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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้ นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อพัฒนาการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วนและร้ อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1*
ตระการ ขวัญเนตร** ธิตยิ า บงกชเพชร***
(วันที่รับบทความ: 24 เมษายน 2563; วันแก้ ไขบทความ: 1 กรกฎาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 8 กรกฎาคม 2563)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา
ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่พฒั นาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ และ
เพื่อศึ กษาผลการพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา ที่ เน้น
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 19 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ใบกิจกรรม แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแบบวัดการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติร้อยละ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา ที่ เน้นกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ส่งเสริ มการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ควรเริ่ มต้นบทเรี ยนด้วยการกาหนดสถานการณ์ปัญหา
ที่ สอดคล้องใกล้ตวั นักเรี ยน เน้นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้นักเรี ยนเข้าใจแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และ
แนวคิดอื่น ๆ ที่ นามาใช้ในการแก้ปัญหา และใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนคิดในเชิ งคณิ ตศาสตร์
ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ตลอดจนตีความ ประยุกต์ใช้ และประเมินผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: สะเต็มศึกษา, กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์, อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ
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Learning Management According to STEM Education Emphasize Engineering
Design Process to Improve Mathematical Literacy in Ratio Proportion and
Percentage Topic for Mathayomsuksa 1*
Trakarn Khwannet** Thitiya Bongkotphet***
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Abstract
The purposes of this research were to study guidelines for learning management of the STEM Education
emphasize engineering design process and to develop mathematical literacy on ratio proportion and percentage topics.
The methodology of this research was action research. The participants were 19 students of Mathayomsuksa one. The
research instruments consisted of lesson plans, work sheets, observation form and mathematical literacy test. The data
were analyzed by percentage, content analysis and data triangulation.
The research results showed that the guidelines for learning management of the STEM Education emphasize
engineering design process to develop Mathematical literacy should focus on everyday life situation problems. Support
their students to understand the mathematical concept and problem-related information and use appropriately openended questions to motivate students to think and encourage students to apply the mathematics knowledge in solving
problems. These activities lead most students to a good level of mathematical literacy.
Keywords: STEM Education, Engineering Design Process, Mathematical Literacy, Ratio Proportions and Percentage
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บทนา
การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็ นทักษะที่ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21
ในการเผชิ ญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Ojose, 2011) การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ คือความสามารถของ
บุคคลในการคิ ด ใช้ และตี ความคณิ ตศาสตร์ ในสถานการณ์หรื อบริ บทต่าง ๆ รวมถึงการให้เหตุผลการใช้
แนวคิ ด กระบวนการคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา อธิ บายและทานายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ (Steen, 2001)
ทาให้นานาประเทศ มีความจาเป็ นที่จะต้องมีประชากรที่รู้คณิ ตศาสตร์ เพราะผูร้ ู ้คณิ ตศาสตร์ คือ ผูม้ ีความรู ้
ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะสามารถใช้ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อในการ
ดาเนิ นชี วิต พัฒนาสังคมของตนเองอย่างสร้ างสรรค์ สามารถจัดการกับการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต (สุ นีย ์ คล้ายนิล และคณะ, 2549)
ผลการประเมิ นการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ของ PISA 2018 ประเทศไทยมี คะแนนอยู่ที่ 419 คะแนน
