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การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  

ที่ใชทกัษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา  และศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูที่สรางข้ึนในดาน

ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล   ทกัษะการใหเหตุผล  ทกัษะการเช่ือมโยง   

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแยมวิทยการ  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  45  คน การวิจัยคร้ังนี้เปนการวจิัย

และพัฒนาเพือ่หาประสิทธภิาพของการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชการทดลองแบบกลุมเดียวและมี

การทดสอบกอนและหลังเรียน  ทาํการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  20  ชั่วโมง ที่เนน

การใหเหตุผลและการบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมลู กับ  ส่ิงแวดลอม

ในเร่ือง น้ํา ปาไม  และอากาศ   ผลการทดลองดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะห

ขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยงประเมนิโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง  

ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประเมินโดยใชแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการ

ทดลอง   ดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมประเมินโดยใชแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมกอนและ

หลังการทดลอง นอกจากนีย้ังมกีารสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ   และการเขียนรายงานของ

นักเรียน  เพื่อศึกษาในเชิงคุณภาพ  ผลการทดลองพบวา  

 1.  ดานความเขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  พบวา นักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนยัสําคัญ 0.01 

 จากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ พบวา  นกัเรียนมพีัฒนาการดานการอาน  

เปรียบเทยีบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูลมากที่สุด  โดยที่นกัเรียนสามารถเขียนแผนภูมิ/กราฟได

ชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม   อานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล และทาํนายหรือระบุ

แนวโนมจากขอมูลไดถูกตองและแสดงแนวคิดเพื่ออธิบายคําตอบไดชัดเจน เหมาะสมและสอดคลอง

กับขอมูล  แตในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนพยายามอธิบายแนวคิดแตไมสอดคลองกับขอมูล    

 

 

 



หรืออธิบายแนวคิดได แตไมมีการอธิบายวาตองนาํขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําอยางไรเพื่อตอบ 

คําถามของโจทย    

 2.  ดานทักษะการใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 จากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ  พบวา  นักเรียนมพีัฒนาการดานการอธิบาย 

การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผลมากที่สุด   โดยที่

นักเรียนสามารถตอบคําถามถูกตอง และแสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณ โดยเหตุผลที่แสดงนัน้ช้ีใหเหน็

วานักเรียนมีการใชการเปรียบเทียบหรือมกีารมองแนวโนมจากขอมูลนอกเหนือจากการมองเพียง

ตัวเลขหรือความสูงของกราฟ  เมื่อใหอานขอมูล  เปรียบเทียบขอมูล  วเิคราะหแนวโนมของขอมูลที่

กําหนดให  หรือเมื่อใหอธิบายถึงคําตอบทีก่ําหนดให   

 3. ดานทกัษะการเช่ือมโยง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 จากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ  พบวา  นักเรียนสามารถนําขอมูลทีก่ําหนดให

มาเชื่อมโยงกบัสถานการณในชีวิตจริงเกีย่วกับส่ิงแวดลอมไดโดยในการเช่ือมโยงมีการใชขอมูลที่

กําหนดให และบอกไดวาสถานการณดานส่ิงแวดลอมจากขอมูลที่กาํหนดใหเปนเชนไร   
 4. ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่จากการทําแบบวัดเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01   แสดงวา

นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง  และนักเรียนมกีาร

แสดงพฤติกรรมดานเจตคตทิี่ดีตอวิชาคณิตศาสตรจากการสังเกตระหวางเรียน 
 5. ดานสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบวัดการมีสํานกึ

รักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนยัสําคัญ 0.01    และนักเรียนมี

การแสดงพฤติกรรมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมจากการสังเกตระหวางเรียน 
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 The purposes of this research were to  develop   instructional  activities  based on 

cognitive  guided instruction  through  reasoning  and  connection  skills  that  integrate   

mathematics  content  on  data  analysis  and  environmental  science, and to study its 

results on  a  content  understanding, reasoning skill, connection skill, attitude towards 

mathematics, and realization of  environment  conserving. A sample group of 45  Grade  6  

students  in  Yamvittayakarn  School, Ratchaburi  Province were selected.  Research and 

development  was conducted along with  one group pretest-posttest design in order to find 

out the effectiveness of  the instructional activities. The samples were studied for twenty  

hours  according to the lesson plan that focus on reasoning and integrate  mathematics  

content  on  data  analysis  and  environmental  science on water,  forest  and  weather. The 

pretest and posttest  were used to evaluate understanding on data analysis, reasoning skill, 

connection skill, attitude towards mathematics and realization of  environment  conserving 

along with class observation,  interview,  and  from students’ written reports.  The  results 

revealed  that::  

 1. Students’ understanding on data analysis of the posttest is significantly  higher 

than the pretest at  0.01 level. 

 From  classroom  observation and interview, it  was  found that students 

represented complete graph with a clear and coherent  explanations. Students could read 

the data;  read between the data;  and read beyond the data correctly  and explain clearly  

that coherent  with the data.  However, in collecting data  students  tried  to  explain concept  

that  was not  correspondent with data.   

 

 

 



 2. Students’ ability on reasoning skill of the posttest is significantly higher  than the 

pretest  at  0.01 level. 

 From  classroom  observation and interview, it  was  found  that students  could  

answer  questions  correctly  and  present nearly  complete response  when  either  reading 

the data, reading between the data and reading beyond the data  or  when  explaining   fix  

answers.   

 3. Students’ ability on connection skill of the posttest is significantly higher  than the 

pretest  at  0.01 level. 

 From  classroom  observation and interview, it  was  found  that students could  

connect  the  data  with  real-life  environment  situations.   

               4. Students’ attitude towards Mathematics of the posttest is significantly higher  

than the pretest  at  0.01 level.  Moreover, from  classroom  observation  students showed  

the  positive  attitude towards Mathematics. 

               5. Students’ realization to conserve environment  of the posttest is significantly 

higher  than the pretest  at  0.01 level.  Moreover, from  classroom  observation  students 

showed  the realization  of  conserving  the environment. 
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ปยวดี วงษใหญ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา 

แนะนาํ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิง่ตลอดมา ผูวจิัยรูสึกซาบซึง้ใน

ความกรุณาและความเปนแบบอยางของครูที่ดีของทานเปนอยางมาก ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย ดร.วชิัย วงษใหญ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่สละเวลาอันมีคาเพื่อชวย 

พัฒนาและแกไขกรอบแนวคิดในการวิจยั ตลอดจนใหคําแนะนําที่มีประโยชนอยางดียิ่งตลอดมา   

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย อรพินท เจยีระพงษ กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ที่ได

กรุณาใหคําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ไชยสังข ประธานกรรมการสอบปริญญานพินธ  และ รองศาสตราจารย 

ดร.สุวัฒนา  เอ่ียมอรพรรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่ไดกรุณาใหความสนใจและให

คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณของปริญญานิพนธ 

 นอกจากนี้ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทกุทานที่ใหความรูแกผูวจิัยในการศึกษาตาม

หลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งทําใหผูวิจยัไดรูวาการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผูวิจัยนัน้มคุีณคา

เพยีงใด และทําใหผูวิจยัไดตระหนักวาความรูที่ไดมานั้นจะมีคุณคาอยางยิ่งเมื่อผูวิจัยไดนาํความรูที่

ไดมานั้นไปยังประโยชนใหแกผูอ่ืนและประเทศชาติตอๆ ไป  

  ผูวิจยัขอขอบพระคุณอาจารย ดร. รุงทิวา แยมรุง ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล อนนัตวรสกุล 

และอาจารยเลิศลักษณ  กมลเพชร  ผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ  และผูวิจัยขอขอบพระคุณ

อาจารยยพุดี  แยมทรัพย  ผูชวยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในชัน้เรียน 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนแยมวิทยการ 

และโรงเรียนวดัไทรอารีรักษ ที่ใหความรวมมือในการเกบ็ขอมูลอยางดียิ่ง จนทําใหงานวิจยัชิ้นนีสํ้าเร็จ

ไดเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ คณิตศาสตรศึกษาทกุคนที่เปนแรงใจใหแกกนัและกนั

ดวยดีเสมอมา  

 ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ   คุณพอชัยเวศน -  คุณแมนงนุช  อังกนะภัทรขจร   

ที่สนับสนนุการศึกษาของลูกจนถึงระดับสูงสุดทางการศึกษา และคอยเปนกาํลังกาย กําลังใจอยางดี

เยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทาํวิจยั 

 คุณความดีทัง้หลายอันเกิดจากการทาํวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของ

บิดา  มารดา  และครูบาอาจารยทกุทานทีป่ระสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย 

 

                                               เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ีเหตุผล มีระเบียบการคิด  ทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกิด

วิทยาการกาวหนาไปในศาสตรสาขาตางๆ  ที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบนัสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 1) ไดระบุวา  คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึน้ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนษุยที่สมบูรณซ่ึง

สอดคลองกับโครงการ PISA ทีไ่ดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดยโครงการนี้ไดนิยามการรูเร่ือง

คณิตศาสตรวาเปน การรูและเขาใจบทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปญหาตางๆบน

พ้ืนฐานของคณิตศาสตร และรูจักใชคณิตศาสตรแกปญหาของตน   ในปจจุบันนกัเรียนตองเผชิญกับ

ภารกิจที่ตองเกี่ยวของกับคณิตศาสตรในชีวิตจริงมากมาย  เปนตนวา การรับรูขอมูลตางๆในรูปของตาราง 

แผนผัง กราฟ  การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ  การลดลงของปาไม  การเพ่ิมขึ้นของมลภาวะทางอากาศและน้ํา  

เปนตน จากทีก่ลาวมาจะพบวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนษุยเปนอยาง

มาก  แตการจัดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรท่ีผานมา  พบวา  นักเรียนสวนใหญไมไดสัมผัสกับ

สถานการณทีเ่กี่ยวของกับตัวเขาเลย (สุรสาล ผาสุข. 2546: 3)  ครูยังคงใชวิธีสอนแบบอธิบายใหนักเรียน

ฟง  ขาดการทดลองจริง   (คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2541: 8)  ซ่ึงเปนการเรียนการสอนแบบทางเดียว  

ขาดการคนควา  ทดลอง  เนนที่เนื้อหาโดยขาดกระบวนการ  มองเห็นคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่ไกลตัว ไมมี

ประโยชน  และไมคอยสนุกกับวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งนักเรียนสวนใหญยังไมสามารถนาํความรูทาง

คณิตศาสตรที่เรียนไปใชงานไดอยางกวางขวางในสถานการณทีแ่ตกตางไปจากที่เรียนในหองเรียนและ

สถานการณในชีวิตจริงได (จรรยา  ภูอุดม. 2545: 23-24; อัมพร มาคนอง. 2545:1)  จากทีก่ลาวมาทําให

ตระหนักไดวาการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมาสวนมากขาดการบูรณาการกบัเนื้อหาวิชาอ่ืนและไม

มีการบูรณาการกับชีวิตจริงทําใหผูเรียนมองไมเห็นประโยชนของคณิตศาสตรที่มีตอชีวิตจริงและมองวา

คณิตศาสตรเปนเร่ืองไกลตัว ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรมีการบูรณาการเน้ือหา

คณิตศาสตรกับชีวิตจริงเพ่ือใหนักเรียนไดมองเห็นถึงความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีมีตอชีวิตจริงดังที่ ยูซิส

กิน (Usiskin. 2001: 8) กลาววา การนําเสนอคณิตศาสตรในบริบทที่เช่ือมโยงกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้น

ในปจจุบัน โดยจัดบริบทใหเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนจะทาํใหนกัเรียนเรียนไดดีและสนกุกับการเรียน 
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การบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่สอดคลองกับสภาพบานเมืองและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดและใหใชการ

เรียนรูแบบบูรณาการเปนวถิชีีวิต อันเปนเจตนารมณและเปนความมุงหมายท่ีตองจัดการศึกษาใหคนมี

ความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ (ทองอยู  แกวไทรฮะ. 2543: 3-5) และในหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

2544 (2544: 14-21) กลาววา การจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ ใหมีกระบวนการและวิธีการที่

หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การ

เรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรูในลักษณะองครวมและใชการบูรณาการเปนเปาหมายการ

เรียนรวมกัน จากทีก่ลาวมาจะเห็นวาการจัดการศึกษาระดับชาติไดมแีนวทางเดนชัดที่สนับสนนุการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขา

กับชีวิตจริงและชวยใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ เชน 

คณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร  ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมาย  และชวยใหเกิดการประสานกลมกลืน

ระหวางประสบการณและวิธีคิดของผูเรียนทําใหสามารถสรางแนวคิดที่เปนของตนเองได (ธีระชัย ปูรณ

โชติ. 2543: 13-14; พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข. 2548: 2; Jacob. 1989; Smith, Goodman & 

Meredith. 1976: 164 & Oliva. 1992: 518) 

นอกจากความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรดังที่ไดกลาวมาแลวยังมีอีกเร่ืองหนึ่งซึ่งสําคัญมากตอ

การดํารงชีวิตของมนษุย  คือเร่ืองของสิ่งแวดลอม  เนื่องจากส่ิงแวดลอม คือส่ิงตางๆที่มีลักษณะทาง

กายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนษุยซ่ึงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนษุยไดทําขึ้น  

(กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอม. 2531: 1) และลวนมีปฏิสัมพันธเกี่ยวของกันและ

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนเรา ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม อากาศ แสงแดด ถนน อาคารบานเรือน เปน

ตน  แตในปจจุบันไดเกิดปญหาส่ิงแวดลอมขึน้อยางกวางขวางและคลายคลึงกันไปทั่วโลก ดังท่ีในการ

ประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (United Nations.1993: 1) กลาวไวตอนหนึ่งวา 

“ผลสืบเนื่องทางนิเวศวิทยาของการหมดไปของโอโซน การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ความเสื่อมโทรม

ของดิน การท่ีปาไมถูกทําลาย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิมขึ้นของมลภาวะทาง

อากาศ น้าํ และดิน กําลังคุกคามอนาคตทีร่วมกันและยั่งยืนของเรา“ จากความสําคัญและปญหาดังกลาว

ไดกระตุนสังคมใหตระหนักถึงเร่ืองของการรักษาสิ่งแวดลอมมากขึน้ ซ่ึงกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคมที่

ชวยใหประชากรโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตภายหนาไดรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และปรับตัวเขากับ

ส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน คือ การศึกษา ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาระดับชาติจึงมีแนวทาง
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เดนชัดที่สนับสนุนใหมีการจดัเร่ืองส่ิงแวดลอมไวในสาระการเรียนรูตางๆ เชน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน  และสนับสนุนการเรียนรูส่ิงแวดลอมใน

ลักษณะองครวมและบูรณาการ ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 

2545) มาตราท่ี 7 ไดระบไุววา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกูตองในดานตางๆ  รวมทั้ง

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และในมาตราที่ 23 วรรค 2 กลาววา “การจัดการศึกษา

ตองเนนความรูความเขาใจและประสบการณเร่ือง การจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน”  อีกทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 

(2544: 14-21) กลาววา  “ควรมีการนํากระบวนการการจัดการ  กระบวนการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ดังนั้นจึงควรมกีารนําเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมาบูรณาการกับสาระการเรียนรูตางๆ “ 

ในปจจุบันประเทศไทยยังประสบกับปญหาส่ิงแวดลอมอยูมากซ่ึงลวนแตเปนปญหาที่สําคัญจาก

การรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ. 2548: 3-10)  พบวา คุณภาพแหลงน้ําทีสํ่าคัญ

เมื่อเทียบระหวางป พ.ศ. 2548 กับ ป พ.ศ. 2547  มีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเสื่อมโทรมลง โดยพิจารณา

