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ของนักเรียน  
หรือมีความน่าสนใจ ร่วมกับการใช้ค าถามปลายเปิดที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และมีการอภิปรายในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ตีความประเมินผลลัพธ์ และความรอบคอบในการท างานของนักเรียน จะส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ได้ นั้นคือนักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ได้เหมาะสมและ
สอดคล้อง สามารถสร้างตัวแปรเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา เลือกใช้หลักการและกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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 ระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในใบกิจกรรม สอดคล้องกับผล
จากการวิเคราะห์แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ นั่นคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการของการรู้เรื่องในกระบวนการ
คิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือกระบวนใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา และกระบวนการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ตามล าดับ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียน
ได้ช่วยกันพิจารณาสถานการณ์ของปัญหาจนสามารถใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยหาวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถน ากฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
มากกว่าพิจารณาสถานการณ์และแก้ปัญหาเพียงล าพัง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะรวมถึง
สมรรถนะจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง สอดคล้องกับ สุชาดา ปัทมวิภาต 
(2557) ที่กล่าวว่า นักเรียนไทยมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดสถานการณข์องปัญหาในเชิงคณิตศาสตรท์ี่
อ่อนกว่าอีกสอง 2 กระบวนการที่เหลือ ครูจึงควรฝึกนักเรียนให้รู้จักการอ่านเพื่อท าความเข้าใจ ตีโจทย์หรือสถานการณ์
ให้เป็นปัญหา ทางคณิตศาสตร์ให้ได้ เพราะถือเป็นกระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนน าไปสู่กระบวนการอื่น ๆ 
ต่อไป  
 เมื่อพิจารณาระดับการรู้เรื่องของด้านย่อยของแต่ละกระบวนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า 
 1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ด้านกระบวนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ในขั้นที่ 1 และ 2 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-
Eliciting Activities เนื่องจากในขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านบทความ ครูน าเสนอสถานการณ์จากบทความที่อิงจากเรื่องจริงใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนหรือที่นักเรียนเคยได้เข้าร่วม ซึ ่งถือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา และในขั้นที่ 2 การจัดสถานการณ์ของปัญหา ที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์จากบทความที่ครูน าเสนอ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ
สถานการณ์ เช่น นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจ านวนสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุของปีก่อน ๆ นั้ นมี
แนวโน้มการเกิดมากน้อยเพียงใด สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดให้และสถานการณ์ต้องการให้แก้ปัญหา และนักเรียนสามารถ
เขียนสถานการณ์ให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แผนภาพต้นไม้ ท าให้นักเรียนได้ระดมความคิดกันในกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยกันท าความเข้าใจปัญหาและเช่ือมโยงปัญหากับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาจากการอธิบายของเพื่อนในกลุ่ม  
 2. การใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ด้านกระบวนการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในขั้นที่ 2 -4 ของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เนื ่องจากในขั้นที่ 2 การจัดสถานการณ์ปัญหา จะเปิดโอกาสให้
นักเรียนค้นคว้าความรู้เพื่อและน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยมีครูคอยให้ค าแนะน า จะ
ท าให้นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมของความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า
เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มาซึ่งกลยุทธ์หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา กล่าวคือ นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีการท าอย่างเป็นอันดับท าให้ไม่สับสนในการหาค าตอบ ในขั้นที่ 3 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าแล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการค้นคว้าและวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม แล้วด าเนินการเขียนแสดงวิธีท าของการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม  เปิดโอกาสให้
มีการตรวจสอบค าตอบโดยครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ซึ่งท าให้ครูและนักเรียนในชั้นเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางใน
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การแก้ปัญหา ในขั้นที่ 4 นักเรียนได้ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหานั้น และอธิบายความสมเหตุสมผลของ
ผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหาในชีวิตจริง ท าให้นักเรียนทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
เหมาะสม  
 3. การตีความและประเมินผลลัพธ์ นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านกระบวนการ
ตีความและประเมินผลลัพธ์ ในขั้นที่ 3-4 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เนื่องจากในขั้นที่ 3 
เมื่อนักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาแล้ว จะได้รับข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ท าให้นักเรียนกลุ่มที่
น าเสนอทราบแนวทางในการแก้ปัญหา ในขั้นที่ 4 นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีการ
แก้ปัญหานั้น และอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการตีความและประเมิน
ผลลัพธ์และยังท าให้นักเรียนทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. ครูควรอธิบายนักเรียนให้ชัดเจนระหว่างท ากิจกรรมเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเรื่องความ
น่าจะเป็นจะอยู่ในรูปแผนภาพต้นไม้ แต่ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ อาจจะอยู่ในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างไป 
 2. ครูควรเน้นย ้าให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในใบกิจกรรมพร้อมทั ้งแสดงรายล ะเอียด อธิบายเหตุผล
ประกอบการตอบ เนื่องจากนักเรียนนิยมเขียนค าตอบออกมาแบบสั้น ๆ 
 3. ครูควรเตรียมความพร้อมของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านก่อน เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-
Eliciting Activities นั้นจะเน้นนักเรียนจะได้อ่านบทความหรือสถานการณ์ที่ค่อนข้างยาว ต่างจากโจทย์ในลักษณะที่
นักเรียนคุ้นเคย พ้ืนฐานการอ่านจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องด้วยผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าในขั้นตอนการอ่านบทความและขั้นการจัดสถานการณ์ปัญหา สามารถ
ช่วยส่งเสริมการคิดริเริ่มซึ่งเป็นหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์ และจากผลการวิจัยพบว่าในขั้นการอ่านบทความ นักเรียน
สามารถระบุประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจซึ่งอาจจะส่งผลต่อการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2. ผู้วจิัยควรศึกษาวิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ใน
กระบวนการตีความและประเมินผลลัพธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักเรียนพัฒนาน้อยที่สุด 
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