ซึ่ งต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และเมื่อศึ กษาย้อนไปในปี 2009-2015 นักเรี ยนไทยยังมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย
ของกลุ่มประเทศที่เข้าร่ วมการประเมิน (สสวท, 2562) ซึ่ งสะท้อนว่า นักเรี ยนไทยขาดความพร้อมในการนา
คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่ งมีผลกระทบต่อนักเรี ยน และขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศไทยในระดับสากล จึ งมี ค วามจ าเป็ นที่ จะต้องพัฒนานักเรี ย น ให้ส ามารถน าความรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในบริ บทต่าง ๆให้ดียิ่งขึ้น
บริ บทของโรงเรี ยนที่ ผวู ้ ิจยั สอนเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาขนาดกลาง มุ่งเน้นการ
จัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะงานอาชี พ หลังการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง
จานวนเต็ม ผูว้ ิจยั ศึกษาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน โดยใช้แบบวัดการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างตาม
กรอบการประเมิ นของ PISA 2015 จานวน 10 ข้อ แบบเขี ยนตอบอิ สระกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จานวน 19 คน ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ไม่ รู้ ว่าควรใช้ความรู ้ เรื่ องอะไร ควรเริ่ มคิ ดอย่างไร นั่นคื อ นักเรี ยนขาดการคิ ดสถานการณ์ ปัญ หาใน
เชิงคณิ ตศาสตร์ ทั้งยังพบว่า ไม่สามารถนากฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการและโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่านักเรี ยนไม่สามารถใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา และเมื่ อให้นักเรี ยนได้ตีความและประเมิ นความสมเหตุ สมผลของผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า
นักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายถึงความเหมาะสมของผลลัพธ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้และไม่สามารถตีความผลลัพธ์
ทางคณิ ตศาสตร์กลับไปสู่ บริ บทในชีวิตจริ งได้
สะเต็มศึกษาเป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการความรู ้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงสู่ สถานการณ์ปัญหาในชี วิตของนักเรี ยน (Vasquez,
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J.A., Sneider, C., & Comer, M., 2013) โดยเป้าหมายการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คือ การพัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ให้เหตุผล ประยุกต์แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาท
ของคณิ ตศาสตร์ และใช้คณิ ตศาสตร์ ช่วยในการวินิจฉัยและตัดสิ นใจที่ดี นัน่ หมายถึง การพัฒนานักเรี ยนให้
เป็ นผูร้ ู ้คณิ ตศาสตร์ (math literate) เน้นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีผ่านการปฏิบตั ิให้เห็นจริ ง ควบคู่กบั การ
พัฒนาความรู ้ ความคิ ด ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ผ่านกิ จกรรมที่ บูรณาการการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรม (Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology, 2016; อ้างอิงใน วนินทร สุ ภาพ, 2561)
ด้วยเหตุผลและความสาคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วน
สัดส่ วนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สะเต็มศึ กษาที่ เน้น
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาที่ เน้นกระบวนการ
ออกแบบเชิ งวิศวกรรม ที่ พฒ
ั นาการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วนและร้ อยละของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่ อศึ กษาผลการพัฒนาการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทาง
สะเต็มศึ กษาที่ เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม เรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วนและร้ อยละของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน (Classroom action research) ตามรู ปแบบการ
วิจยั ปฏิบตั ิการของ Kemmis (1998 อ้างอิงใน สุ วิมล ว่องวานิช, 2557) เป็ นวงจรที่ต่อเนื่ องกัน 3 วงจรปฏิบตั ิ การ
ดังต่อไปนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบตั ิ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect)
กลุ่มเป้ าหมาย
บริ บทของนักเรี ยนในงานวิจยั นี้ คื อ นักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ งในจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 19 คน จากเอกสารรายงานผลการ
เรี ยนภาคเรี ยนที่ 1 รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับดี แต่มี
คะแนนการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ไม่ถึงเกณฑ์ระดับดี ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มิได้นาผลของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา 1 คน, นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2 คน มาวิเคราะห์ และทั้งหมดเป็ นนักเรี ยน