จากรอยละของแหลงน้าํที่อยูในเกณฑดีและพอใชลดลง สวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมเพ่ิมขึน้จาก

ป พ.ศ. 2547  สวนปญหามลพิษทางอากาศ พบวา ในป 2548  ความรุนแรงของปญหาทางอากาศมี

แนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตยงัคงพบฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเปนปญหาหลัก เพราะมี

คาเกินมาตรฐานในหลายพ้ืนทีท่ั้งในเขตชุมชนเมืองและยานอุตสาหกรรม  สําหรับปญหาภาวะโลกรอน 

พบวา สาเหตุท่ีโลกรอนขึน้ในตอนนี้มีความม่ันใจอยางชัดเจน โดยจากรายงานฉบับที่ 4 ของคณะทํางาน

ชุดที่ 1 ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่เพ่ิงประชุมกันที่กรุงปารีส 

ระบุวา  มนษุย  คือตัวการที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนกวา 90%  โดยตอนนีไ้ดขอสรุปชัดเจนแลววา โลกกําลัง

รอนขึน้ดวยอัตราประมาณ 0.2 องศาตอ 10 ปหรือ 1 ทศวรรษ  และอตัราน้ีก็กาํลังเพ่ิมขึ้นในอัตรากาวหนา

อยางตอเนื่อง  (วารสารสิ่งแวดลอม. 2550: 14-21)  สําหรับสถานการณของปาไมนัน้พบวา  ประเทศไทย

สูญเสียพ้ืนที่ปาไมลดลงอยางมาก จากป พุทธศักราช 2504  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมคิดเปนรอยละ 53.33 

ของพ้ืนที่ประเทศ และในปพุทธศักราช 2536  ชวงระยะเวลาประมาณสามสิบปเศษที่ผานมาประเทศไทยมี

พ้ืนที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ 26.02  และในปพุทธศักราช 2540  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมลดลงเหลือรอย

ละ 25.62  แตในปพุทธศักราช 2546  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 33.09 ของพ้ืนที่

ประเทศ   แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับอดีตประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมลดลงมาก  และพ้ืนที่ปาไมที่ลดลงน้ีก็
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มีผลกระทบโดยตรงกับส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   จากปญหาที่กลาวมาในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงใหความสําคัญ

กับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ น้ํา ปาไม และอากาศ  

จากที่กลาวมาพบวาวิชาคณิตศาสตรและสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองที่สําคัญมากในชีวิตจริง  ซ่ึงการ

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  และ การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมนั้นควร

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการดังที่กลาวไปแลวขางตน ซ่ึงส่ิงแวดลอมสามารถนาํมา

บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตรไดในเนื้อหาสถิติ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ดังที่ กรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม (2548: 43)  และ ภาสินี  เปยมพงศสานต (2548: 14-15)  ไดกลาวไววา  คณิตศาสตรเปน

เร่ืองที่ใกลตัวและมีประสิทธิภาพมากและสามารถบูรณาการเร่ืองส่ิงแวดลอมลงไปไดในเรื่องของ การ

วิเคราะหขอมูล  การทําแผนท่ีชุมชน การสํารวจประชากรส่ิงมีชีวิต  คิดคาเฉล่ียและเปอรเซ็นตที่เกี่ยวของ

กับแบบสอบถามและการสํารวจทางสิ่งแวดลอม  กราฟขอมูล และแผนภูมิตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ฟอการที

(Fogarty. 1991: 61-65)  ซ่ึงไดเสนอแผนผังการบูรณาการแบบโยงใย (webbed model) ที่บูรณาการ

ส่ิงแวดลอมกบัเนื้อหาคณิตศาสตร เร่ือง การเก็บขอมูล เขียนแผนภูมแิละกราฟส่ิงแวดลอม  ดังน้ันจึงควร

จัดใหมีการบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพ่ือชวย

ใหผูเรียนมองเห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตร  เห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรที่มีตอชีวิตจริง 

รวมทั้งเปนการสรางสํานึกใหรักษส่ิงแวดลอม  เห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอม และชวยกันอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่ไดกลาวมาขางตน   

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน-ครูผูสอน-ผูบริหาร จาก 218 โรงเรียนซ่ึงอยูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 41.00% สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 27.60% กรมสามัญศึกษา 16.00% สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร 12.20%  และสํานัก

บริหารการศึกษาทองถิน่  3.20% พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห อยู

ในระดับพอใช 67.00% แตมีโรงเรียน 9.60% ที่ตองปรับปรุงดวน เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน). 2547: 11)  สอดคลองกับขอมูลจากโครงการ TIMSS (Third International Mathematics and 

Science Study) ที่พบวานกัเรียนไทยทาํขอสอบท่ีตองใชความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห ยกเหตุผล

ประกอบ หรือเขียนขอความยาวๆไมได และมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรวาเปนวิชาทีน่าเบื่อ (สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2545: 34-37)  อีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเห็นความสําคัญ

ของวิชาคณิตศาสตรท่ีมีตอชีวิตจริงและตระหนกัในการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  จะตองอาศัยการสรางให

นักเรียนเห็นปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใชขอมูลจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ใชการวิเคราะห
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ขอมูลประกอบการอภิปรายดวยเหตุผลของนักเรียนในการหาขอสรุปและขยายแนวคิดโดยการระบุ

แนวโนมของขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ซ่ึงสอดคลองกับแนวการ

จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด(Cognitive Guided  Instruction: CGI)  ซึ่งเปนแนวการจัดการ

เรียนรูที่อยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเช่ือของครูที่เกิดจากการทาํความเขาใจการคิดและการให

เหตุผลเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน และ การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรูผานการแกปญหา แลว

นํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรและ

ความสามารถในการคิดของนักเรียน (Carpenter et al. 1989: 499-531; Fennema et al. 1993: 555-

583)   ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงพิจารณาการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดโดยมขีั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู ดังนี้ 1. ครูนําเสนอปญหา   2. นักเรียนทาํการแกปญหา  3. นักเรียนรายงานคําตอบและวธีิการ

แกปญหาเปนรายบุคคล  และ 4. ครูและนักเรียนท้ังช้ันชวยกนัอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใชในการ

แกปญหา โดยครูจะเปนผูนาํใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม   (Carpenter et al. 1999: 60-85; 2000: 4-

5;  Hiebert et al. 1997)  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด

ทําใหผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวาการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ (Carpenter et al. 1989: 499-531; Villasenor & Kepner. 1993: 62-69)    และการให

นักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายดวยเหตุผลและมีการเช่ือมโยงจากขอมูลที่มีอยูไปสูชีวิตจริงนั้นเปน

กระบวนการทีสํ่าคัญที่ชวยพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรในเนื้อหา การวิเคราะหขอมูล ใหเกิดขึน้และ

คงอยูกับผูเรียนไดยาวนาน (อัมพร มาคนอง. 2546: 8;10; NCTM. 2000: 21;56;64-66; Russell. 1999: 

1; Hanna & Yackel. 2003: 227-236; Roman & Morrow. 1993: 7; Buschman. 1995: 324)  ทําให

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  เห็นความชัดเจนของวชิาคณิตศาสตร เกิดความมัน่ใจ  เช่ือวา

คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเหตุผลท่ีนักเรียนสามารถทําความเขาใจได  และตระหนักวาคณิตศาสตรมีอยูใน

ชีวิตจริงและมอียูรอบตัวเรา (สสวท.2547: 3; NCTM. 1991; NCTM. 2000: 60-62; Ventura. 2001: 

online)  ดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดท่ีใชทักษะการใหเหตุผลและการ

เชื่อมโยงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจทางคณติศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  และ

เห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรที่มีตอชีวิตจริง 

จากเหตุผลทีก่ลาวในขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะ 

ใหรูคิดที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอม ในเรื่องของน้ํา ปาไม และอากาศ  เพ่ือเปนแนวทางหลักในการกอใหเกิดการเรียนรู   
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ความเขาใจ  การขยายแนวคิดจากเนื้อหา การวิเคราะหขอมูล ไปสูชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   เห็น

คุณคาของวิชาคณิตศาสตรที่มีตอชีวิตจริง  เกิดความตระหนักในการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม  เห็น

ความสําคัญของสิ่งแวดลอม  รูสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาทางดานส่ิงแวดลอม  ในการศึกษาคร้ังนี้จะ

ศึกษากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และศึกษาผลของการใชกิจกรรมในดานความเขาใจทาง

คณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และการมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม  การออกแบบกิจกรรมนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิด (CGI)  และ เปนแนวทางสําหรับครูในการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนๆ  บูรณาการ

วิชาคณิตศาสตรกับชีวิตจริง  ชวยใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของศาสตรตางๆ ทาํใหเกิดการเรียนรูทีม่ี

ความหมายและนําไปประยกุตใชในชีวิตจริงได  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผล 

และการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอม

ศึกษา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูทีส่รางขึ้นในดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง  
การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมี

สํานึกรักษส่ิงแวดลอม  

 

ความสําคญัของการวจัิย 
1. ไดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด(CGI)ที่ใชทักษะการใหเหตุผล และการ 

เชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึง

เปนเนื้อหาท่ีบรรจุไวใน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

 2.  ไดวิธีการทีทํ่าใหนกัเรียนมีความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล มีทักษะการ

ใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร   

3.  ไดวิธีการทีทํ่าใหนกัเรียนมีสํานกึรักษสิง่แวดลอม  ทราบถึงความสาํคัญของส่ิงแวดลอมที่มีตอ

มนุษยและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ   รูสาเหตุและแนวทางปองกัน แกไข ปญหาส่ิงแวดลอมในเร่ืองของ น้ํา ปาไม 

อากาศ    
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 4.  ไดแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนเหน็คุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง 

 5.  เปนแนวทางสําหรับครูและผูสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

 6.  เปนแนวทางสําหรับครูและผูสนใจในการบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
  เนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ประกอบดวย การ

เก็บรวบรวมขอมูลหรือศึกษาขอมูลจากสถานการณในชีวิตจริง เร่ืองส่ิงแวดลอม  การนาํเสนอขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูลจากสถานการณในชีวิตจริงในรูป ตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ กราฟเสน และแผนภูมิวงกลม  

  เนื้อหาเกี่ยวกบั ส่ิงแวดลอมศึกษา  ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ประกอบดวย  การ

ดูแลรักษาและรวมกนัแกไขปญหาส่ิงแวดลอม และตระหนกัถึงผลจากการกระทําของมนษุยที่มีตอ

ส่ิงแวดลอม ในเรื่องของ น้ํา ปาไม  และอากาศ 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ราชบุรี 

เขต 2 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1  จํานวน 45 คน ของโรงเรียน

แยมวิทยการ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 

 
ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยจํานวน  20 ช่ัวโมง  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะ 

การใหเหตุผล และการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ  

ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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 ตัวแปรตามท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ผลที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึง

ไดแก 

1. ความเขาใจทางคณิตศาสตร   เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

2. ทักษะการใหเหตุผล   

3. ทักษะการเชื่อมโยง 
4. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร    
5. การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  

 

ขอตกลงเบ้ืองตน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองภาคสนามสําหรับการวจัิยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6  ของโรงเรียนแยมวิทยการ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จํานวน 1 หองเรียน(45 คน)  จาก   3  

หองเรียน  โดยการสุมเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (cluster random sampling) สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้  

เนื่องจาก  เปนโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนประมาณ  800-1000  คน  เปดสอนต้ังแตช้ันปฐมวัยจนถึงช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6  นักเรียนสวนใหญอยูในครอบครัวทีม่ีฐานะปานกลาง  และในแตละหองเรียนมีนักเรียน

ประมาณ 40-45 คน  ซ่ึงโรงเรียนไดจัดนักเรียนแตละหองแบบคละความสามารถของนักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนแบบเกง ปานกลาง และออน  อีกทั้งผูบริหารโรงเรียนอนุญาตใหผูวิจัยเขาไปศึกษาขอมูลแบบเจาะลึก

ได ครูและนักเรียนที่เขารวมในการวิจัยใหความรวมมือกับการวิจัยนีด้วยความเต็มใจ  สําหรับกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการทดลองนํารองสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนวัดไทร

อารีรักษ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 หองเรียน(45 คน) จาก 3 หองเรียน โดยการสุมเลือก

ตัวอยางแบบเกาะกลุม (cluster random sampling)   สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้ เปนกลุมตัวอยางในการ

ทดลองนํารอง  เนื่องจากโรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงเรียนแยมวทิยการมีสภาพแวดลอม 

ของโรงเรียนใกลเคียงกัน  ขนาดโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดกลางเหมือนกนั  มีลักษณะการจัดการเรียนการ

สอนในแนวทางที่ใกลเคียงกัน   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การบูรณาการ  หมายถึง การนําเนื้อหาและทักษะกระบวนการของศาสตรตางๆทีม่ี

ความสัมพันธกันมาผสมผสานกนั  เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เปนองครวม

สอดคลองกับความตองการและสภาพจริงของผูเรียนและสามารถนาํไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
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 2.  การบูรณาการแบบโยงใย  (Webbed model)  หมายถึง การบูรณาการท่ีกําหนดประเด็นขึ้น

จากบริบทสังคมหรือเร่ืองที่สนใจแลวเช่ือมโยงไปสูวิชาตางๆ วาแตละวิชามีมโนทัศนใดบางที่สอดคลองกับ

มโนทัศนในประเด็นที่ต้ังไว แลวผูสอนแตละคนก็ทําการสอนเร่ืองนั้นๆ 

3.  การบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมลู กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา   

หมายถึง  การบูรณาการเนื้อหาและทักษะกระบวนการของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  กับ ส่ิงแวดลอมศึกษาซ่ึงเปนเน้ือหาที่บรรจุไวใน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ สาระการเรียนรู

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  โดยใชการบูรณาการแบบโยงใย  (Webbed model) 

 4.   การสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided  Instruction: CGI)   หมายถึง การจัดการเรียนการ

สอนที่อยูบนพ้ืนฐานการคิดตามความเขาใจของนักเรียน แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกจิกรรม

การเรียนรู และเปนการสอนที่เนนการสรางความรูดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียน  ซ่ึงมีขั้นตอนของการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 1. ครูนําเสนอปญหาหรือสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   2. 

นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหาเพ่ือนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูให

คําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา   3. นกัเรียนนําเสนอคําตอบพรอมท้ังเหตุผลของแตละ

กลุม  จากนัน้ครูและเพ่ือนรวมกนัถามใหนักเรียนไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใช เพ่ือใหเกิดการแสดง

เหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด    4.  นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อบูรณาการแนวคิดและเหตุผลที่ใช

เพ่ือขยายแนวคิดจากขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยครูเปนผูใช

คําถามนําใหเกิดการอภิปราย   

5. กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยง 
โดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา   หมายถงึ การ

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรูตามแนวทางของการสอนแนะใหรูคิดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง การ

วิเคราะหขอมูล โดยใชสถานการณปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  อภิปรายดวยเหตุผล

ของนักเรียนในการหาขอสรุปและขยายแนวคิดโดยการระบุแนวโนมของขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสู

สถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม    

 6.    ส่ิงแวดลอม  หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชวีภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซ่ึง

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ   ในงานวิจัยน้ี ไดแก น้ํา  ปาไม  และอากาศ   

7.   ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ

เขาใจในเรื่องส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมที่มนษุยสรางขึ้น  ความสัมพันธระหวางมนษุยกับ

ส่ิงแวดลอม  การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และสภาพปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึน้ จนเกิดความรูสึก
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เห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม  ตระหนักและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอม  มีเจตคติและแรงจูงใจทีจ่ะเขาไปมี

สวนรวมในการปองกันและปรับส่ิงแวดลอมใหมีสภาพดีขึ้นท้ังในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพ่ือพัฒนา

ใหเกิดส่ิงแวดลอมที่ยั่งยนืตอไป   

 8.   ความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  หมายถึง   ความสามารถของนักเรียน

ในดาน  1. การเก็บรวบรวมขอมูล   2. การนําเสนอขอมลูในรูปตาราง แผนภูมหิรือกราฟ  และอธิบาย

โครงสรางของตาราง แผนภูมิหรือกราฟ     และ 3.  การอานขอมูลที่แสดงอยางชัดเจนหรือพบโดยตรงจาก

กราฟ  การรวบรวมหรือเปรียบเทียบขอมูล และการทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล โดยนักเรียน

สามารถวิเคราะหและใชความรูเร่ือง การวิเคราะหขอมลู  เพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณจริงที่เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม โดยประเมินจาก แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ 

9.   ทักษะการใหเหตุผล  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ  การ

วิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล     และ  ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล   โดยประเมินจาก แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ 

10.  ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการใชการวิเคราะหขอมูลกับสถานการณใน

ชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยประเมินจาก แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม  และการสัมภาษณ 

 11.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  ทาทีความคิดเห็น ความรูสึกของนกัเรียนที่มีตอวิชา

คณิตศาสตร  โดยประเมินจากแบบวัดเจตคติ   การสังเกตพฤติกรรม   และ การรายงานสะทอนความ

คิดเห็นจากการเขียนความรูสึกตอวิชาคณติศาสตร 

 12.  การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ทาทีความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ

ส่ิงแวดลอม    โดยประเมินจากแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม   การสังเกตพฤติกรรม   และ การ

รายงานสะทอนความคิดเห็นจากการเขียนความรูสึกตอส่ิงแวดลอม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนมีความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูล ภายหลังการทดลองมากกวา

กอนการทดลอง 

2. นักเรียนมีทักษะการใหเหตุผลภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 
3. นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 
4. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง 
5. นักเรียนมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1  ความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  และเจตคติตอวิชา 

  คณิตศาสตร 

1.1 ความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง  การวิเคราะหขอมูล 

1.2 ทักษะการใหเหตุผล 

1.3 ทักษะการเช่ือมโยง 
1.4 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

ตอนที่ 2 ส่ิงแวดลอม  ส่ิงแวดลอมศึกษา  และสถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

 2.1   ส่ิงแวดลอม 

2.2   ส่ิงแวดลอมศึกษา 

2.3   สถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

ตอนที่ 3 การบูรณาการ 

3.1 ความสําคัญและความหมายของการบูรณาการ 
3.2 รูปแบบและลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ตอนที่  4  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

   เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

4.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

4.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 5  การประเมินผล 

5.1  บทความเกี่ยวกับการประเมินผล 

5.2  เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 

5.3  การประเมินผลตามสภาพจริง 

ตอนที่  6  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
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1.  ความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเชือ่มโยง  และ 
     เจตคตติอวชิาคณิตศาสตร 
 

1.1 ความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 
1.1.1  ความเขาใจทางคณติศาสตร 

จุดมุงหมายสําคัญทางการศึกษาคณิตศาสตรคือการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยความ 

เขาใจ (Hiebert & Carpenter. 1992: 65; Usiskin. 2001: 65) สอดคลองกับมุมมองของการศึกษา

คณิตศาสตรที่นําเสนอโดย สมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 2000: 20)  คือ นักเรียนตอง

เรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ  โดยกลาวไวในหลักการเรียนรูวา  “นักเรียนตองเรียนคณิตศาสตรดวย

ความเขาใจโดยสามารถสรางความรูใหมจากประสบการณและความรูที่มีอยูเดิม”  ซ่ึงสอดคลองกับคํา

นิยามของความเขาใจทีน่ักการศึกษาทั้งหลายไดกลาวไว สรุปไดวา ความเขาใจเปนการวัดคุณภาพและ

ปริมาณของการเช่ือมโยงแนวคิดใหมกับแนวคิดทีม่ีอยูเดิม  อีกทั้งความเขาใจขึ้นอยูกับการมีอยูของแนวคิด

ที่เหมาะสมและการสรางการเช่ือมโยงแนวคิดใหม (Backhouse et al.1992; Davis. 1986; Hiebert & 

Carpenter. 1992: 67; Janvier. 1987; Schroeder & Lester. 1989)   และการทีน่ักเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมไดอยางมีความหมายจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตรได

อยางมีความหมายและสามารถนาํความรูไปประยุกตใชได (Schoenfeld. 1988)  อีกทั้งการเรียน

คณิตศาสตรดวยความเขาใจเปนส่ิงที่จําเปนที่ชวยใหนกัเรียนประสบความสาํเร็จในการแกปญหาที่พวก

เขาไมเคยพบมากอนในอนาคต (NCTM. 2000: 21)  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ อัมพร มาคนอง (2546: 

29) ท่ีกลาววา ความเขาใจทางคณิตศาสตรเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน

คณิตศาสตรและการนาํความรูที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณหรือปญหาที่ซับซอน  การเรียน

คณิตศาสตรดวยการจําขอเท็จจริงหรือขัน้ตอนวิธีการโดยปราศจากความเขาใจ บอยคร้ังจะทําใหพวกเขา

ไมแนใจเมื่อประสบกับคําถามท่ีวา ควรใชความรูเร่ืองนี้อยางไรหรือใชเมื่อไร และอะไรบางที่พวกเขารู

เกี่ยวกับเนื้อหาเร่ืองน้ี (Bransford, Brown & Cocking. 1990)   

 นอกจากนีไ้ฮเบิรต และ คารเพนเทอร  (Hiebert & Carpenter. 1992: 74-77) และ จอหน (John. 

2004: 26-27)   ไดกลาวถึงผลที่จะเกิดขึน้กับนักเรียนเมือ่นักเรียนมีความเขาใจทางคณิตศาสตร  ดังนี้ 

 1.  ความเขาใจทําใหสามารถสรางความรูใหม  เมื่อนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาใดๆ พวกเขาจะ

สามารถสรางและจัดระบบความคิดของความรูทางคณิตศาสตรไดดวยตัวเองแทนท่ีจะรับความรูนั้นมาจาก

ครูหรือหนังสือ 
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 2.  ความเขาใจสงเสริมการจํา  เมื่อนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาใดๆ นักเรียนกจ็ะสามารถจํา

หลักการ สูตร  ทฤษฎีบทของเนื้อหานัน้ๆได 

 3.  ความเขาใจชวยลดจาํนวนของสิ่งที่ตองจํา  เมื่อนักเรียนมีความเขาใจก็จะสามารถสรางองค

รวมของความรูหรือเนื้อหาได โดยไมตองจําเนื้อหาเปนสวนๆ ทําใหส่ิงที่นักเรียนตองจํามีนอยลง 

 4.  ความเขาใจเพ่ิมความสามารถในการถายโยงความรู   การถายโยงความรูเปนส่ิงที่จําเปน

สําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการถายโยงความรูจะเกิดขึ้นบอยในคณติศาสตร  เนื่องจากการ

แกปญหาใหมจะตองใชโครงสรางของความรูเดิมที่เคยเรียนรูมา  และการถายโยงความรูเกิดขึ้นบอย

เพราะวาในการแกปญหาใดปญหาหนึ่งอาจตองใชแนวทางการแกปญหาที่ไดเรียนรูมากอน   

 5.  ความเขาใจมีอิทธิพลตอความเช่ือ   เม่ือนักเรียนเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจนักเรียนก็จะ

เกิดความเชื่อมั่นในวิชาคณติศาสตรรวมทัง้เกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

จากที่กลาวมาพบวา  ความเขาใจทางคณิตศาสตรเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการศึกษาคณิตศาสตร  

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกดิความเขาใจในส่ิงที่เรียนเปนส่ิงที่ควรใหความสําคัญเพราะการ

สอนโดยใหนักเรียนจดจําหรือทองจํา ไมสามารถชวยใหนักเรียนนาํความรูไปใชแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความเขาใจอันเปนพ้ืนฐานของการคิดในระดับที่ลึกซ้ึงขึน้  ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนอยางยิง่ท่ีจะพัฒนาความเขาใจใหนักเรียนในขณะสอนเนื้อหาคณิตศาสตร 

 
 กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจทางคณิตศาสตร 

คารเพนเทอรและเลซเซอร (Carpenter & Lehrer. 1999: 20-23)  ไดกลาวถึงกิจกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหเกิดความเขาใจควรมีลักษณะ ดังนี้ 1. การสรางความสัมพันธ หมายถึง การเช่ือมโยงแนวคิด

หรือกระบวนการใหมกับแนวคิดเดิมที่นักเรียนเขาใจแลว 2. การขยายและประยุกตใชความรูทาง

คณิตศาสตร  หมายถึง การพัฒนาความรูท่ีซึ่งใหนกัเรียนสามารถรวมแนวคิดใหมและแนวคิดทีม่อียูเดิม

เขาดวยกัน ทาํใหเกิดความเขาใจไดดีขึน้  3. ผลสะทอนจากประสบการณ กลาวคือ  นักเรียนสามารถ

สํารวจแนวคิดที่พวกเขาเรียนและรูวาจะใชแนวคิดนัน้ไดอยางไร  4. การแสดงออกอยางชัดเจนในส่ิงที่รู  

หมายถึง การเขียนหรือการอภิปรายเพื่อสะทอนส่ิงท่ีนักเรียนรู  และ 5.  การสรางความรูทางคณิตศาสตร

ดวยตนเอง หมายถึง  การท่ีนักเรียนสามารถสรางความรูผานกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีเหตุมีผล

ดวยตัวเอง  นอกจากนี้ เฮนนาและแยคเคล (Hanna & Yackel. 2003: 227-236) กลาววา การเรียนดวย

ความเขาใจสามารถพัฒนาไดโดย 1. การมีปฏิสัมพันธในช้ันเรียน  2. การใหนักเรียนไดเสนอแนวคิดหรือ
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ขอคาดเดาทางคณิตศาสตร  3.  การใหนกัเรียนมีโอกาสประเมินแนวคิดของตนเองและผูอ่ืน  และ 4. การ

พัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   

จากที่กลาวมา พบวา  การจะสงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจทางคณิตศาสตรควรใหนกัเรียน

ไดมีการเชื่อมโยงแนวคิด  มีการพัฒนาทักษะการใหเหตุผล  และมีปฏิสัมพันธในช้ันเรียน  ดังนั้นในการวิจัย

นี้ จะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ฝกใหนักเรียนแสดงความสามารถในการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงจาก

สถานการณในชีวิตจริง  รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน 

 
1.1.2 การวิเคราะหขอมูล 

เนื้อหาสถิติ ในสาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและความนาจะเปน ของกลุมสาระการ 

เรียนรูคณิตศาสตร  หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  เปนรากฐานที่สําคัญของศาสตรที่

เรียกวา สถิติศาสตร   สถิติศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขอสรุปจากขอมลูที่

เกี่ยวของมาอธิบายปรากฏการณหนึ่งหรือตอบคําถาม   หรือประเด็นปญหาหนึ่งๆท่ีสนใจ   โดยอาศัย

ขอมูลที่ไดจากการเกิดซ้ําๆกันของปรากฏการณนั้น   อาจกลาวไดวาการวิเคราะหขอมูลคือแกนกลางของ

สถิติศาสตร   ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลนี้อาจแบงออกเปนสองสวน   คือการวิเคราะหขัน้ตนที่มุงวิเคราะหเพ่ือ

อธิบายลักษณะของขอมูลชุดนั้นซ่ึงเรียกวาสถิติเชิงพรรณนา   กับการวิเคราะหเพ่ืออธิบายไปถึงขอมูลชุดที่

สมบูรณซ่ึงเรียกวาสถิติเชิงอนุมาน   

สถิติศาสตรสวนที่เรียกวาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive   Statistics) นั้น   เปนศาสตรที่วาดวย

การสรุปสาระสําคัญที่มีอยูในขอมูลชุดหนึง่และนาํเสนอขอสรุปหรือสาระในขอมูลชุดน้ันออกมารายงาน   

โดยไมทําการอางอิงไปถึงขอมูลชุดท่ีสมบรูณ     เชน   คาวัดแนวโนมสูสวนกลาง ( คาเฉล่ีย   คามัธยฐาน   

ฯลฯ)   และคาวัดการกระจาย   ( คาแปรปรวน   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาพิสัย ฯลฯ )   เปนตน   หรือดวย

แผนภาพ   เชน   แผนภาพวงกลม   แผนภูมิแทง   และแผนการกระจายเปนตน   เพ่ืออธิบายขอมลูชุดนั้น   

สถิติศาสตรสวนนี้เปนสวนสําคัญในการอธิบายลักษณะความเปนไปในขอมูลชุดหน่ึง    

 ในสวนของสถติิเชิงอนุมาน ( Inferential   Statistics )   องคประกอบของศาสตรๆนีจ้ะครอบคลุม

ทฤษฎีและวิธีตางๆในการหาหรือเก็บรวบรวมขอมูลและทฤษฎีและวิธกีารตางๆในการวิเคราะหเพ่ือตอบ

คําถามท่ีตองการ   (สุชาดา  กีระนันท และคณะ. 2547: 6) 

ในการพิจารณาโดยรวม   สถิติศาสตรครอบคลุมเร่ืองขอมูลและการเช่ือมโยงกับปญหา   รวมทั้ง

การสรางการวเิคราะหขอมูล   อาจกลาวไดวา   สถิติศาสตรครอบคลุมองคประกอบดังตอไปนี ้ (สุชาดา   

กีระนนัท และคณะ. 2547: 6) 
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1.  การเก็บรวบรวมขอมูล   เนื่องจากสถิติศาสตรตองอาศัยขอมูลเปนหลักฐานในการพิจารณาหา

ขอสรุป   การเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนสวนที่มีความสําคัญมากเพื่อใหไดขอมูลที่ดีมาทําการวิเคราะหจึงจะ

สามารถไดผลสรุปที่มีคุณภาพดวย   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 วิธี   ไดแก   การบันทกึหรือการทะเบียน   

การสํารวจและการทดลอง   การเลือกวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองพิจารณาวัตถุประสงคเปนลําดับแรก    

2.  การวิเคราะหขอมูล    การวิเคราะหขอมูลเปนการหาขอสรุปจากขอมูลท่ีมีเพ่ืออธิบายหรือตอบ

คําถามท่ีตองการ ทั้งน้ี การวิเคราะหขอมลูอาจเปนการวิเคราะหขัน้ตนอันเปนสวนของสถิติเชิงพรรณนาซ่ึง

เปนการสรุปสาระในขอมูลชดุท่ีมีมาอธิบายวาขอมูลชุดนั้นมีลักษณะเชนไร กับการวิเคราะหขั้นสูงซ่ึงนํา

ขอสรุปจากขอมูลท่ีมีซ่ึงถือเปนสวนยอยของขอมูลชุดสมบูรณไปอธิบายลักษณะของขอมูลชุดที่สมบูรณน้ัน

อันเปนสวนของสถิติเชิงอนุมาน  

3.  การนําเสนอขอสรุป   การนําเสนอขอสรุปในรูปแบบที่ผูใชโดยทั่วไปสามารถเขาใจไดชัดเจน 

หรือการเชื่อมโยงขอสรุปทีไ่ดจากวิธีวิเคราะหไปตอบคําถามหรือปญหาที่ต้ังไวนับเปนส่ิงสําคัญมาก 

เนื่องจากการสรุปผลในวิธีการวิเคราะหโดยทั่วไปมกัอยูในรูปแบบที่ระบุวาผลการวิเคราะหเปนเชนไร แตไม

อยูในรูปของคําตอบของคําถามที่ตองการโดยตรง เพ่ือใหผูใชขอสรุปมีความเขาใจท่ีถกูตอง จึงควรทําการ

สรุปผลในลักษณะที่เช่ือมโยงกับปญหาท่ีมีมากกวา 

 
ความสําคัญของสถิติศาสตร 
ในชีวิตประจําวันแตละวนันัน้มีเหตุการณที่เกิดขึ้นตางๆ มากมายทีม่ีสวนเกี่ยวของกบัสถิติศาสตร

หรือเปนผลสรุปที่อาศัยวิธีการทางสถิติ       ขอสรุปหรือสารสนเทศมากมายนี้อาจผานไปโดยที่ผูรับทราบ

ไมไดคํานึงถึงกระบวนการทางสถิติเลยก็ได  แตหากคํานึงถึงความมัน่ใจในการใชขอมูลหรือสารสนเทศ

แลว ผูใชขอมลูสารสนเทศควรตองมีความสามารถในการพิจารณาคุณภาพของขอมลูสารสนเทศเหลานั้น

รวมทั้ง ควรทราบถึงวิธกีารทางสถิติตางๆ เชน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การจัดกระทาํขอมูล การวิเคราะห

และตีความหมายขอมูล  รวมทั้งการนําเสนอขอมลู  เปนตน  เพ่ือประโยชนของการพิจารณาประยุกต

วิธีการทางสถติิกับปญหาตางๆ และเปนขอมูลในประกอบการตัดสินใจตอไป  ตัวอยางของปญหาใน

ชีวิตประจําวันที่ตองใชสถิติศาสตร    ไดแก   การกําหนดเบี้ยประกันรถยนต   การรับประกันอายุใชงานของ

สินคา โอกาสที่จะมีฝนตกในหนึ่งวัน  การทดสอบประสิทธิผลของยารักษาโรค  การสํารวจความคิดเห็น

หรือโพล  การควบคุมคุณภาพสินคาท่ีผลิต  การเปรียบเทียบผลของสูตรอาหารสัตวสองสูตร  การศึกษา

ผลผลิตขาวพันธุใหมกับพันธุเดิม  การพยากรณยอดขายในธุรกิจ  เปนตน  ( สุชาดา  กีระนันทและคณะ. 

