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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นโดยการใช้ก ิจ กรรมการเรี ย นรู ้ท ี่ส ่ งเสริ มทัก ษะการแก้ ปัญ หาและการเชื่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และ 5) แบบบัน ทึกพฤติก รรมทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้มคี ุณภาพอยู่ระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ต ศาสตร์ โ ดยการใช้ ก ิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการเชื ่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) นักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ว่ามีความ
เหมาะสม ข้อค้นพบจากงานวิจัย ครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลวิธีที่ไม่เป็นทางการในการหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของกา ร
สร้างองค์ความรู้ เป็นแนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี
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Abstract
This research paper aimed at 1) investigating the quality of three lesson plans
promoting problem-solving skills and mathematical connection skills, 2) comparing the
achievement scores by means of learning activities that promoted problem-solving skills
and mathematical connection skills, and 3) discovering the learners’ opinions towards
the set-up of learning activities that would promote problem-solving skills and
mathematical connection skills. This study was conducted in the second semester in
the academic year 2020. The sample under this study was 24 undergraduates from the
Faculty of Business Administration and Information Technology, University, province,
Thailand, whose degree was in a higher certificate. The five research instruments
consisted of 1) lesson plans, 2) a mathematics achievement test, 3) a test to evaluate
the learners’ problem-solving skills and mathematical connection skills, 4) a
questionnaire for obtaining the students’ opinions of the set-up of the learning activities
that would promote problem-solving skills and mathematical connection skills, and 5)
an observation form. The data analysis comprised the percentage, mean, standard
deviation, and t-test.
The findings revealed that 1) the quality of the three lessons was rated as high,
2) the mathematics achievement test by means of the learning activities that promoted
problem-solving skills and mathematical connection skills was higher than the criteria
(70%), and 3) the students agreed that the set-up of the learning activities that promoted
the problem-solving skills and mathematical connection skills was appropriate. The
findings from this study concluded that choosing to use mathematical problem
situations in everyday life where learners could choose to use informal tactics to find
answers would be a starting point for building a body of knowledge. Furthermore, this
would be a way to encourage students to have appropriate problem-solving skills and
mathematical connection skills.
Keywords: Achievement, mathematics, Problem-solving skills,
Mathematical connection skills
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บทนำ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายให้ความสำคัญกับสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน รวมทั้งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา และถ้าผู้เรียนสามารถทักษะ
ดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จะส่งผลให้การตัดสินใจในการทำงานเป็นไปอย่างมีเหตุผล
ถูกต้องเหมาะสม และเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558) วิชา
คณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผลคณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมี
ระเบียบ (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป้ าหมายที่สำคัญคือให้นักเรียน
รู ้ จ ั ก วิ ธ ี ค ิ ด และมี ท ั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ เ ชื ่ อ มโยงในชี ว ิ ต ประจำวั น ได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้องกับ Santos (2020) ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการศึกษา
คณิตศาสตร์พบว่ากระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของผู้เรียน
และ Menanti and Sinaga (2018) กล่าวถึงทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องมี ต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ในทุก
ระดับการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเพราะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
การคิดวิเคราะห์ และความคิ ดริเริ่ ม สร้างสรรค์ในการนำความรู้ เนื้อหาสาระ และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่าง เป็นเหตุเป็นผล การนำทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น เป็นการเรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้
เป็นเครื่องมือเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ เนื้อหาสาระ และหลักการทางคณิตศาสตร์
มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังที่ Gurat. (2018) กล่าวถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถมาตรฐานในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนนำความรู้มาทำการ
เชื่อมโยงกันได้อย่างดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องลงเรียน จากการสอบถาม
นักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้พบว่าเนื้อหาที่จัดให้กับผู้เรียนมีความเหมาะสม แต่ผู้เรียนไม่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ผู้เรียนไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการเรียน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ทางการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ
สุพรรษา กลัดน้อย (2560) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส ามารถชี้ให้ผู้เรียนเห็ น
ความสำคัญของเนื้อหารายวิช าเป็น สิ่งจำเป็น การอธิบายการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใ น
ชีวิตประจำวันอาจจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ ความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น การสอดแทรก
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ากับสิ่งใกล้ตัว นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ง่าย ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำได้ดี
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เป้าหมายของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงการทดลอง (experimental
research) มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูล บทความวิจัยนี้จึงมีการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกร รมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้เรียนรู้ตามกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ การวางปัญหาปลายเปิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การอภิปรายทั้งชั้นเรียน และ การเปรียบเทียบและการสรุปโดยเชื่อมโยงความคิดทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (Intaros, P., Inprasitha, M., & Srisawadi, N, 2014) โดยความสามารถ
ด้านทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ ไม่มีรูปแบบ
หรือขั้นตอนตายตัว ผู้เรียนใช้ความคิดและฝึก ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความชำนาญ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีหลักการสำคัญคือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การค้ นพบ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2550)
2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถของผู้เรียนในการสัมพันธ์ความรู้หรือ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมากับปัญหา หรือสถานการณ์อื่นที่ตนเองพบการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงอาจทำได้
หลากหลาย เช่น การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ และการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เป็นการเชื่อมโยงความรู้ หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน (อัมพร ม้าคนอง, 2554)
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3. ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น คื อ ความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ หรื อ ทั ก ษะที ่ พ ั ฒ นามาจากการเรี ย นใน
สถานศึกษาโดยปกติวัดจากคะแนนที่ครูเป็นผู้ให้หรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเป็น
ผู้ให้และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหรือทักษะ สมรรถภาพทางสมองของผู้เรียนแต่ละวิชาสามารถวัด
ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Charters & Good, 1945)

กรอบแนวคิดวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของ
Intaros, P., Inprasitha, M., & Srisawadi, N (2014) และทฤษฎี ก ารเชื ่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์
(อัมพร ม้าคะนอง, 2554) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความคิดเห็นของนักศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณพื้นที่วิจัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน (อ้างอิงข้อมูลสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563) ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัว อย่ า ง จำนวน 24 คน สาเหตุที่ผ ู ้ว ิ จั ย ใช้ ก ารเลื อ กกลุ ่ มตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย อีกทั้งการเลือกแบบเจาะจงผู้วิจัยได้พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2555) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสาร เพื่อมา
เป็น กรอบแนวทางในการเขีย นแผนการจั ด การเรีย นรู้ ให้มีความสอดคล้ อ งกัน ตั้ งแต่ จุ ดประสงค์
การเรียนรู้ รายละเอียดของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบและนำไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและ
การเชื่อมโยงพบว่ามีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน จึงนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวัด พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom,
1956) เป็น แนวทางในการกำหนดจุ ดมุ่ งหมาย/วั ตถุป ระสงค์ ข องการเรี ยน สร้างแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ทำการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ หาค่าความสอดคล้อง (IOC)
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39-0.72 ค่าอำนาจ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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จำแนกตั้งแต่ 0.22-0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.67 ใช้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นที่เน้น
ทักษะทางด้านการแก้ปัญหาคือการหาวิธีคิดเพื่อคำนวณหาคำตอบจากปัญหาและสามารถเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจำได้เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความ
เข้าใจในสถานการณ์ปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถเชื่อมโยงในการเชื่อมโยง
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบรูบริค( Rubric Score) นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ทำการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ และทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาก่อนนำไปใช้จริงและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ จำนวน
10 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของลิเคิร์ทเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 4.50 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50–4.49 อยู่ในระดับมาก 2.50–3.49 อยู่ในระดับปานกลาง 1.50–2.49 อยู่ในระดับน้อย 0.00–1.49
อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ 5) แบบบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนเมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนเพื่อให้ข้อคำถามของพฤติกรรม
มีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหา นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องและครอบคลุมของคำถามก่อนนำไปใช้จริง
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 1) ก่อนเริ่มการทดลอง
ผู้ว ิจ ัย ให้กลุ่มตัว อย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียน ชี้แจงให้ผ ู้เ รียนทราบแนวทางการจัดการเรียนรู้
ความสำคัญของการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน บทของครูผู้สอน เพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถดำเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้วิจัยมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้การสอบถามเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนเขียนบันทึก
หลังการเรียนรู้ 3) หลังจบกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอ้างอิง คือ การทดสอบแบบที (t- test)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
4.33
0.47
ระดับมาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
4.43
0.50
ระดับมาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
4.40
0.49
ระดับมาก
เฉลี่ย
4.39
0.49
ระดับมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยทำการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที( t-test) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t Sig (1 -tailed)
หลังเรียน
30
24.04
1.27
11.93*
0.0000
จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 24.04 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์
กับคะแนนสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทำให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการเชื ่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ผู ้ ว ิ จั ย
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ข้อความ
S.D. ความคิดเห็น
X
1. การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในปัญหามากขึ้น
4.29 0.45
ระดับมาก
2. การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย
4.46 0.58
ระดับมาก
3. การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความกล้าในการแก้ปัญหามากขึ้น
4.46 0.50
ระดับมาก
4. ทักษะการแก้ปัญหาสามารถนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำได้ 4.04 0.35
ระดับมาก
5. การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียน 4.42 0.49
ระดับมาก
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 4.67 0.47 ระดับมากที่สุด
มาช่วยในการแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
7. ผู้เรียนให้ความสนใจเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการใช้ทักษะการ
4.42 0.64
ระดับมาก
แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
8. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านทักษะการแก้ปัญหาและ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ 4.50 0.50 ระดับมากที่สุด
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเรียนของตัวเองมากขึ้น
รวมเฉลี่ย
4.41 0.53
ระดับมาก
จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้
กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ส ่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การเชื่อมโยงมีความเหมาะสมกับนักศึกษาสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมาก

อภิปรายผล
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่ อมโยงทาง
คณิตศาสตร์โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการตรวจรับรองจากคณะทำงานพัฒนารายวิชามาตรฐานกลาง เพื่อนำมา
เป็นแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Active
Learning) ของผู้เรียน ดังนี้ เขียนจุดประสงค์ให้ชัดเจนโดยระบุให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ การวางปัญหาปลายเปิด
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การเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง การอภิป รายและการเปรียบเทียบและการสรุปโดยเชื่อมโยงความคิ ด ทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในห้ องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เนื่องจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถทำให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ได้ อย่างดี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้ความสำคัญว่าผู้ เรียนจะต้องได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ จากนั้นนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องและนำไป
try out กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อีกครั้งก่อนนำไปใช้
จัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ นาตยา ปิลันธนานนท์ (2545) ได้อธิบายลักษณะของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม พอเพียง ต้องระบุสิ่งที่จะเรียนจะสอนให้
ชัดเจน ครอบคลุมและพอเพียงที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตร และในทุกองค์ป ระกอบได้ผ ่ านการปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญและทำการตรวจความ
สอดคล้องในทุกขั้นตอนจึงทำให้ แผนการจัดการเรียนรู้จึงทำให้คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. การทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนนำเนื้อหาในบทเรียนมากำหนดปัญหา แสดงทักษะการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงความรู้กับ
ชีวิตประจำวันได้ผ่านการสร้างชิ้นงานด้วยตัวเอง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจชิ้นงาน ประเมินทักษะ
การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์จากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนหลังจากจบการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งและมีการสะท้อนผลกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ของตัวเอง ผู้เรียน
สามารถนำผลการสะท้อนกลับมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ดังที่ ชนิดา จำปาอ่อน(2562) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์แล้วผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ Kim , Choi,
Sung and Park (2018) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและเป็นตัวแปรสำคัญ
ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
และประสบความสำเร็จในอนาคตได้ สอดคล้องกับ Hotmaria, Bornok., and Hasratuddin (2018)
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้ที่เสมือนจริงจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าความสามารถในการเชื่อมโยงของนักศึกษามีมากขึ้นและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอีกด้วย
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเป็น
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ข้อย่อยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุดคือผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านทักษะการ
แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเรียน
ของตัวเองมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเน้นไปที่การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและเน้น ให้
เห็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนปรับการมองโจทย์ใหม่โดย
เน้นไปที่การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายจึงทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ ดวงเดือน
อ่อนน่วม (2547) กล่าวว่าความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะและกระบวนการที่
สำคัญที่ทำให้การมองวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีความซับซ้อนและไม่ห่างไกลจากการดำเนินชีวิตคณิตศาสตร์
สามารถเชื่ อมโยงได้ห ลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้ว ยกันเองหรือการ
เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆหรือการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน สอดคล้อง
กับ Hotmaria, Bornok and Hasratuddin (2018) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้ที่เสมือนจริงจากการศึกษาวิจัยพบว่ามีการตอบของผู้เรียนในเชิงบวกมากขึ้น
และ Sari, Mardiyana and Pramudya (2020) ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ความสามารถในการเชื ่อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการอธิบายทักษะการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 43 มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำได้ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งทางด้านการแก้ปัญหา
และความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ดังนี้

แผนภาพที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
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จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิต ประจำวัน
ที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลวิธีที่ไม่เป็นทางการในการหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้
เป็นแนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

สรุป
จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ และ
ความคิดของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทาง
คณิ ต ศาสตร์ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก ผู ้ เ รี ย นสามารถแก้ ปั ญ หาและเชื ่อ มโยงการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์กับ
ชีวิตประจำวัน โดยเป็นการเชื่อมโยงความรู้ หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริ ง
ในชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ดำเนินการดังนี้ ทดลองปรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาอื่นๆให้เป็นแบบการส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เพื่อจะได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี คุณภาพไปใช้กับ
ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ เป็นส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนต่อไป
1.2 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้สอนท่านอื่น ทดลองนำวิธีการสอน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับรายวิชาอื่น ๆ
1.3 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็น การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ กับ
รายวิชาที่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้น พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สำคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่ต้องการให้

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้ สำหรับประเด็นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ ทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์หรือนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นพื้นฐานรายวิชาอื่นต่อไป
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