ได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
และใบกิ จกรรมที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้ างแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ใบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 3 แผน ใช้เวลาแผนละ 6 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 18 ชัว่ โมง
แบ่งเนื้ อหาตามวงจรปฏิบตั ิการ ดังนี้ วงจรที่ 1 เรื่ อง อัตราส่ วน สถานการณ์รถบรรทุกสุ ดแกร่ ง วงจรที่ 2
เรื่ อง สัดส่ วน สถานการณ์สังขยาน่าอร่ อย และวงจรที่ 3 เรื่ อง ร้อยละ สถานการณ์น้ ายาล้างจานมหัศจรรย์
แต่ ล ะแผนประกอบไปด้ว ยขั้น การสอนที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน 6 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1) ขั้น ระบุ ปั ญ หา(Problem
Identification) เป็ นการนานักเรี ยนเข้าสู่ บทเรี ยน โดยนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ ใกล้ตวั นักเรี ยนและ
นักเรี ยนจะต้องทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่กาหนด วิเคราะห์ปัญหาว่าจะต้องใช้ความรู ้ใด เพื่อนามา
แก้ไขปัญหา 2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) นักเรี ยน
จะต้องรวบรวมข้อมูลผ่านการค้นคว้าหรื อทากิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวคิ ดทางด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) นักเรี ยนจะได้นาแนวคิ ดต่าง ๆ
ที่ ไ ด้ร วบรวมมาออกแบบชิ้ น งานหรื อ วิ ธี การการแก้ปั ญ หา 4) ขั้นวางแผนและด าเนิ น การแก้ปั ญ หา
(Planning and Development) นักเรี ยนจะดาเนินการสร้างชิ้นงานตามที่นกั เรี ยนได้ออกแบบ 5) ขั้นทดสอบ
ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้ นงาน(Testing, Evaluation and Design Improvement)
นักเรี ยนจะได้ทดสอบชิ้ นงาน หรื อวิธีการแก้ปัญหาว่าสามารถแก้ปัญหาได้มากน้อยเพี ยงใด พร้ อมทั้ง
สังเกตปั ญหาที่ พบจากการทดสอบ และนามาปรั บปรุ งแก้ไขชิ้ นงานให้ดียิ่งขึ้ น 6) ขั้นนาเสนอวิธีการ
แก้ปั ญ หาผลการแก้ปั ญ หาหรื อ ชิ้ น งาน (Presentation) นัก เรี ยนจะได้น าเสนอข้อ ค้น พบที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับชิ้ นงานหรื อ วิ ธี การในการแก้ปั ญ หา (สสวท, 2557) เมื่ อสร้ า งแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ล้ว
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนาส่ งให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้ อหาคณิ ต ศาสตร์ , ด้า นเนื้ อ หาฟิ สิ กส์ , ด้า นการสอนคณิ ตศาสตร์ , ด้า นคณิ ตศาสตร์ ศึ กษา, ด้า น
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศึกษา และด้า นวิช าอาหารและโภชนาการ ประเมิ นความเหมาะสมของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ระดับ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.80 ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับสถานการณ์ปัญหาที่ใช้ และคาถามในใบกิจกรรม จากนั้นผูว้ ิจยั นามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา แล้วจึงจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์
2. แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกต
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กาหนดขอบเขตของการสังเกต จากนั้นด าเนิ นการสร้ างและเสนออาจารย์
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ที่ ปรึ กษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้อ ง แล้วปรั บปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะนา แล้วจัด ท าแบบสั งเกตการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์
3. แบบวัดการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั ศึกษากรอบการประเมินการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ PISA 2018
และศึ กษามาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ พ้ื นฐานชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
กาหนดรู ปแบบของแบบทดสอบเป็ นแบบเขียนตอบอิสระ เพราะสามารถตรวจสอบกระบวนการคิด การ
ให้เหตุผลได้ แต่ละข้อมีแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับดี หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีคิดและได้
คาตอบที่ถูกต้อง ระดับพอใช้ หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีคิดได้บางส่ วนแต่ได้คาตอบที่ผิด ระดับ
ควรปรับปรุ ง หมายถึง นักเรี ยนไม่สามารถคิดหาคาตอบที่ถูกต้องได้ จากนั้นดาเนิ นการสร้างทั้งหมด 17 ข้อ
ที่ครอบคลุม 3 กระบวนการได้แก่ 1) การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์ (A1) 2) การใช้แนวคิด
ข้อเท็จจริ ง วิธีดาเนิ นการและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ (A2) 3) การตีความ การประยุกต์ใช้และการ
ประเมิ นผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ( A3) และ 4 บริ บท ได้แก่ บริ บทส่ วนตัว, การงานอาชี พ , สังคม และ
วิทยาศาสตร์ แล้วนาส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ , ด้านคณิ ตศาสตร์