2547: 2-5; NCTM. 1989) 
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จากความสําคัญของสถิติศาสตรดังท่ีกลาวมา  ทําใหในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ   เนื้อหาสถติิจึงถูกจัดเปนเนื้อหาหนึ่งในสาระการวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนและความนาจะเปน  ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยเนื้อหาสถิติไดมีการจัดใหเร่ิม

เรียนต้ังแตชวงช้ันที่ 1 จนถึงชวงช้ันที่ 4 (กรมวิชาการ. 2546: 1)  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความ

เขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพิจารณาใชขอมูล 

สารสนเทศตางๆในชีวิตประจําวันตอไป 

 
เนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูลทีน่กัเรยีนควรเขาใจ 

 กรมวิชาการ (2546: 9)  ไดกลาวถึงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทีค่วรพัฒนาให

นักเรียนเกิดความเขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได  และใชความรูเกี่ยวกับสถิติชวยใน

การตัดสินใจและแกปญหาได  นอกจากน้ี  กรมวิชาการ  ยังไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ไวดังนี้ 1. รวบรวมขอมูลจากการสังเกต  การสํารวจ และการทดลองได   2. 

อานและอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิรูปวงกลม  ตาราง  และกราฟได   

และ 3.  นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม    สําหรับสมาคมครูคณิตศาสตรใน

สหรัฐอเมริกา(NCTM. 2000 : 48) ไดกําหนดมาตรฐานเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1.  สรางคําถามที่

เกี่ยวกับขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต  การสํารวจ และการทดลอง  และนําเสนอขอมูลในรูป

แผนภูมิแบบตางๆ ได  2.  เลือกและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม  และ 3.  

อาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมจากขอมูลที่กาํหนดใหได  นอกจากนี้ โจนสและคณะ (Jone, 

G.A. et al. 2000: 269-307)   กลาววาในการเรียนเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ควรพัฒนาใหนกัเรียนเขาใจใน

เร่ือง การนําเสนอขอมลูในรูปแผนภูมแิบบตางๆ     อาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมจากขอมูลที่

กําหนดใหได  และ ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม  สวน เกรแฮม (Graham. 

1987) กลาววาในการเรียนเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ควรพัฒนาใหนักเรียนเขาใจในเรื่อง  การต้ังคําถาม  

การเก็บรวบรวมและนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการอภิปรายเพื่อหาขอสรุป   

 จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยสรุปเน้ือหาที่จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจทางคณติศาสตร 

เร่ืองการวิเคราะหขอมูล   ประกอบดวย  1. การเก็บรวบรวมขอมูล   2. การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 

แผนภูมิ หรือกราฟและอธิบายโครงสรางของตาราง  แผนภูมิ  หรือกราฟ     และ 3. การวิเคราะหขอมูล 

ไดแก การอานขอมูลทีแ่สดงอยางชัดเจนหรือพบโดยตรงจากกราฟ  การรวบรวมหรือเปรียบเทียบขอมูล 

และการทาํนายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล  เพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณจริงที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมได   
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1.2  ทกัษะการใหเหตุผล   
1.2.1  ความหมายของการใหเหตุผล 

การคิดเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Thinking)  และการใหเหตุผลเชิงคณิตศาสตร  

(Mathematical Reasoning)  เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกนั  โดยถือวาการใหเหตุผลเชิงคณิตศาสตรเปนสวนหนึ่ง

ของการคิดเชิงคณิตศาสตร  มีผูใหความหมายของคําทั้งสองดังนี้ 

 ครูลิคและรุดนคิ  (Krulik and Rudnick. 1993: 3)  กลาววา การคิด หมายถึง ความสามารถของ

นักเรียนในการวิเคราะหและไดมาซึ่งขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมลูที่กําหนดให ซ่ึงนกัเรียนตองสรางขอ

คาดการณ หาขอสรุปจากความสัมพันธของสถานการณ  แลวแสดงเหตุผล อธิบายขอสรุป และยืนยัน

ขอสรุปนัน้ 

 โอแดฟเฟอรและธอนควิสท  (O’ Daffer & Thornquist. 1993: 43)  ไดใหความหมายเกี่ยวกบั  

การคิดเชิงคณิตศาสตร  วาหมายถึงการใชทักษะทางคณิตศาสตรที่มีอยูอยางหลากหลายในการทําความ

เขาใจแนวคิด  คนหาความสมัพันธระหวางแนวคิด  สรางขอสรุปหรือสนับสนนุขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและ

ความสัมพันธของแนวคิดและแกปญหาทีเ่กี่ยวกับแนวคิดนั้น 

 กรีนวูด (Greenwood. 1993: 144) กลาววา การคิดเชิงคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถใน

การเขาใจแบบรูป  หาสถานการณรวมของปญหา ระบุขอผิดพลาด และการสรางยทุธวธีิใหม การคิดทาง

คณิตศาสตรทําใหเกิดวิธีการเชิงระบบสําหรับปญหาเชิงปริมาณที่เปนผลของการเรียนรูและการดําเนินการ

ทางคณิตศาสตร เปนการเนนการเรียนรูมากกวาการมุงเพียงคําตอบหรือผลลัพธ  ซึ่งถาสนับสนนุจุดเนนน้ี

ใหเกิดขึ้นในการเรียนคณิตศาสตรจะเปนประโยชนไมเพียงแตการเรียนรูในเนื้อหาเทานั้น  แตจะเกิด

ความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลในตัวนกัเรียนดวย 

จากทัศนะและแนวคิดดังทีก่ลาวมา  จะเห็นวาการคิดและการใหเหตุผลมีสวนที่เกี่ยวของกันครูลิค

และรุดนิค  (Krulik and Rudnick)  ไดอธิบายถึงความเกี่ยวของนี้  โดยเขาไดแบงการคิดออกเปน 4 ระดับ 

คือ ขั้นระลึกได  (recall)  ขั้นพ้ืนฐาน  (Basic)  ขั้นวิจารณญาณ  (Critical)  และขัน้สรางสรรค  (Creative)  

โดยไดจัดใหการใหเหตุผลเปนสวนหนึ่งของการคิดท่ีอยูเหนือจากระดับขั้นระลึกได  ดังภาพประกอบ 1 
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                                                  การคิด 

การคิดระดับสูง                       ขั้นสรางสรรค 

           (Higher – order)                       (Creative)          การใหเหตุผล 

                                                                                                            (Reasoning) 

                                                    การคิดขั้นวิจารณญาณ 

                                                           (Critical) 
 

                                                    การคิดขั้นพ้ืนฐาน 

                                                            (Basic) 

 

                                                    การคิดขั้นระลึกได 

                                                          (Recall) 

 

ภาพประกอบ 1 ลําดับของการคิด   

 

ที่มา:  Krulik, S. & Rudnick, J. (1993).  Reasoning and Problem Solving: A Handbook for  

Elementary School Teachers. Needham Heights, Mass: Allyn and Bacon. 

 

 

ครูลิคและรุดนคิ  อธิบายวา  การคิดเปนกระบวนการท่ีซับซอน  แตละขั้นตอนทีแ่สดงใน 

แผนภาพไมไดแยกออกกนัอยางส้ินเชิง  โดยแตละขัน้จะมีสวนที่เหล่ือมลํ้าทับซอนกนับาง  จากแผนภาพ

ดังกลาว  จะเห็นวาการใหเหตุผล  จะอยูในการคิดขั้นพ้ืนฐาน  ขั้นวิจารณญาณ และข้ันสรางสรรค  สําหรับ

การคิดขัน้วิจารณญาณ  และการคิดอยางสรางสรรคนั้น  ครูลิดและรูดนิคเรียกวา  เปนการคิดระดับสูง  

(Higher-order Thinking) ซ่ึงสอดคลองกับโอแดฟเฟอร (O’ Daffer. 1990: 378)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการ
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ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยมองวาการใหเหตุผลเปนสวนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการสรางหลักการ  การวิเคราะหและสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผลและการหาความสัมพันธของแนวคิดนั้น 

นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงความหมายของทักษะการใหเหตุผลในแงความสามารถของ 

นักเรียนที่มีทักษะการใหเหตุผล  ดังที่กรมวิชาการ (2546: 9) ไดกลาววาความสามารถในการใหเหตุผลเปน

ความสามารถของนักเรียนในการใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  สําหรับ

สมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000 : 56)   ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการให

เหตุผลขอหน่ึงไววา  เปนความสามารถของนักเรียนในการสรางขอคาดการณและและตรวจสอบขอ

คาดการณจากสถานการณที่กําหนด 

จากความหมายของการคิด  ความสัมพันธของการคิดและการใหเหตุผล  และความหมายของ 

ความสามารถในการใหเหตุผลสามารถ   สรุปเปนความหมายของทักษะการใหเหตุผลสําหรับงานวิจัยนี้  

ดังนี้ 

ทักษะการใหเหตุผล  หมายถึง   ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะห

และแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล    และความสามารถในการพิจารณาขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล 
  

1.2.2  ความสําคัญของการใหเหตุผล 
 “คณิตศาสตรคือการใหเหตุผล”  (NCTM. 1989: 29) และการใหเหตุผลเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ

สําหรับคณิตศาสตร  และการดําเนินชีวิตประจําวนัของมนษุย  (Baroody, 1993: 2-25)   ดังนั้น  การให

เหตุผลจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีถูกเนนในการจัดการเรียนรูและความสามารถในการใหเหตุผลเปน

องคประกอบที่สําคัญทีช่วยใหเขาใจคณิตศาสตร (NCTM. 2000: 56; Russell. 1999: 1; Hanna & 

Yackel. 2003: 227-236)  อีกท้ังการจัดการเรียนรูผานกระบวนการใหเหตุผลจะทําใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาคณิตศาสตร  เกิดความมัน่ใจ  เช่ือวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีมี่เหตุผลทีน่ักเรียนสามารถทําความ

เขาใจได  สามารถที่จะคนพบส่ิงใหมๆ ไดขอสรุปหรือสามารถตัดสินความถูกตองของส่ิงตางๆ ดวยตนเอง 

มากกวาที่จะเชื่อตามท่ีผูสอนบอกหรือตามที่หนังสือเขียนไว อีกทั้งการใหผูเรียนไดอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล

จะชวยใหผูเรียนไดทบทวนการทํางานเพ่ือสะทอนความคิดของตนอีกดวย (สสวท.2547: 3; NCTM. 1991)  

ซ่ึงการแสดงเหตุผลที่ดีนัน้  มีคุณคามากกวาคําตอบที่ถกูตอง  (NCTM. 1989: 6)  นักการศึกษา

คณิตศาสตรหลายทานไดใหแนวคิดไววา การท่ีผูเรียนไดคําตอบถูกตองแตใชเหตุผลผิดเปนอันตรายอยาง

ยิ่งตอการเรียนรูคณิตศาสตร เนื่องจากเม่ือผูเรียนไดคําตอบถูกตองแลว ผูสอนอาจไมไดใหโอกาสผูเรียน

แสดงเหตุผล ซ่ึงทําใหทั้งผูสอนและผูเรียนไมทราบวาที่ผิดนั้นผิดเพราะเหตุใด  ดังนั้น  ส่ิงที่ดีกวาการได
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คําตอบถูกแตเหตุผลผิด คือการไดคําตอบที่ผิด แตสามารถคนพบอยางเปนเหตุเปนผลวาอะไรผิดและผิด

เพราะเหตุใด (อัมพร มาคนอง. 2546: 4-5)  นอกจากนี้ ทกัษะการใหเหตุผลในคณิตศาสตรสามารถนํามา

ประยุกตใชในสาขาอ่ืน ๆ  (Baroody, 1993: 2-52 – 2-60)  เพราะการเรียนรูในส่ิงตางๆ  การแกปญหาใน

ชีวิตจริง  หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไมมีใครคอยบอกวาถูกหรือผิด  จะตองใชการพิจารณาและ

ตัดสินใจดวยตนเองดวยเหตุและผล  (Lappan &  Schram. 1989: 18) 

 จากที่กลาวมาพบวา การใหเหตุผลน้ันเปนทักษะที่จําเปนสําหรับคณิตศาสตรและชีวิตจริง  และ

เปนองคประกอบที่สําคัญทีจ่ะทําใหนักเรียนมีความเขาใจที่ดีและถูกตองในวิชาคณิตศาสตร  รวมทั้งทําให

นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  ดวยเหตุนี้ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยพัฒนาใหนักเรียนมี

ความสามารถในการใหเหตุผล  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  และนําเหตุผลนั้นไปประกอบการตัดสินใจใน

สถานการณจริงได 

 
1.2.3 แนวทางในการพัฒนาทักษะการใหเหตุผล 

ทักษะการใหเหตุผลเปนส่ิงที่พัฒนาได  ซ่ึงปจจัยที่สําคัญสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียน

เกิดการพัฒนาทักษะการใหเหตุผล คือ ครู  โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการให

เหตุผลของนักเรียน  ดังนี้ 

1. ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนตระหนักวาการเรียนคณิตศาสตรควรเรียนดวยความ 

เขาใจ  กอนอ่ืนครูตองทําใหนักเรียนเกิดความคิดวา  คณิตศาสตรเปนวิชาที่นักเรียนสามารถเขาใจได  และ

ตองเรียนดวยความเขาใจ  นักเรียนหรือบุคคลทั่วๆ ไปมักจะมีความคิดวา  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก  

เรียนไมรูเร่ือง  ไมมีความสามารถเพียงพอที่จะเขาใจได  วิธีการเรียนตองใชการจดจํา  จําขั้นตอนวิธีการ  