ศึกษา และด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ผูว้ ิจยั ปรั บปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วจัดทาแบบวัดการรู ้ เรื่ อง
คณิ ตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ผู ว้ ิ จัย น าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ใ นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อง
อัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ เริ่ มดาเนินการสอนตั้งแต่วนั ที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
2. ในขณะที่ดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมสังเกตการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
จะสังเกตและบันทึกข้อมูลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ น นัน่ คือ ในขณะที่ผวู ้ ิจยั ปฏิบตั ิการสอน
ผูว้ ิจยั จะสังเกตผลการปฏิบตั ิไปด้วยพร้อม ๆ กัน โดยใช้เครื่ องมือคือ แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การรวมรวมข้อมูลการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั จะใช้ใบกิจกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม
3. ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมสังเกตการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นาผลการวิเคราะห์จากแบบสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และใบกิ จกรรม มาสะท้อนผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และร่ วมกันพิจารณา จุดเด่น
จุดด้อย ปัญหาที่พบ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งต่อไป
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4. เมื่อดาเนิ นการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสะท้อนครบทั้ง 3 วงจรแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบ
การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน โดยใช้แบบวัดการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์
5. นาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ เ น้ น
กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม เพื่อพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูว้ ิจยั
และผูร้ ่ วมสังเกต มาวิเคราะห์มีข้ นั ตอน ดังนี้ 1) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหาโดยเริ่ มอ่านเนื้ อหาจากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) จัด
กลุ่มข้อความตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) วิเคราะห์แยกข้อความในแต่ละขั้นออกเป็ น จุดเด่น/
จุ ดด้อย อุปสรรค/ปั ญหาที่ พบ แนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหา และพฤติ กรรมที่ นักเรี ยนแสดงออก
4) จับประเด็นสาคัญของประโยคโดยใช้วลีส้ นั ๆ เพื่อความเข้าใจตรงกันสาหรับผูอ้ ่าน และ 5) ลงข้อสรุ ป
เพื่ อ สะท้อ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท้ ัง หมด แล้ว รายงานผลในลัก ษณะการเขี ย นบรรยายผลการ
ดาเนิ นการ ปรับปรุ งแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละวงจรปฏิ บตั ิ การ เพื่อนาไปปรับปรุ ง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรถัดไป เมื่อดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบ 3 วงจร ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ภาพรวม โดยผูว้ ิจยั ใช้การตรวสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลเชิ งคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผูว้ ิจยั (Investigation Triangulation) แหล่งข้อมูลที่ได้มาจากผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมสังเกต โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
และพิจารณาผลการดาเนินการ ว่าให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สอดคล้อง และเป็ นไปทิศทางเดียวกันหรื อไม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึ กษาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกใบกิจกรรมของนักเรี ยน
เที ยบกับเกณฑ์ 3 ระดับ คื อ ระดับดี , พอใช้ และควรปรั บปรุ ง โดยจะประเมิ นการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ท้ งั
3 กระบวนการ ใช้ส ถิ ติ แบบร้ อยละ แสดงกลุ่ มนักเรี ย นตามระดับการรู ้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ ข องแต่ ล ะ
กระบวนการ 2) หลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยตรวจแบบทดสอบของ
นักเรี ยนจานวน 16 คน โดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้วนาผลคะแนนในแต่ละข้อมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิ ติ แบบร้ อยละ แยกตามกระบวนการของการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ แล้วสรุ ปผลของการรู ้ เ รื่ อ ง
คณิ ตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาผลการพัฒนาการรู ้
เรื่ องคณิ ตศาสตร์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่อย่างไร
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สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้ นกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่พฒ