จําสูตรเพ่ือหาคําตอบโดยไมรูวาทําไมจึงทําเชนนั้น  ความคิดเชนนี้ทําใหเบ่ือวิชาคณิตศาสตร  เห็นวา

คณิตศาสตรมีไวสําหรับคนเกงเทานั้น  แนวความคิดเชนนี้ สกัดกั้นการเรียนคณิตศาสตรอยางมีความสุข

และเห็นคุณคา  ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกวาวิชาน้ีไมยาก อีกทั้ง

ควรใหนักเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาที่ผูเรียนสนใจ  เปนปญหาที่ไมยากเกินความสามารถของนักเรียน

ที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบได  (สสวท. 2547: 15; สสวท. 2545: 195)   

2. ครูตองจัดบรรยากาศที่ใหนักเรียนไดแสดงเหตุผล ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญกวาการไดคําตอบที่ 

ถูกตอง  บรรยากาศในช้ันเรียนตองไมทําใหนกัเรียนรูสึกหวาดกลัว  หากแตตองเปนบรรยากาศท่ีสนับสนนุ  

สงเสริม ใหนักเรียนไดพูดอธิบาย  และแสดงเหตุผลของแนวคิดอยางอิสระ  โดยการแสดงเหตุผลอาจทาํ
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ดวยวาจา  ดวยการเขียน  โดยใชภาษางายๆ  หรือใชอุปกรณแสดงใหเห็นจริง  (สสวท. 2547: 15; Rowan 

& Morrow, 1993: 16-18;  NCTM  อางอิงจาก Gal & Garfield. 1999: 48)   

3. ควรถามบอยๆ  และใชคําถามอยางตอเนื่อง  คําถามที่ใชควรเปนคําถามที่กระตุนให 

นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล  เชน ใชคําถามกระตุนดวยคําวา “ทําไม”  “อยางไร”  “เพราะเหตุใด”  เปนตน  

พรอมทั้งใหขอคิดเพ่ิมเติมอีก  เชน  “ถา...แลวนักเรียนคิดวา....จะเปนอยางไร”  นักเรียนที่ใหเหตุผลไดไม

สมบูรณ  ครูจะตองไมตัดสินดวยคําวา  ไมถูกตอง  แตอาจใชคําพูดเสริมแรงและใหกําลังวา  คําตอบที่

นักเรียนตอบมามีบางสวนที่ถูกตอง  นักเรียนคนใดจะใหคําอธิบายหรือใหเหตุผลเพ่ิมเติมของเพ่ือนไดอีก

บาง  เพ่ือใหนักเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากขึน้  ในการจัดการเรียนรู   ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด

อยางหลากหลาย  โจทยปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด  (Open-ended 

Problem)  ท่ีนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  หรือใหเหตุผลทีแ่ตกตางกันได  (สสวท. 2547: 15; 

สสวท. 2545: 195)   

4.  ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน  คาดการณ   

คนหาวิธีพิสูจน  สังเกตรูปแบบ  ช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด  โดยอธิบายรูปแบบแสดงดวยภาพหรือ

แบบจําลอง  และตอบคําถามตางๆ เชน  “ทําไม”  “อะไรจะเกิดขึ้นถา...”   “จงใหตัวอยางของ..”   “สามารถ

ใชวิธีการอ่ืนไดหรือไม  ถาการดําเนินการเดิมไมบรรลุผล”  ซ่ึงลวนเปนคําถามที่กอใหเกิดการคิด  การสราง

ขอความคาดการณ  ทดสอบ   และปรับแตงโดยอาศัยเหตุผล    การกําหนดแบบจําลอง  (Modeling)  และ

การอธิบาย  ซ่ึงเปนลักษณะของการใชเหตุผลท่ีเกี่ยวกบัสถานการณ  (สสวท. 2547: 15; Lappan & 

Schram.  1989: 18-19)   

5.  ครูใหความสําคัญในการฟงความคิดเห็นของนักเรียน  และใหนักเรียนไดฝกการรับฟง  

ทําความเขาใจเหตุผลของผูอ่ืน  เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบคําตอบท่ีตางกันของ

ปญหาและไดอธิบายเกี่ยวกบัปญหาเหลานั้น    และครูตองสามารถปรับแนวการอภิปรายใหเขากบัวิธีคิด

ของนักเรียน  ชวยสรุปและช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจวา  เหตุผลของนักเรียนถกูตองตามหลักเกณฑหรือไม  

ขาดตกบกพรองอยางไร  รวมทั้งครูตองมีความอดทน  ใหเวลา  ใหโอกาสแกนักเรียน  (สสวท. 2547: 15;  

NCTM  อางอิงจาก Gal & Garfield. 1999: 48)   

 6.  ครูควรสงเสริมนักเรียนใหไดคิดอยางมีเหตุผล  ความสามารถในการใหเหตุผลนี้เปนส่ิงที่ฝกได  

และเปนส่ิงที่จําเปนที่โรงเรียนตองจัดทํา  โดยสอนควบคูกับเนื้อหาปกติในสถานการณตางๆ ที่เหมาะสม  

(Guilford & Hoepfner. 1971: 28-32)   
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7.  ครูจะตองทําใหนกัเรียนรูวา  ครูใหความสําคัญตอความเขาใจและการใหเหตุผล  โดยครู

จะตองประเมินส่ิงเหลานี้อยางสม่ําเสมอ  ที่สําคัญเมื่อนกัเรียนสามารถใหเหตุผลที่ดีครูควรใหการเสริมแรง

ทันท ี  อีกท้ังในขอสอบควรมีสวนที่ใหนักเรียนไดแสดงเหตุผล  (สสวท. 2547: 15)   

8.   ในเน้ือหาการวิเคราะหขอมูล  ครูควรใหนกัเรียนมีโอกาสในการทาํงานที่เกี่ยวกับขอมูลจริง   

โดยนักเรียนมโีอกาสไดแกปญหาที่ตนเองสนใจหรือไดมีโอกาสต้ังปญหาดวยตนเองโดยผานขัน้ตอนการ

สืบสวนทางสถิติ  นักเรียนควรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกขอมลู  การนําเสนอขอมูล  และการ

วิเคราะหขอมูล  นักเรียนไดมีโอกาสพิสูจนถึงการตัดสินใจของพวกเขา  (NCTM  อางอิงจาก Gal & 

Garfield. 1999: 48)   

 เมื่อนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการใหเหตุผลจะชวยให  (สสวท. 2547: 4) 

1. นักเรียนเขาใจแนวคิดคณิตศาสตรน้ันๆ  ไดดีและสามารถปรับแนวคิดใหมีความ    

แจมชัดและลึกซ้ึง 

2. นักเรียนสามารถตรวจสอบแนวคิดพรอมทั้งเหตุผลได 
3. นักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรูจากกันและกัน 

4. นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปผลที่ไดอยางเหมาะสม 

5. นักเรียนยอมรับแนวคิดใหมที่มีเหตุผลกวาแนวคิดเดิม 

6. เปนพ้ืนฐานของการเรียนคณิตศาสตรระดับสูงตอไป 

อีกทั้งขอมูลการใหเหตุผลของนักเรียนยังมีความสําคัญโดยอาจทําใหผูสอนสามารถ 

ดําเนินการในสิ่งตอไปนี้  (อัมพร  มาคนอง, 2546: 4) 

1. อธิบายระดับพัฒนาการของนักเรียนในการเรียนมโนทัศนเฉพาะใดๆ 

2. ระบุความเขาใจที่คลาดเคล่ือนหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียนพรอมทั้งเหตุผล 

3. วิเคราะหแนวคิดใหมๆ ที่เกิดจากการใหเหตุผลของนักเรียนเพ่ือที่จะขยายความและ 

อภิปรายรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ 

4. ระบุโครงสรางทางคณิตศาสตรหรือประเภทของปญหาท่ีจําเปนสําหรับการสราง 
แนวคิดทางคณิตศาสตรที่มีความหมายของนักเรียน 

5. จัดหาสถานการณที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูของนักเรียน 

6. ตรวจสอบผลของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมในหองเรียนท่ีมตีอความคิดและความ 

เขาใจของผูเรียน 
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 นอกจากนีย้ังมีงานวจัิยที่เกีย่วของกับการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล ซ่ึงเปนงานวิจัย

ของ เพอไรน (Perrine. 2001: online)  ไดศึกษาผลกระทบของการแกปญหาพ้ืนฐานในการสอน

คณิตศาสตรดานการใหเหตุผลในเร่ืองสัดสวน  ผลการวจัิยพบวา ความสามารถในการแกปญหาอยางมี

เหตุผลเพ่ิมขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  และการแกปญหาอยางมีเหตุผลเปนปจจัยหลักในการศึกษาวชิา

คณิตศาสตร และมีขอเสนอแนะวาครูตองมีวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนแบบด้ังเดิมที่นกัเรียนไม

เคยประสบมากอน    สมเดช  บุญประจักษ (2540) ไดทาํการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศกัยภาพทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ  ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพ

ทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผลหลังการทดลองกับกอนการทดลองของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และศักยภาพทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผลของกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยศักยภาพทางคณิตศาสตรของกลุมทดลอง

สูงกวากลุมควบคุม  และทิพยวรรณ สุวรรณี (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชา

คณิตศาสตร ภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน เร่ือง การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา  

ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยชุดการเรียนรูแบบ

รายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันเร่ือง การเตรียมความพรอมในการให

เหตุผล ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 กลาวโดยสรุปไดวา  การใหเหตุผลเปนส่ิงที่พัฒนาได  ในการพฒันาทกัษะการใหเหตุผล ควรเร่ิม

จากการสงเสริมใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  จากบรรยากาศที่สนับสนนุ  สงเสริม ใหนักเรียนไดพูดอธิบาย

และแสดงเหตุผลของแนวคิดอยางอิสระ   แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือคําตอบของปญหาและช้ีแจงเหตุผล

รวมกัน  และควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนการผสมผสานการฝกการคิดและการใหเหตุผลควบคูกับการ

สอนเนื้อหาตามปกติ   

 สําหรับงานวิจัยนี้  การพัฒนาทักษะการใหเหตุผล  เปนการสงเสริมนักเรียนใหคิดอยางมีเหตุผล   

โดยฝกการอธิบาย  การหาความสัมพันธ  การวิเคราะห   แสดงขอสรุป  และพิจารณาขอสรุปอยาง

สมเหตุสมผล   โดยฝกจากบรรยากาศที่สนบัสนุนใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดพรอมท้ังช้ีแจง

เหตุผล  จากสถานการณปญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และในระหวางปฏิบัติกิจกรรมครูจะใช

คําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและแสดงเหตุผล 
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1.3   ทักษะการเชื่อมโยง 
1.3.1  ความหมายของการเชื่อมโยง 

    สมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา(NCTM. 2000 : 64)  ไดใหความหมายของการเช่ือมโยง

ไววา  การเชื่อมโยง  หมายถงึ  การผสมผสานแนวคิดที่มคีวามเกี่ยวของกันใหรวมเปนองคประกอบ

เดียวกัน 

 นอกจากนีย้ังมีการกลาวถึงความหมายของทักษะการเชื่อมโยงในแงความสามารถของนักเรียนที่

มีทักษะการเช่ือมโยงดังที่ กรมวิชาการ (2546: 10) ไดกลาววาความสามารถในการเชื่อมโยงเปน

ความสามารถของนักเรียนในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ

ศาสตรสาขาอ่ืน ๆ  นอกจากนี้  กรมวิชาการ ยังไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ไวดังนี้ 1. นําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาตางๆ ในวิชา

คณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนได   2. นาํความรูและทักษะจากการเรียนคณิตศาสตรไป

ประยุกตในการเรียนรูส่ิงตางๆและในชวิีตจริงได    สําหรับสมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา  

(NCTM. 2000: 64-66) ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการเช่ือมโยงไวดังนี้ 1. ตระหนักถึง

ความสัมพันธของความคิดรวบยอดทางดานคณิตศาสตร  และนําความสัมพันธไปใชได  2. ตระหนักถึง

ความสัมพันธระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืนๆและกําหนดเนื้อหาหนึ่งจากความเกี่ยวพัน

ของอีกเน้ือหาหน่ึงเพ่ือใหคลองจองไปดวยกัน   3. ตระหนักถึงความสัมพันธของเนื้อหาคณิตศาสตรตอชีวิต

จริงและใชเนื้อหาคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริงได  ซ่ึงสอดคลองกับค็อกฟอรด (Coxford. 1995: 

3-4) ที่กลาววานักเรียนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงจะตองมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรูทั้ง

แนวคิดและกระบวนการ ใชคณิตศาสตรในเนื้อหาอืน่ๆ ของหลักสูตร   ใชคณิตศาสตรในกิจกรรมประจําวัน

ได   มองคณิตศาสตรในลักษณะที่บูรณาการเปนภาพรวม   ประยุกตใชแนวคิดและตัวแบบทาง

คณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาในศาสตรสาขาอ่ืน ๆ เชน  ศิลปะ  ดนตรี  จิตวิทยา  วิทยาศาสตร  และ ธุรกิจ   

ใชและเห็นคุณคาของการเช่ือมโยงระหวางแนวคิดคณิตศาสตร  ตระหนักถึงความเสมอกันของการนําเสนอ

ตัวแทนแนวคิดเดียวกันในลักษณะที่ตางกนั  นอกจากนีย้ังสอดคลองกับคํากลาวของ อัมพร   มาคนอง. 

(2547: 101)  ท่ีกลาววาการเช่ือมโยงอาจทําไดหลากหลาย แตทีน่ิยมทําในหองเรียนคณิตศาสตรมี 3 

ประเภท ไดแก 1. การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริง  2. การเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  

และ 3. การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาวิชาอืน่  

จากที่กลาวมาจะพบวาการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรแบงออกเปนสามประเภทใหญๆ ไดแก  1. 

การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริง  2. การเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  และ 3. การ
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เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาวิชาอ่ืน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริง

เปนเร่ืองที่สําคัญมากในปจจุบัน เนื่องจากขอมูลที่พบในหนังสือพิมพหรือนิตยสารสวนใหญเปนขอมูลที่

เปนคณิตศาสตร เชน แนวโนมทางดานเศรษฐกิจ สภาพอากาศ ปญหาการจัดการขยะและมลพิษที่เกิด

จากรถยนต ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรครู

ควรมีการบูรณาการโดยเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืนๆและชวีิตจริง  การชวยใหนกัเรียน

มองเห็นการบรูณาการและเช่ือมโยงระหวางหัวขอตางๆ ในวิชาคณิตศาสตรและชีวิตจริงไดจะทําให

นักเรียนมีความเขาใจที่ลึกซ้ึงและนาํมาซ่ึงความประทับใจตอวิชาคณิตศาสตร (Buck. 2000: 591-594)  

จากความหมายของการเช่ือมโยง  และความหมายของความสามารถในการเชื่อมโยงสามารถ 

สรุปเปนความหมายของทักษะการเช่ือมโยงสําหรับงานวิจัยน้ี  ดังนี้ 

 ทักษะการเชื่อมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการใชการวิเคราะหขอมูลกับสถานการณในชีวิต

จริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 
1.3.2  ความสําคัญของการเชื่อมโยง 

การเชื่อมโยงเปนองคประกอบที่จําเปนสําหรับการแกปญหาหรือสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริง เนื่องจาก ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไมไดจํากัดวาเกี่ยวของกับสาขาวิชาใดวชิาหนึ่ง เราจําเปนตองใช

ความรูและทกัษะจากหลายๆวิชามารวมกนัแกปญหา (NCTM. 1991)  นอกจากนีก้ารเช่ือมโยงจะชวยให

นักเรียนมองคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยมองเปนภาพรวม ไมไดแยกวิชาคณิตศาสตรออกเปนเนื้อหา

ยอยจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมาย และการเชื่อมโยงระหวางความรูใหมและความรูสวนหนึ่งที่เคย

เรียนรูมาแลวจะชวยใหนกัเรียนพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรได (Dossey et al. 2002: 81-83)  ซ่ึง

สอดคลองกับสมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 2000: 64-66) ที่กลาววา การ

เชื่อมโยงจะชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาคณิตศาสตรลึกซ้ึงและยาวนาน  สามารถสรางความเขาใจใน

เนื้อหาเดิมไดดีขึ้น และชวยใหนักเรียนไดรับความรูในลักษณะที่เห็นความสัมพันธของเนื้อหา  อีกทั้งเบิรค

ฮารท (Burkhardt. 2001: Online) กลาวถึงประโยชนของการเชื่อมโยงในคณิตศาสตรดังนี้ 1. ทําใหนํา

คณิตศาสตรไปใชไดมากขึน้ 2.  ทําใหไมมชีองวางในการเรียนรู  3. ทําใหหลักสูตรเกิดความสมดุล  4. 