ั นาการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์
การให้ความสาคัญกับการเริ่ มต้นบทเรี ยนด้วยการกาหนดสถานการณ์ปัญหา ที่สอดคล้องใกล้ตวั
นักเรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิ มที่ เคยพบเจอในชี วิตประจาวัน กับสถานการณ์
ปั ญหาได้ (แบบสังเกตการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 7 ก.พ. 2563) ทาให้สามารถคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ได้ดีข้ ึน โดยแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี ได้จากวงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ผูว้ ิจยั จะอธิ บายผล
ที่ ได้จากการใช้แนวทางการสอนนี้ ดังนี้ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนศึ กษาสถานการณ์ปัญหา สังขยาน่ าอร่ อย “ร้าน
ขนมแห่งหนึ่ งขายสังขยาแล้วได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าว่า สังขยามีรสชาติไม่อร่ อย ทาให้ในแต่ละวันขาย
ไม่หมด ทางร้านจึงต้องปรับปรุ งสู ตรการทาสังขยาใหม่ ซึ่ งจะต้องทาสังขยาให้มีเนื้ อเนี ยนนุ่ม รสชาติอร่ อย
โดยมีตน้ ทุนที่ ต่ าที่ สุด เบื้ องต้นจะต้องทาให้ลูกค้าชิ มคนละ 50 กรัม ทั้งหมด 30 คน” สถานการณ์ ปัญหา
ดังกล่ าวเป็ นสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับอาหารที่ นักเรี ย นคุ ้นเคย และนักเรี ย นเคยมี ประสบการณ์ ก าร
ทาอาหารมาบ้าง จากแบบบันทึ กการสังเกตของผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมสังเกตวันที่ 7 ก.พ. 2563 พบว่า นักเรี ยน
ร่ วมกันศึกษาสถานการณ์ปัญหาอย่างตั้งใจ และเมื่อผูว้ ิจยั ตั้งคาถาม “จากสถานการณ์น้ ี นกั เรี ยนจะนาความรู ้
ใดมาใช้ในการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะแก้ปัญหานี้ อย่างไร” จากการใช้คาถาม นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ว่า
จะต้องใช้ความรู ้ใดในทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อแก้ปัญหา และสามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เข้ามาแทน
สถานการณ์ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการบันทึกในกิจกรรมที่ 2 นักเรี ยนกลุ่ม 1
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การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เข้าใจแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาจะทาให้
นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เช่น โดยการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้เข้าใจแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนความรู ้เดิ มของนักเรี ยน ตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรี ยนโดยการซักถาม การทาแบบทดสอบหลังทากิจกรรมต่าง ๆ หรื อให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม
อธิ บายความเข้าใจหลังการทากิจกรรม ในขั้นการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา และจากการที่ผวู ้ ิจยั
ร่ วมฟัง ได้สงั เกตเห็นว่านักเรี ยนส่ วนมากมี การแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม สามารถอธิ บายแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
ข้อเท็จจริ ง วิธีการดาเนินการและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ได้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี
ได้จากวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ซึ่ งผูว้ ิจยั จะอธิ บายผลที่ได้จากการใช้แนวทางการสอนนี้ ดังนี้ หลังจากที่นกั เรี ยน
ได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหา น้ ายาล้างจานมหัศจรรย์และวิเคราะห์ปัญหาแล้ว นักเรี ยนจะได้รวบรวมแนวคิ ด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในด้านแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์จะได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องร้อยละ (ความหมายของร้อยละ การ
เขี ยนอัตราส่ วนในรู ปร้อยละ การคิ ดร้อยละ) และในด้านแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องความเข้มข้นของ
สารละลาย (ร้อยละมวลโดยมวล) ซึ่ งผูว้ ิจยั ออกแบบกิ จกรรมให้นักเรี ยน ได้ทดลองหาความเข้มข้นของ
สารละลาย เมื่อผูว้ ิจยั ตรวจสอบได้วา่ นักเรี ยนเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ แล้ว จึงให้นาแนวคิดเหล่านั้นมาออกแบบ
วิ ธีการแก้ปั ญหา ผูว้ ิ จัยสังเกตเห็ นว่า นักเรี ย นสามารถนาแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นัน่ คือการคานวนหาความเข้มข้นของสารละลายเป็ นร้อยละได้
อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการบันทึกใบกิจกรรมที่ 3 ข้อ 5.1 นักเรี ยนกลุ่ม 4
การใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา และ
ตีความการประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างถูกต้อง ในระหว่างการดาเนิ นกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนจะต้อง
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีความต่อเนื่ อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้ไล่ระดับการเรี ยนรู ้ จนนาไปสู่ การได้ชิ้นงาน
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หรื อวิธีการแก้ปัญหาที่ ดีที่สุด ซึ่ งในวงจรที่ 1 และ 2 ผูว้ ิจยั ไม่ได้ใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อตรวจสอบการใช้
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนเท่าที่ควร จึงทาให้นกั เรี ยนบางส่ วนไม่คานึงถึงการนา
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา มีการคิดคานวนที่ผิด ทาให้ชิ้นงานที่นกั เรี ยนสร้างเกิดปั ญหา
ไม่สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดได้ ทาให้ในวงจรที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแผนการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้คาถามปลายเปิ ดมากขึ้ นในทุกขั้นตอนของ การทากิ จกรรม ส่ งผลให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่
ได้คิด ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ในการปรับปรุ งชิ้นงานให้ดีที่สุด และสามารถตีความผลการใช้แนวคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่มีต่อชิ้นงานได้ เช่นตัวอย่างคาถามปลายเปิ ดที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในงานวิจยั ในครั้งนี้ “วัตถุดิบแต่ละตัว
ที่นกั เรี ยนใช้มีความเข้มข้นเท่าไร นักเรี ยนคิดอย่างไร” และจากการสังเกต พบว่า นักเรี ยนสามารถออกแบบ
น้ ายาล้างจานโดยใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับร้ อยละเพื่ อหาความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างถูกต้อง(ภาพที่ 2)
(การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้, 21 กุมภาพันธ์ 2563)
2. ผลการพัฒนาการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่เน้ นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 1 แสดงร้อยละของการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ร้ อยละของการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ แต่ ละวงจรปฏิบัตกิ าร
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 3
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
ควร
ควร
ควร
ดี
พอใช้
ดี พอใช้
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
A1
91.70 8.30
0
100
0
0
93.75 6.25
0
A2
85
15
0
68.75 12.5 18.75 91.67 8.33
0
A3
50
50
0
93.75 6.25
0
100
0
0
เฉลี่ย
75.57 24.43
0
87.5 6.25
6.25
95.14 4.86
0

จากตารางที่ 1 ผลการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ระหว่า งการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากใบกิจกรรมของนักเรี ยนทั้ง 3 วงจรปฏิบตั ิการ ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการรู ้เรื่ อง
คณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี จากนี้ผวู ้ ิจยั จะนาเสนอผลการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในแต่ละวงจร ดังนี้
วงจรปฏิ บตั ิ การที่ 1 นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการคิ ดสถานการณ์ ปัญหาในเชิ งคณิ ตศาสตร์ (A1) และการใช้
แนวคิ ด ข้อเท็จจริ ง วิธีดาเนิ นการและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ (A2) อยู่ในระดับดี คิ ดเป็ นร้อยละ
91.70 และร้ อยละ 85.00 ตามลาดับ แต่ พบว่า นักเรี ยนร้ อยละ 50 มี การตี ความการประยุกต์ใช้และการ
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ประเมินผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ (A3) อยู่ในระดับพอใช้ มีสาเหตุมาจาก นักเรี ยนไม่เข้าใจว่าในชี วิตจริ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลลัพธ์ และวิธีคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์ หรื อแบบจาลองอย่างไร เพื่อตัดสิ นว่าจะต้อง
ปรับปรุ งหรื อนาผลไปใช้ในสถานการณ์ได้อย่างไร เช่น ในกิจกรรมรถบรรทุกสุ ดแกร่ ง เมื่อนักเรี ยนสร้าง
รถบรรทุกจาลองที่นกั เรี ยนออกแบบไว้แล้ว นักเรี ยนจะได้ทดสอบชิ้นงานของตนเองครั้งที่ 1 โดยผลการ
ทดสอบพบว่า ชิ้นงานของตนเองไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเลือกใช้อตั ราทดของเฟื อง
ที่ ไม่เหมาะสม โดยนักเรี ยนไม่มีการปรับอัตราทดของเฟื องใหม่ในการทดสอบครั้งถัดไป และทาให้ผล
การทดสอบเป็ นเช่นเดิม แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนไม่เข้าใจว่าอัตราทดของเฟื องที่นกั เรี ยนใช้ส่งผลอย่างไร
ต่อชิ้นงาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการบันทึกใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 4 นักเรี ยนกลุ่ม 1
วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 นักเรี ยนมีการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิ งคณิ ตศาสตร์ (A1) คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งมี
พัฒนาการที่สูงขึ้นจากวงจรที่ 1 กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถระบุประเด็นทางคณิ ตศาสตร์ ของปัญหาที่ต้ งั อยู่
ในบริ บทโลกชี วิตจริ ง มีการระบุตวั แปรที่สาคัญ สามารถทาสถานการณ์หรื อปั ญหาให้อยู่ในรู ปอย่างง่าย