สนับสนนุความเสมอภาค   

 นอกจากนีก้ับชเทนโกล  เฮาสและบอส (Shteingold. 2001: Online; House. 1995: Preface; 

&Boss. 2003: 105-114)  กลาววาการเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรทําใหนักเรียนสรางภาพของเนื้อหา

คณิตศาสตรแบบที่แยกจากกันมาเปนเนื้อหาที่มีลักษณะซับซอนและเช่ือมโยงกัน   น่ันคือถานกัเรียนมอง
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คณิตศาสตรวามีความสําคัญและมีความสัมพันธกนัแลวจะทาํใหนักเรียนสนกุสนานและมีความสุขในการ

เรียนรู  สอดคลองกับเมอริโนและโอเวน (Merlino . 2001: Online; & Owens. 2001: Online)  กลาวถึง

ประโยชนของการเช่ือมโยงในเนื้อหาคณิตศาสตรวาทาํใหนกัเรียนมองคณิตศาสตรเปนส่ิงที่นาสนใจและดู

มีชีวิตชีวามากขึ้น และสอดคลองกับเวนทูรา (Ventura. 2001: Online) ที่กลาววาการเช่ือมโยงใน

คณิตศาสตรทําใหนักเรียนตระหนักวาคณิตศาสตรมีอยูในชีวิตจริงและมีอยูรอบตัวเรา  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การเช่ือมโยงจะชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาคณิตศาสตรลึกซ้ึงและ

ยาวนาน   เห็นความสัมพันธของเนื้อหาทําใหเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ  มีชีวิตชีวา   และ

นําไปใชในชีวิตจริงได 

 
1.3.3  แนวทางในการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง 

ทักษะการเช่ือมโยงเปนส่ิงที่พัฒนาได  ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียน

เกิดการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง คือ ครู  โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง

ของนักเรียน  ดังนี้ 

 1.   ครูควรเลือกปญหาที่เปนการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งภายนอกและภายในวิชา

คณิตศาสตร  รวมไปถึงการชวยใหนักเรียนสรางแนวคิดทางคณิตศาสตร  ในการพัฒนาแนวคิดใหมครูตอง

ตระหนักและเขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ถูกพัฒนาขึน้ ไมควรสอนแบบรวบรัดหรือยอ แต

ควรมีการรวมกันคิดรวมกนัทํา  ครูจําเปนตองกระตุนใหนักเรียนใชคําหรือเคร่ืองหมายที่เหมาะในการ

สนับสนนุความเขาใจในความคิดรวบยอดใหมของพวกเขา (NCTM. 2000: 274-277) 

 2.   ครูควรใหนักเรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมแลวแปลงกิจกรรมเหลานั้นออกมาเปนรูปภาพ 

แผนภูมิ กราฟ หรือสัญลักษณตางๆ (Kennedy & Tipps. 1994: 194-198) 

 3.   ครูควรกระตุนใหนักเรียนเชื่อมโยงระหวางความรูใหมและความรูสวนหนึ่งที่เคยเรียนรูมาแลว

และพัฒนาความเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตรไดดวยตนเองโดยการใชคําถามและอภิปรายคําถาม เชน ”

ปญหานี้หรือคณิตศาสตรเร่ืองนี้เหมือนกับปญหาอ่ืนหรือเร่ืองที่เคยเรียนมากอนหรือไม อยางไร”   ”ทําไมจึง

คิดเชนนั้น”  “คําตอบที่ไดเปนคําตอบทีน่าจะเปนไปไดหรือไม”  “เราเคยเห็นคําถามแบบนี้ท่ีไหนหรือไม”  

“แนวคิดเหลานี้สัมพันธกันอยางไร”  “มีใครมีความคิดเห็นท่ีแตกตางจากนีห้รือไม”  “งานท่ีเราทาํวันนี้

สัมพันธกับงานที่เราทาํเมื่อวันกอนหรือไมอยางไร”  (NCTM. 2000: 64-66; 274-277)   

 4.   ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันแกปญหาเปนกลุม และแกปญหาในสถานการณจริงที่

พวกเขาสนใจ เนื่องจาก การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เช่ือมโยงเขากับความเปนสวนตัวของพวกเขา 
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นักเรียนจะชอบแกปญหาและสนุกกับการเรียนรู และนักเรียนไดทํางานอยางมีความหมาย (Kyle et al. 

2001: 80-86)  อีกทั้งกิจกรรมหรือปญหาท่ีใหควรเปนปญหาเปดเพ่ือใหนกัเรียนไดคิด สามารถบอกแนวคิด 

และแสดงเหตุผลได 

 5. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนหาขอมูลนอกหองเรียน เนื่องจากการใหนกัเรียนไดมีโอกาสหาขอมูล

นอกหองเรียนเปนการชวยใหพวกเขาเช่ือมโยงความรูกบัชีวิตจริง  การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเพ่ิม

ความสามารถของนักเรียนใหสามารถเชื่อมโยงแนวคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืนๆและ

ชีวิตจริง โดยการใชประสบการณเหลานี้จะเปนการกระตุน สนับสนนุการเรียนการสอน  และนักเรียนจะได

จดจําวาความรูในตอนเร่ิมตนของพวกเขาเกี่ยวกับ จํานวน ขนาด รูปราง และแบบรูป เกี่ยวพันกับส่ิงที่อยู

รอบตัวโดยผานการเก็บรวบรวมขอมูล (Basil. 1999: 8-12)  

 6. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรมาแกปญหาใน

สถานการณทีก่ําหนด เพ่ือฝกใหผูเรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และชีวิตจริงโดย

ทําควบคูกับกบัการสอนเน้ือหาปกติ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 200-205)  

 นอกจากนีย้ังมีงานวจัิยที่เกีย่วของกับการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยง ซ่ึงเปนงานวิจัย

ของ ไคลและคณะ (Kyle. et al. 2001: 80-86)  ไดพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เช่ือมโยงกับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียน  โดยใชวิธีเขาไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน ใชการพูดคุยแบบไมเปนทางการ

และการสัมภาษณที่มีโครงสราง  หลังจากนั้นจึงรวบรวมขอมูลและจัดรูปแบบของส่ิงที่นกัเรียนสนใจและ

ทักษะการปฏิบัติของแตละครอบครัว ซ่ึงบางอยางเกี่ยวกับขั้นตอนการทําการเกษตร การเล้ียงสัตว การ

ฝมือ การดูทีวี และการทําอาหาร  หลังจากนั้นผูวิจัยไดนาํขอมูลนัน้มาพัฒนาเปนปญหาที่มีความ

หลากหลาย และมีขัน้ตอนการแกปญหาหลายขั้นตอน แลวนาํมาใหนกัเรียนแกปญหาเปนกลุม ผลการวิจัย

พบวา ผูปกครองมีความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรมากขึน้จากที่เคยคิดวาคณิตศาสตรเปนเร่ืองยาก  

และชวยใหครูผูสอนสามารถนําความรูทีบ่านของนักเรียนมาชวยสงเสริมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน

ใหดีขึน้ นอกจากนัน้แลว ไคลและคณะ ยังเช่ือวาการใหนักเรียนไดทํางานทีม่ีความหมาย การใหแกปญหา

ในสถานการณจริง เปนแนวทางที่ดีที่สุดในการสงเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 

และนักเรียนจะไดรับการสงเสริมอยางเต็มท่ีถาการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นไดเช่ือมโยงเขากบัความ

เปนอยูสวนตัวของพวกเขา     บุญญิสา  แซหลอ (2550)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบูรณาการแบบเช่ือมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตรในเร่ืองการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมลู  และพีชคณิตโดยใชสถานการณในชีวิต

จริงสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนยาน

ตาขาวรัฐชนูปถัมภ  จังหวัดตรัง  จํานวน  30  คน  ผลการวิจัยพบวา ผลของการใชการบูรณาการดาน
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ความสามารถในการเช่ือมโยงพบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเช่ือมโยงภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 และสมบัติ แสงทองคํา

สุก (2545: 94-97)  ไดพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมทักษะการ

เชื่อมโยง เร่ือง อนุพันธของฟงกชัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนนารีวิทยา เขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 45 คน ผลการวิจัย  พบวา รูปแบบการสอนท่ีผูวิจยัสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคือ 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพ 89.84/82.32  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมทักษะการเช่ือมโยงดังกลาวหลังไดรับการสอนสูง

กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 กลาวโดยสรุปไดวา  การเชื่อมโยงเปนส่ิงที่พัฒนาได  ในการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง ควรเร่ิม

จากการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีเรียนกับชีวิตจริง แกปญหาในสถานการณจริง  

โดยทําควบคูกับกับการสอนเนื้อหาปกติ  และสนับสนนุใหนักเรียนไดรวมกันทํางานเปนกลุมเพ่ือใหมีการ

พูดอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือคําตอบของปญหารวมกนั   

 สําหรับงานวิจัยนี้  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง  เปนการสงเสริมนักเรียนใหฝกเช่ือมโยงเนื้อหา

คณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยฝกจาก

บรรยากาศในช้ันเรียนที่สนบัสนุนและสงเสริม ใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธเปนกลุมยอย และเปดโอกาสให

นักเรียนพูด  เขียน  อธิบาย และแลกเปล่ียนแนวคิด 

 
1.4   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
       1.4.1 ความหมายของเจตคติ 

 ปจจัยทีม่ีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนั้น นอกจากปจจัยภายนอกตัว

นักเรียนซ่ึงมีมากมายหลายประการแลว ยังมีปจจัยภายในซ่ึงถือวาเปนปจจัยเชิงจิตวิทยาของนกัเรียนอีก

หลายปจจัย ซ่ึงอาจเปนทั้งปจจัยท่ีเสริมหรือชะลออัตราการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปจจัย

ภายในตัวนักเรียนที่สําคัญปจจัยหนึ่ง คือ เจตคติ 

 เจตคติ เปนคําเดียวกับคําวา “ทัศนคติ” ซ่ึงถือเปนสวนทีเ่กี่ยวของกับสภาพทางดานจิตใจ โดยมี

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายไวตางๆดังนี้ 

 พรรณี ช เจนจิต (2538: 543) ไดกลาววา เจตคติเปนเร่ืองราวของความรูสึกทั้งที่พอใจและไม

พอใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทําใหแตละคนสนองตอบตอส่ิงเราแตกตางกันไป โดยเจตคติ
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ของบุคคลที่มตีอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากประสบการณของบุคคล

นั้นโดยตรง หรืออาจเกิดจากการรับถายทอดจากเจตคติเดิมที่มีอยูแลว 

 ยุพิน พิพิธกุล (2527: 13) กลาววาเจตคติหมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงเราอันเปน

สภาพแวดลอมภายนอก เชน บุคคล วัตถุ เหตุการณ ซ่ึงความรูสึกนี้อาจเปนไปไดทั้งทางบวกหรือทางลบ 

 สุรางค โควตระกูล (2541: 366) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ เปนอัชฌาสัย 

(Disposition) หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเรา ซ่ึงอาจเปนไปได

ทั้งคน วัตถุ ส่ิงของหรือความคิด (Idea) เจตคติอาจเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีเจตคติบวกตอส่ิงใด ก็จะมี

พฤติกรรมที่จะเผชิญกับส่ิงนั้น ถามีเจตคติลบก็จะหลีกเล่ียง 

 กูด (Good.1973: 1) ฮิลการด (Hillgard. 1967:583-594) และเทอรสสโตน (Thurstone. 1967: 

77) ไดใหความหมายของเจตคติไวทาํนองเดียวกันวา หมายถึงทาที ความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลตอ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หลังจากท่ีบุคคลไดรับประสบการณในส่ิงนั้น ซ่ึงแสดงออกในลักษณะท่ีเอนเอียงไปในทางใด

ทางหน่ึง เชน รัก เกลียด พอใจ หรือไมพอใจ และพรอมท่ีจะเอนเอียงไปในลักษณะเดิมเมื่อประสบกับส่ิงนั้น

อีก 

 เซลแมน และเซียรส (Zellman and Sears. 1971: 27,109-136) กลาววา เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจาก

การเรียนรูหรือไดรับประสบการณ จึงเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไดงาย โดยอาจเปล่ียนแปลงจากการคิด

ทางบวกเปนการคิดทางลบ หรืออาจเปล่ียนแปลงจากการคิดทางลบเปนการคิดทางบวกก็ได 

 แอน อนาสตาซี (Anne Anastasi.1969: 480) กลาวา เจตคติหมายถึงความโนมเอียง ที่แสดงออก

วาชอบหรือไมชอบตอสิ่งตางๆ เชนเชื้อชาติ ขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือสถาบันตางๆ เจตคติไมสามารถ

สังเกตไดโดยตรง แตสามารถสรุปพาดพิงจากพฤติกรรมทั้งที่ตองใชภาษาหรือไมตองใชภาษากไ็ด 

 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนความรูสึก  ความคิดเห็นและทาทีของ

นักเรียนทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตร  หลังจากไดรับประสบการณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  โดยกิจกรรมดังกลาวจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงความรูสึก  หรือความคิดเห็น

หรือทาทขีองตนเองท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรในทางใดทางหนึ่ง  หรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

 
1.4.2  การวัดเจตคติ 

 การวัดเจตคติและความสนในตอวิชาคณิตศาสตรใหไดผลที่ถูกตองที่สุดนั้น นับเปนส่ิงท่ีเปนไปได

ยาก เน่ืองจากเจตคติเปนส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจ ความคิด ทั้งยังมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของ เชน อายุ เพศ  
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ส่ิงแวดลอม พัฒนาทางดานรางกาย สภาพทางเศรษฐกจิสังคม แตอยางไรก็ตาม ยังมีวิธทีี่จะใชวัดความ

สนใจและเจตคติที่เปนที่นยิมอยู 3 วิธี 

1. การสังเกต (Observation) การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนการวัดความสนใจ 

และเจตคติที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด แตตองอาศัยเวลาในการสังเกต ซึ่งครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนตลอดทั้งภาคการเรียน (อนันต  จันทรกวี. 2526:326) 

2. การสัมภาษณ (Interview) เปนการถามความรูสึก ความคิดเห็นสวนตัวของนักเรียน 

โดยตรง วาเขามีความรูสึกนึกคิดตอสิ่งนั้นๆ อยางไร แตวิธีการนี้มขีอเสียคือผูตอบอาจบิดเบือนคําตอบ 

เพราะกลัวตอการแสดงความคิดเห็นซ่ึงหนา ซ่ึงสามารถแกโดยสรางบรรยากาศใหผูตอบรูสึกอิสระ มั่นใจ