เพื่อทาให้การวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ ง่ายขึ้น สามารถนาเสนอสถานการณ์ในเชิงคณิ ตศาสตร์ โดยการใช้
ตัวแปรสัญลักษณ์ แผนภาพ แปลงปั ญหาให้อยู่ในรู ปของภาษาทางคณิ ต ศาสตร์ และเมื่ อพิ จารณาการ
ตี ความ การประยุกต์ใช้และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ (A3) จะเห็นได้ว่ามีพฒั นาการที่ สูงขึ้ น
จากวงจรที่ 1 เนื่องจาก นักเรี ยนมีความเข้าใจว่าในชี วิตจริ งส่ งผลกระทบต่อผลลัพธ์ และวิธีคิดคานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อแบบจาลองอย่างไร เพื่ อตัดสิ นว่าจะต้องปรั บปรุ งหรื อนาผลไปใช้ในสถานการณ์ ไ ด้
อย่างไร โดยนักเรี ยนมีการปรับสัดส่ วนของส่ วนผสมทั้งหมด ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การทดสอบชิ้ นงาน
ดังภาพที่ 1 จะเห็นว่านักเรี ยนมีการใช้แนวคิ ดเรื่ องสัดส่ วน ใช้ตวั แปรแทนวัตถุดิบต่าง ๆ และมีการปรับ
ส่ ว นผสมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ชิ้ น งานดี ยิ่ ง ขึ้ น วงจรปฏิ บัติ ก ารที่ 3 นัก เรี ยนมี ก ารใช้แ นวคิ ด ข้อ เท็ จ จริ ง
วิธีด าเนิ นการและการให้เ หตุ ผ ลทางคณิ ตศาสตร์ (A2) คิ ด เป็ นร้ อยละ 91.67 ซึ่ งมี พ ฒ
ั นาการที่ สู ง ขึ้ น
จากวงจรที่ 1 และ 2 จากใบกิ จกรรมที่ 3 ในข้อที่ 6.1.4 สังเกตเห็ นว่า นักเรี ยนทุ กกลุ่มปรั บปรุ งชิ้ นงาน
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โดยคานวณหาความเข้มข้นของสารละลาย เพื่ อให้ทราบว่า ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของน้ ายาล้า งจาน
อย่างไร ดังภาพที่ 4 ซึ่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถนาวิธีดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง และในวงจรนี้ นกั เรี ยนยังมีพฒั นาการของการตีความการประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์
ทางคณิ ตศาสตร์ (A3) ที่สูงขึ้นจากวงจรที่ 1 และ 2 กล่าวคือ นักเรี ยนมีการตีความผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์
กลับไปที่ บริ บทโลกชี วิตจริ ง มี การประเมิ นความเป็ นเหตุ เป็ นผลของวิ ธีแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ใน
บริ บทของปั ญหาโลกชี วิตจริ ง สามารถอธิ บายได้ว่าเพราะเหตุใดผลลัพธ์ หรื อข้อสรุ ปทางคณิ ตศาสตร์
เหมาะสมหรื อ ไม่ กับบริ บทของปั ญหา เช่ น ผูว้ ิ จัย ใช้ค าถาม “นักเรี ย นคิ ด ว่า การผลิ ต น้ ายาล้างจาน ที่
คานึ งถึงความเข้มข้นของสารละลาย เป็ นร้อยละเหมาะสมหรื อไม่ หรื อไม่ตอ้ งคานึ งถึงก็ได้” ซึ่ งนักเรี ยน
ทุ ก กลุ่ ม มี ก ารเขี ย นอธิ บายในท านองเดี ย วกัน ว่ า “เหมาะสม เพราะถ้า ไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเข้ม ข้น ของ
สารละลาย น้ ายาล้างจานอาจทาความสะอาดได้ไม่ดี”

ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกใบกิจกรรมที่ 3 ข้อที่ 6.1.4 นักเรี ยนกลุ่มที่ 1
การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2 แสดงร้อยละของการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์หลังการ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กระบวนการ
ร้ อยละของจานวนนักเรียนในแต่ ละระดับของการรู้เรื่ องคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ดี(2)
พอใช้ (1)
ควรปรับปรุ(0)
A1
A2
A3
เฉลีย่

53.75
48.44
66.67
56.28
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40.63
46.88
26.04
37.85

5.62
4.68
7.29
5.87
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เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ 56.28 และเมื่อพิจารณาแต่ละกระบวนการของการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี
ทั้ง 3 กระบวนการ แต่ ยงั พบนักเรี ยนที่ อยู่ในระดับควรปรั บปรุ ง อาจเนื่ องมาจากในการท ากิ จกรรมใน
ห้องเรี ยนนักเรี ยนได้ทางานเป็ นกลุ่ม เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับเพื่ อน แต่ การทาแบบทดสอบ
นักเรี ยนต้องทาด้วยตนเองจึงอาจทาให้นกั เรี ยนทาไม่ได้หรื อทาได้ไม่ดีพอ ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่าง
และหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา ที่ เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
ช่วยให้นกั เรี ยนมีการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
เพื่อพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
แสดงให้เห็ นว่า สามารถพัฒ นาการรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ได้ เมื่ อพิ จารณาระดับความก้า วหน้า การรู ้ เ รื่ อ ง
คณิ ตศาสตร์ โดยรวม จากใบกิ จกรรมและแบบวัด พบว่า สอดคล้องกันอยู่ในระดับดี อาจเนื่ องจาก การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ลกั ษณะนี้ ได้เริ่ มต้นด้วยการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ สอดคล้องใกล้ตวั นักเรี ยน
นักเรี ยนจึงเห็นความสัมพันธ์ของคณิ ตศาสตร์ ที่มีอยู่ในชี วิตจริ ง นัน่ คือทาให้สามารถคิดสถานการณ์ปัญหา
ในเชิ งคณิ ตศาสตร์ ได้ดีข้ ึน เช่นสถานการณ์สังขยาน่าอร่ อย สถานการณ์น้ ายาล้างจานมหัศจรรย์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hoover (2012) ที่ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดสถานการณ์ปัญหาจากบริ บทของนักเรี ยน
จะทาให้นักเรี ยนเห็ นความสัมพันธ์ ในการนาคณิ ตศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหาในชี วิตจริ งได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ รหัท ติ๊ บแปง, จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม และวนิ นทร สุ ภาพ (2562) ที่ พบว่า การใช้สถานการณ์
ที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน ทาให้นักเรี ยนมี โอกาสแสดงความคิ ดเห็ นต่ อสถานการณ์ และเห็ นว่าเป็ น
สถานการณ์ ที่ ใ กล้ต ัว จึ งท าให้ มี ค วามสนใจ ส่ งผลให้อธิ บายและแก้ปั ญหาได้ และยังสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ กมลกานต์ ศรี ธิ (2561) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ทาให้เกิดการรู ้เรื่ อง
คณิ ตศาสตร์ ด้านการคิ ดสถานการณ์ของปั ญหาในเชิ งคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี มาก นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยแสดงร่ องรอย วิธีคิดที่ช้ ี ให้เห็นถึงการ
คิดคานวณการดาเนิ นการตามกฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา เช่น นักเรี ยนคานวณหาอัตราทด
ของเฟื อง การคิ ดสัดส่ วนของวัตถุดิบในการทาสังขยา การคิ ดความเข้มข้นของสารละลาย (ร้อยละ) อาจ
เนื่องมาจากนักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ จึงทาให้นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา มีการบูรณาการความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีผ่านกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งการแก้ปัญหาจาเป็ นต้องใช้หลักการ
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คณิ ตศาสตร์ มาช่ วยแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้น การจัดกิ จกรรมลักษณะนี้ จึงสามารถส่ งเสริ มการใช้
แนวคิด ข้อเท็จจริ ง วิธีดาเนิ นการและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Capraro,
R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J.R., (2013) ที่ กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิ งวิศวกรรมจะต้องมี การศึ กษา
แนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาให้เข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง เพื่ อนาไปสู่ การออกแบบและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งทิ วา บุญมาโตน (2561) ที่ พบว่าหลังจากการจัดการ
เรี ย นรู ้ โดยใช้บ ริ บทเป็ นฐานส่ งผลให้เ กิ ด การรู ้ เ รื่ องคณิ ต ศาสตร์ ด้า นการคิ ด สถานการณ์ ปั ญหาใน
เชิงคณิ ตศาสตร์ และการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับดีมาก ใน
งานวิจยั นี้ ได้ใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดในเชิ งคณิ ตศาสตร์ใช้คณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา
รวมถึงตีความการประยุกต์ใช้ และประเมินผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนหยุดคิด วิเคราะห์ สะท้อน
การแก้ปัญหาของตัวเอง ซึ่ งส่ งผลให้การรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J.R., (2013) ที่ กล่าวว่า ขั้นกิ จกรรมที่ เ น้นให้
นักเรี ยนออกแบบ สร้ างชิ้ นงานจะทาให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้เต็มที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะสามารถ
ดึงความรู ้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์เชิ งทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบตั ิจริ งให้เป็ นชิ้นงานได้ เมื่อพิจารณาการ
ใช้แนวคิ ด ข้อเท็จจริ ง วิธีดาเนิ นการและการให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู ้ พบว่าในวงจรที่ 2 ต่ากว่าวงจรที่ 1 และ 3 อาจเนื่ องจาก วงจรที่ 2 นักเรี ยนไม่ได้ใช้เพียงความรู ้เรื่ อง
สัดส่ วน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเดี ยวแต่ตอ้ งใช้ความรู ้เรื่ องสมการด้วย ทาให้นกั เรี ยนบางส่ วนใช้แนวคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ไม่ถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา ที่ เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
ผู ้ส อนควรวางแผนการด าเนิ น กิ จ กรรม และควรมี ค วามเข้า ใจเนื้ อ หาสาระของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้เหล่านี้ ให้กบั นักเรี ยน จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือว่าสามารถพัฒนาการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ได้หรื อไม่
เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า เมื่อนักเรี ยนได้ทากิ จกรรมเป็ นกลุ่ม ได้ช่วยกันแก้ปัญหาและมีการแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับเพื่อน นักเรี ยนจะมีระดับของการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี
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