วาคําตอบของเขาจะไมสงผลกระทบทางลบตอตัวผูตอบเอง 

3. การสรางแบบวัดหรือแบบทดสอบ (Inventories or Tests) เจตคติสามารถถูกวัด 

ออกมาได ตามความเชื่อของ เทอรสสโตน (Thurstone. 1967: 77 ) ซ่ึงไดใหความคิดเห็นวาเจตคติจะวัด

โดยตรงไมได หากตองวัดจากการแสดงออกในรูปแบบของความคิดเห็นเร่ืองภาษาพูด โดยการสรางแบบ

วัดที่ตอบวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับขอความในแบบวัดเจตคติ แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแบบ

หน่ึงทีม่ีผูนยิมใชกันมากคือ แบบวัดการประเมินคาผลรวม (The Method of Summated Ratings) ซ่ึงเปน

วิธีการของ ลิเคอรท (Likert’s Method) 

 อีกทั้งมีงานวิจัยมากมายที่ใหผลการวิจัยวาเจตคติเปนส่ิงที่วัดได  ดังตัวอยางเชน  งานวิจัยของ จา

คอบส (Jacob. 1989) ที่พบวาหลักสูตรแบบบูรณาการทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนรูและตอโรงเรียน

ดีขึ้น   งานวิจัยของเดชา  นุนพันธ  (2525: 43)  ที่พบวาการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธจะสงผล

ตอเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร  หรืองานวจัิยของสมพร  แมลงภู  (2541: 117)  เร่ือง  “การ

พัฒนารูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ”  ท่ีพบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

กลุมทดลองแตกตางจากกลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 งานวจัิยของปรีชา  เนาว

เย็นผล  (2544: 124)  เร่ือง  “กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  โดยใชการแกปญหาปลายเปด  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1”  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูใน

เกณฑดี และงานวิจัยของ สุรสาล  ผาสุก (2546: 80) เร่ือง “การศึกษาความสามารถและการคิดเกี่ยวกับ

การใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและผลในดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย” ที่พบวา  เจตคติของนักเรียนทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองปฏิบัติกิจกรรมการใช

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี   
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2.  สิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอมศึกษา  และสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
 
 2.1  ส่ิงแวดลอม 
 ความหมายของส่ิงแวดลอมโดยทั่วๆ ไป 

คําวาส่ิงแวดลอมนั้น เปนคําศัพทที่เกิดขึ้นประมาณ 30 ปเศษ ต้ังแตมีการประชุมส่ิงแวดลอมโลกที่

กรุงสตอกโฮม ในป ค.ศ. 1972  สมัยกอนหนานัน้คําที่เราไดยนิบอยๆ ก็คือ ธรรมชาติรอบตัวเรา นั่นเอง  แต

เมื่อนําแนวคิดคนเปนจุดศูนยกลางมาใช ส่ิงที่อยูรอบตัวคนมิไดมีแตธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมตาม

ธรรมชาติ เทาน้ัน หากแตยังรวมเอาส่ิงที่มนษุยสรางขึ้นเขาไปในความหมายของส่ิงแวดลอมดวย ดังนั้นคํา

วา ส่ิงแวดลอม  จึงหมายถึง ส่ิงตางๆท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชวีภาพที่อยูรอบตัวมนษุยซ่ึงเกิดขึ้นเอง

โดยธรรมชาติและส่ิงที่มนษุยไดทาํขึ้น  (กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 2531: 1)  โดย

ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก  น้ํา ปาไม อากาศ แสงแดด เปนตน สวนส่ิงแวดลอมท่ีมนษุยสรางขึ้น 

ไดแก ส่ิงกอสรางทางกายภาพ เชน อาคารบานเรือน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน และส่ิงแวดลอมที่

เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เปนตน  ส่ิงแวดลอมจึงเปนเง่ือนไขทีม่ี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตของเราเปนอยางมาก  

 
การศึกษากับส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน  
ในปจจุบนัไดเกิดปญหาส่ิงแวดลอมขึน้อยางกวางขวางและคลายคลึงกันไปทัว่โลก ดังที่ในการ

ประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (United Nations.1993: 1) กลาวไวตอนหนึ่งวา 

“ผลสืบเนื่องทางนิเวศวิทยาของการหมดไปของโอโซน การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ความเสื่อมโทรม

ของดิน การท่ีปาไมถูกทําลาย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิมขึน้ของมลภาวะทาง

อากาศ น้าํ และดิน กําลังคุกคามอนาคตทีร่วมกันและยั่งยืนของเรา”    ปญหาดังกลาวไดกระตุนสังคมให

ตระหนักถึงเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอมมากขึน้ ซ่ึงกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคมที่ชวยใหประชากร

โดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะเติบโตภายหนาไดรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดอยาง

เหมาะสมและยั่งยืน คือ การศึกษา  ดวยความตระหนกัถึงเร่ืองนี้ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่ 9 พ. ศ. 2545-2549  จึงไดกําหนดสาระดานส่ิงแวดลอมศึกษา  ไววา  ตองสรางจิตสํานึก

ใหคนไทยตระหนกัถึงความสําคัญของการรักษาส่ิงแวดลอม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยสรางความรู  

ความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม  โดยสอดแทรกเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  ไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับช้ัน

และทุกระบบ  เพ่ือปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่ถกูตอง  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ
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วัฒนาธรรม  รวมทั้งสรางพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สรางความตระหนักถึงสิทธิหนาที่

ในการมีสวนรวมบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

2544: 66 )  อีกท้ัง กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดทิศทางและนโยบายส่ิงแวดลอมศึกษา  โดยมี

สาระสําคัญดังนี้  ( ธนาลัย สุขพัฒนธี. 2535: 63-68 ) 

1. จัดการศึกษาใหเยาวชนและประชาชน  ไดเรียนรูสภาพส่ิงแวดลอมพ้ืนฐานที่สําคัญของ 

ประเทศและของโลก  เนนสภาพส่ิงแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่น  ของแตละกลุมบุคคลให

ตระหนักในความสําคัญ  ปฏิสัมพันธซ้ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ และสังคม  ใหมีความรู

ความเขาใจและมีจิตสํานึกที่จะตองรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษ  การเสริมสราง  การนําไปใชอยาง

คุมคาและพัฒนาส่ิงแวดลอม  

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท 

การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งประชาชนโดยท่ัวไปใหไดเรียนรูส่ิงแวดลอมใกลตัว  ไปสู

ส่ิงแวดลอมของครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและโลก  ตามลําดับ  ทั้งในรูปแบบวชิาเฉพาะ  และรูปแบบ

บูรณาการกับวิชาตางๆตามความเหมาะสม  ใหมีความตอเนื่องสอดคลองประสานประชาสัมพันธ  และ

เหมาะสมตามลําดับและวัยเรียนของผูเรียน  และสภาพของแตละทองถิ่น 

1.2  พัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนการสอน  และจัดกจิกรรมในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

ศึกษาเนนกระบวนการใหมปีระการตรง  และการแกปญหาใหผูเรียนตระหนักในปญหา  และความตองการ

รูจักคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  กําหนดทางเลือกตัดสินใจในการดําเนินการอยางเหมาะสม  และเกิดคุณคา

ตอส่ิงแวดลอมและตอการดํารงชีวิต 

1.3  จัดทําและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา  ใหมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพในการทํางาน  ไปใชใหเหมาะสมสอดคลองทันตอเหตุการณ   ปญหาและความตองการใน

ปจจุบัน  และเกื้อกูลกันรูปแบบวิธีการเรียนการสอน  และจักกิจกรรมการศึกษา  โดยใชวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม 

1.4  พัฒนาการบุคลากรที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมศึกษา  โดยเฉพาะผูบริหารการศึกษา                    

ผูบริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศก    ครู    อาจารย   เจาหนาท่ีของโรงเรียน  รวมทั้งบุคลากรหลักของ

ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป  ใหตระหนังถึงบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  รวมมือกันจัดส่ิงแวดลอม

ศึกษาและรวมมือกันดําเนินการเกี่ยว กับส่ิงแวดลอม  

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัย  ศึกษา  คนควาการจัดระบบขอมูล  ขอสนเทศ  การวิเคราะห   



 33 

และการติดตามปญหาการสราง  และการพัฒนาบุคลากรทางดานส่ิงแวดลอมศึกษา  โดยเฉพาะการ

นําเอาความรูความสามารถและประสบการณของผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตางๆ  รวมทั้งนโยบาย

และวิธีการขององคกรตางๆเก่ียวกับส่ิงแวดลอม  มาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม  และการดําเนินการเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม   ใหประสานสัมพันธและเกื้อกูลกันทั้งระบบงานภายในประเทศและรวมมือกนันานาประเทศ 

3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษและสงเสริมส่ิงแวดลอมที่สูญเสียไปแลว  การ 

แกปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอม  ในสวนที่เปนงานของกระทรวงศึกษาธิการเอง  ในสวนที่เปนการรวมมือ

กับองคกร  หนอยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังประชาชนโดยทั่วไป 

4. จัดใหมีแผนปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีชัดเจนสืบตอเนื่อง 
อยางถาวร  โดยกําหนอใหมีวัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสรางการบริหารงาน  การประสานงาน  การ

รวมมือกนัทั้งภายใน  และกบัองคกรภาครัฐและเอกชนภายนอกและกระทรวงศึกษาธกิาร  ยุทธศาสตรใน

การดําเนินการมาตรการ  โครงการ  ละกิจกรรมตางๆ  การนาํเอานวตักรรม  และเทคโนโลยี  ทางการศึกษา  

เขามาดําเนนิการใหเขาถึงเยาวชนและประชาชน  และเจาะลึกถึงกลุมเปาหมายบคุคลท่ีกําลังเปนปญหา  

หรือตัวแปรทีสํ่าคัญกับส่ิงแวดลอม  การกําหนดเรงรัดการดําเนินงานทั้งระยะส้ัน ใหมีผลถึงบุคคลที่มี

อิทธิพลตอปรากฏการณตางๆในปจจุบันและระยะยาว  ใหมีผลตอเยวาชนและประชาชนโดยท่ัวไปรวมทั้ง

การติดตามการนิเทศ  การยกยองเชิดชูเกียรติ  ผลงานดีเดน  การสรางขวัญกาํลังใจในการดําเนินงาน  การ

ประเมินผลการรายงาน  และการประชาสัมพันธ  เพ่ือพัฒนางานส่ิงแวดลอมของกระทรวงศึกษาธกิาร 

ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) จึงมี

การกําหนดแนวทางการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาไวในมาตราที่ 7 ที่ระบไุววา กระบวนการเรียนรูตองมุง

ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองในดานตางๆรวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และใน

มาตราที่  23 วรรค 2 กลาววา การจัดการศึกษาตองเนนความรูความเขาใจและประสบการณเร่ือง การ

จัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  อีกทั้ง

ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2544 (2544: 14-21) กลาววา  ควรมีการนํากระบวนการการจัดการ  

กระบวนการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการวทิยาศาสตรไปสอดแทรกใน

การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  ส่ิงน้ีสะทอนใหเห็นวา ประเทศของเราไดพยายามดําเนินการ

เร่ืองของสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการดําเนินงานในหลายประเทศตามขอตกลงของสหประชาชาติซ่ึง

เปนขอสรุปของการประชุมสุดยอดของโลกท่ีกรุง ริโอ เดอจาเนโร ที่เรียกรองใหความสําคัญตอบทบาทของ

การศึกษาและสิ่งแวดลอมศึกษาไววา  “ การศึกษามบีทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมและกอใหเกิด

การพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคคลในการที่จะเขาใจและบงช้ีประเด็น ความสําคัญของ
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ส่ิงแวดลอม  อีกท้ังการศึกษามีความสําคัญยิ่งในการสรางความตระหนกัทางจริยธรรม คานิยม เจตคติ 

ทักษะ และการกระทําที่จะเปนตัวสงเสริมการพัฒนาที่ยัง่ยืน และการมีสวนรวมของประชาชน ใน

กระบวนการการตัดสินใจทางส่ิงแวดลอม ”  (อลิศรา  ชูชาติ. 2544: 141)  

 จากแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษาดังที่กลาวไปแลวน้ัน ทําใหในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ไดมีสาระการเรียนรูที่ระบุถึงส่ิงแวดลอมศึกษาไว ดังนี้   

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ. 2545: 5-35) 

สาระที่ 2  ชีวติกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.2    เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 

     ทองถิ่น ประเทศ และโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิต 

     วิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูนําความรูไปใชในการจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยัง่ยืน 

มาตรฐานการเรียนรูดังกลาวในชวงช้ันที่ 2  ไดระบุไววาใหนักเรียนมีความสามารถ 

สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ผล 

ของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมโดยธรรมชาติและมนษุย แสดงแนวคิด

และรวมกันปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   (กรมวิชาการ. 2545: 19-39) 

 สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ 

                           สรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการ 

                           พัฒนาที่ยั่งยืน 

มาตรฐานการเรียนรูดังกลาวในชวงช้ันที่ 2  ไดระบุไววาใหนักเรียนมีความสามารถ 

1.  เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมและ 

วัฒนธรรม ตระหนักถึงการกระทําของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  มีสวนรวมแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

2.  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรูในทองถิ่น 

 จากที่กลาวมาพบวา มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 2 เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมีความสอดคลองกัน

ระหวางสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ซ่ึงสามารถ

สรุปผลที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียนในงานวิจัยนี้ คือตองการใหผูเรียน  ตระหนักถึงการกระทําของมนุษยที่มี
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ตอส่ิงแวดลอม รูสาเหตุ  ผลกระทบ  และแนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอม  มีทักษะในการสํารวจ  

อภิปราย อธิบาย  และการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรูตางๆ     

 
 2.2  ส่ิงแวดลอมศึกษา 

ความหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา 
ในทัว่โลกกระแสความต่ืนตัวเร่ืองส่ิงแวดลอมมีมากขึน้เร่ือยๆ จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมทาํให ในป พ.ศ. 2518 มีการประชุมโครงการส่ิงแวดลอมศึกษาระหวางชาติขึน้ที่เมืองเบลเกรด 

ประเทศยูโกสลาเวีย  ผลการประชุมทําใหเกิดการแถลงการณเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมศึกษาในระหวางรัฐบาล

ประเทศตางๆ ขึ้นเปนคร้ังแรกที่เราเรียกวา กฎบัตรเบลเกรด และในป พ.ศ. 2520 ตัวแทนจาก 60 กวา

ประเทศทั่วโลกไดพบกัน ณ เมืองทลิบิชิ ในอดีตสาธารณโซเวียตแหงจอรเจีย เพ่ือสานเรื่องตอจากการ

ประชุมที่เมืองเบลเกรด ผูเขารวมการประชุมระดับนานาชาติท้ังสองคร้ังไดใหคําจํากัดความของ

ส่ิงแวดลอมศึกษาและวัตถปุระสงคของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี ้

ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการท่ีมุงสรางใหประชากรโลกมีความสํานกึและหวงใยส่ิงแวดลอม

รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของอ่ืนๆ และมีความรู ทัศนคติ ทักษะ ความต้ังใจจริง และความมุงมั่นท่ีจะหาทาง

แกปญหาที่เผชิญอยูและปองกันปญหาใหม ทั้งดวยตนเองและดวยความรวมมือกับผูอ่ืน ตลอดจนสราง

รูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพ่ือส่ิงแวดลอมทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม (กรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม. 2548: 15) 

นอกจากนี้สแตป และคอกซ (Stap and Cox. 1979: 764) ไดใหความหมายวา ส่ิงแวดลอมศึกษา 

คือ ขบวนการมุงพัฒนาประชากรโลก ใหมคีวามเขาใจตอส่ิงแวดลอมและปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงไดแกความ

รอบรู  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  การยอมรับทกัษะ  เพ่ือนําไปแกไขปญหาตอตนเองและสวนรวม รวมทั้งแนวทาง

การปองกันปญหาใหมที่จะเกิดขึ้น 

มีโดวส (Meadows. 1990: 5)  ไดใหความหมายวา ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ การเรียนรูเพ่ือความ

เขาใจ ซาบซ้ึง และลงมือปฏิบัติ เปนการจดัการศึกษาเพ่ือแกไขปญหาในภาพรวม เพ่ือความยั่งยนื ไมใช

เพียงการแกปญหาในมุมแคบที่กอใหเกิดปญหาอ่ืนที่เลวรายตามมาและไมใชการแกปญหาและรกัษา

สภาพเดิมเทานั้น แตตองพัฒนาใหดีขึน้ดวย 

กรีนนอล (Greenal. 1980: 7)  อรรถพล อนันตวรสกุล (2546: 116)  และ กนก  จันทรทอง (2541: 

66)  ไดใหความหมายท่ีสอดคลองกันวา  ส่ิงแวดลอมศึกษา  หมายถึง  กระบวนการทางการศึกษาท่ีจัดขึน้ 

เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทีม่นษุย
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สรางขึ้น  รวมทั้งความความสัมพันธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอม  จนเกิดเจตคติในการระวังรักษา หวงใย

ส่ิงแวดลอม  และเกิดความตระหนกัถึงบทบาทของตนในการอยูรวมกบัส่ิงแวดลอม  ตลอดจนมีสวนรวมใน

การอนุรักษ ปองกัน  แกไขปญหาส่ิงแวดลอมทั้งสวนบุคคลและสวนรวม   เพ่ือพัฒนาใหเกิดส่ิงแวดลอมที่

ยั่งยืนตอไป   

จากความหมายของส่ิงแวดลอมศึกษาที่กลาวมา สรุปไดวา  ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง 

กระบวนการทางการศึกษาทีมุ่งพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมที่มนษุยสรางขึ้น  ความสัมพันธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอม  การอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม และสภาพปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึน้ จนเกิดความรูสึกเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม  ตระหนัก

และหวงใยถึงปญหาส่ิงแวดลอม  มีเจตคติและแรงจูงใจที่จะเขาไปมสีวนรวมในการปองกันและปรับ

ส่ิงแวดลอมใหมีสภาพดีขึ้นท้ังในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพ่ือพัฒนาใหเกิดส่ิงแวดลอมที่ยั่งยนืตอไป   

 
วัตถุประสงคและการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ส่ิงแวดลอมศึกษาเนนวัตถุประสงค 5 ขอตอไปนี้เปนพิเศษ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 

2548: 15) 

 1. การรับรูปญหา ชวยใหนกัเรียนไดรับรูปญหาและมีความละเอียดออนตอเร่ืองเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมและปญหาตางๆ พัฒนาความสามารถในการรับรูและแยกแยะส่ิงเราตางๆ มีการพัฒนาการ

รับรูนี้ใหดีและกวางขวางขึ้น และใชความสามารถใหมนี้ไดในสถานการณหลายรูปแบบ 

 2.  ความรู ชวยใหนกัเรียนเขาใจพ้ืนฐานการทํางานของธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางมนษุยกับ

ส่ิงแวดลอม การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไข 

 3.  ทัศนคติ  ชวยใหนักเรียนมีคานยิมและมีความหวงใยตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีความต้ังใจจริง

และความมุงม่ันทีจ่ะมีสวนรวมในการรักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

 4.  ทักษะ  ชวยใหนกัเรียนมทีักษะที่จําเปนในการช้ีปญหา และการดําเนินการตรวจสอบ รวมทั้ง

รวมหาทางแกปญหาเหลานัน้ 

 5.  การมีสวนรวม  ชวยใหนกัเรียนมีประสบการณในการนําความรูและทักษะทีไ่ดมาใชในการ

ดําเนินการหาทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ 

อีกทั้งจากการประชุมที่เมืองทลิบิชิ ในอดีตสาธารณโซเวียตแหงจอรเจีย ในป พ.ศ. 2520 กําหนด

หลักการของส่ิงแวดลอมศึกษาและแนวทางปฏิบัติ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 2544: 6-7)  ดังน้ี  
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หลักการของส่ิงแวดลอมศึกษา 
 1.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เร่ิมจากระดับกอนวยัเรียนและ

ตอเนื่องไปทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

 2.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเปนการใหการศึกษาที่จัดในลักษณะบูรณาการ โดยนาํเนื้อหาสาระ

จากศาสตรตางๆ มาหลอมรวมเขาดวยกนัใหเกิดแนวคิดหรือทัศนะที่สมดุลกัน ไมใชแยกเปนรายวชิา 

 3.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะตรวจสอบปญหาส่ิงแวดลอมจากทัศนะตางๆ ต้ังแตระดับทองถิ่น 

ภูมิภาค ประเทศ จนถึงระดับโลก เพ่ือวานักเรียนจะไดมีความเขาใจถองแทในสถานภาพของส่ิงแวดลอมใน

พ้ืนที่ภูมิศาสตรตางๆ 

 4.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะมุงสรางความตระหนกัตอปญหา  สงเสริมคุณคาและความจําเปนของ

ความรวมมือกันในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่น ภูมภิาค ประเทศ จนถึง

ระดับโลก 

 5.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเนนสถานการณส่ิงแวดลอมปจจุบันพรอมกับพิจารณาสภาพที่ผานมา

ดวย 

 6.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะชวยใหผูเรียนคนพบลักษณะและสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา

ส่ิงแวดลอม 

 7.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเนนความซับซอนของปญหาส่ิงแวดลอมและความจําเปนที่จะตอง

พัฒนาทักษะการคิดอยางวิพากษและทกัษะการแกปญหา 

 8.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะใชสภาพแวดลอมการเรียนรูหลากหลาย และวิธีการที่เปดกวางใหเกดิ

การเรียนการสอนท้ังที่เกี่ยวกบัและเกิดจากส่ิงแวดลอม  โดยเนนอยางจริงจังในกิจกรรมการปฏิบัติและ

ประสบการณตรง 

 9.  ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธและความเกี่ยวของระหวางมนุษยกับ

ระบบธรรมชาติ 
 แนวทางปฏบิัติส่ิงแวดลอมศึกษา   
 ในเร่ืองแนวทางการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาที่นกัการศึกษานานาชาติรวมกนัวางหลักการ

เพ่ือเปนแนวในทางปฏิบัติ ประกอบดวยสามองคประกอบหลัก คือ การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  การ

เรียนรูในส่ิงแวดลอม และการเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม 

 การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  คือ การใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจการทํางานของระบบ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนผลกระทบจากกิจกรรมของคน ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก 
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 การเรียนรูในส่ิงแวดลอม  คือ การใหผูเรียนมีประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ใน

ธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมโดยตรง ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะที่สําคัญในเร่ืองการฝกการตัดสินใจและการ

แกปญหา 

 การเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม  คือ การนําส่ิงท่ีเรียนรูทั้งหมดสูความต้ังใจจริงในการปฏิบัติที่เปน

คุณคาตอส่ิงแวดลอมและธรรมชาติในวิถีชวิีตจริง 

 จากหลักการและแนวทางปฏิบัติของสิ่งแวดลอมศึกษา   ไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ส่ิงแวดลอมศึกษา  (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม.  2544: 9-11)   ดังนี้ 

 1.  การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมควรจัดรวมในทกุรายวิชาตลอดหลักสูตรในทุกระดับช้ัน   โดยมี

แนวทางการจัดการเรียนรูเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การสอดแทรก เปนการนําส่ิงแวดลอมเขาไป

สอดแทรกตลอดทั้งหลักสูตรในทุกกลุมวิชาและทุกระดับช้ัน ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามความ

เหมาะสมสอดคลองกัน  และรูปแบบท่ี 2 การบูรณาการ เปนการนําส่ิงแวดลอมเขาไปบูรณาการทัง้เนื้อหา

และกระบวนการในรายวิชาตางๆ ในลักษณะรวมวิชา 

 2.  การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรงจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 3.  การจัดการเรียนรูควรเนนการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูกับการปฏิบัติในชีวิตจริง 

 นอกจากนี้ จากการประชุมผูเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของกับนโยบาย

การศึกษาซ่ึงกรมวิชาการ และยูเนสโก จัดขึน้เม่ือวันที่ 11  มีนาคม  2534  ไดสรุปวิธีการสอนส่ิงแวดลอม

ศึกษาไวดังนี้  

1. นําปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึน้ในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียนรู 

และ รณรงคโดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธ และผลกระทบซ่ึงกันและกันของแตละปญหา เชน 

1.1  นําเหตุการณจริงหรือสภาพปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน ประเทศ และ 

โลกจากส่ือมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ มาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนศึกษารวมกัน  

อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

1.2   ใหนักเรียนไปศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนปญหาในทองถิ่นแลววิเคราะหหาทาง 
แกไข 

1.3   ศึกษาการตูน  บทความ หรือนําแนวคิดของบุคคลตางๆ เกี่ยวกับปญหา 

ส่ิงแวดลอมมาใหนักเรียนศึกษา 

2. เนนกระบวนการแกปญหา  โดยเร่ิมจากปญหาท่ีใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัวโดยเนน 

บทบาทของผูเรียน 
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3. ปลูกฝงนิสัย จิตสํานึก และการปฏิบัติงานตอส่ิงแวดลอมของผูเรียน 

4. ใหผูเรียนศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น (สํารวจ/ 

สัมผัส/เก็บขอมูล) 

5. ใหผูเรียนคิดวิเคราะหทางเลือกหลากหลายในการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมใน 

ทองถิ่น แลวประเมินทางเลือกในการอนุรักษ 

6. ปฏิบัติตามทางเลือกดวยความช่ืนชม  และทําอยูเสมอจนเปนกิจนิสัย 

7. ปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอม และประเมินผล 

จากที่กลาวมาพบวา การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาไมใชเพียงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเร่ือง

ของสิ่งแวดลอมเทานัน้  แตเปาหมายสาํคัญของส่ิงแวดลอมมุงพัฒนาใหบุคคลมีจิตสํานึก สมรรถภาพ  

เจตคติ และคานิยมที่ดีท่ีจะชวยใหบุคคลมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และมีสวน

รวมในการพัฒนาที่ยั่งยนืในระดับทองถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบมี

สวนรวมเปนวธีิการหนึ่งทีก่ระตุนใหนักเรียนรวมกนัอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดการเรียนรูอยางมีสวนรวม

เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดตระหนกัถึงบทบาทของ

ตนเองในการควบคุมการดําเนินชีวิต สภาพแวดลอม และความเปนอยูของตนเองมากย่ิงขึน้  (อลิศรา  ชู

ชาติ. 2544: 146-147) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ อมรวชิช นาครทรรพ  (2542)  ซ่ึงกลาววา  “เราไม

อาจสอนใหเด็กรักธรรมชาติไดดวยการบอกใหทองจาํ เราไมอาจบังคับหรือรีดเอาความรักธรรมชาติออกมา

ดวยวิธีการเชนนัน้ เด็กจะรักธรรมชาติจริงๆน้ัน กม็าจากการที่เด็กไดมีโอกาสสัมผัส และเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของธรรมชาติจริงๆ ความรักความหวงแหนจึงจะบังเกิดขึ้นอยางจีรังยั่งยืน” 

 นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาแลวยังมีงานวิจัยที่สนับสนนุถึงการจัดการเรียนการสอน

ส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนงานวิจัยของ จอนสตัน (Johnston. 1974: 4911-A) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับ การจัดระบบ

และสถิติวิเคราะห ความคิด ทัศนคติ ขอบเขต และการเลือกเน้ือหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษาในมิสซิสซิปป  

ผลปรากฏวา ครูที่สอนวิทยาศาสตรและวชิาอ่ืนๆ มีความเห็นเหมือนกนัวาครูควรมีบทบาทในการควบคุม

มลภาวะ เพราะครูเปนผูใหความรูแกนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรสอนเก่ียวกับส่ิงแวดลอม วิธีการสอนที่

เหมาะในการสอนสิ่งแวดลอมคือ วิธีสอนแบบอภิปราย เร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีควรสอนคือ มลภาวะของอากาศ

และการอนุรักษธรรมชาติ  กิลเบอรทสัน (Gillbertson. 1991: 4081-A)  ไดทาํการวิจัยเร่ือง ความรูดาน

ส่ิงแวดลอม: การศึกษานอกสถานที่ และผลของความรูทัศนคติทีม่ีตอส่ิงแวดลอม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

การศึกษาและเปรียบเทียบความรูทัศนคติดานส่ิงแวดลอมของนักเรียน ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทีไ่ป

ศึกษานอกสถานที่  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับ 6 ในรัฐมินิโซตา ซ่ึงไดผานการมีสวน
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รวมในกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มาแลว 1 รายวิชา โดยในการวิจัยตองการศึกษาในเร่ืองของความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ความรู ทัศนคติทีม่ีตอคําวา นิเวศวิทยา และปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบนั 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาส่ิงแวดลอมมากกวาหลักการทางนิเวศวิทยา นักเรียนที่

เขารวมฝกประสบการณมีความเขาใจในเร่ืองราวของส่ิงแวดลอมมากขึ้นและผลการวิจัยไมพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมควบคุมและกลุมที่ออกฝกประสบการณนอกสถานที่  ยูเลอร (Euler. 

1998: 1682-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการสอนส่ิงแวดลอมแบบในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนของนักเรียนระดับ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาประสิทธิภาพของ

โปรแกรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีมีตอความรู ทัศนคติของนักเรียน โดยกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนระดับ 6 จํานวน 267 คน ใน 9 หองเรียน จากโรงเรียนในเมืองนิวยอรก ในการวิจัยไดแบงหองเรียน

ออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองเรียนในโรงเรียน กลุมที่ 2  เปนกลุมทดลองเรียนที่ศูนย

ส่ิงแวดลอม และกลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุม  ผลการวิจัย พบวา ความรูดานส่ิงแวดลอมของกลุมทดลองทั้ง

สองกลุม และกลุมควบคุมแตกตางกัน โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบในระบบโรงเรียน มีคะแนน

ความรูสูงกวากลุมทีไ่ดรับการสอนแบบนอกระบบโรงเรียน  และกลุมควบคุม  และกลุมท่ีไดรับการสอน

แบบนอกระบบโรงเรียนมีคะแนนทัศนคติ สูงกวากลุมทีไ่ดรับการสอนแบบในระบบโรงเรียนและกลุม

ควบคุม  และกัลยา  วรรณโภคา (2533: 108-109) ไดทาํการวจัิยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบการสอดแทรก

ความรูดานสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมประชากรเปนครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามญัศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุมแบบแบง

ช้ันหลายขัน้ตอน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 170 คน สงแบบสอบถามไดกลับคืนมาทัง้ส้ิน 138 คน 

ผลการวิจัย พบวา ครูคณิตศาสตรมีความเห็นวาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

สามารถสอดแทรกความรูดานส่ิงแวดลอมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรได และวิธีการที่ใชในการ

สอดแทรกความรูดานส่ิงแวดลอมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีความเหมาะสมกันมาก   และ 

สมบุญ ศิลปรุงธรรม  (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง  อนาคตภาพหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2557) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาอนาคตภาพ

หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2557) 

ผลการวิจัยพบวา ในดานปรัชญาหลักสูตร เนนธรรมชาติกับมนษุยเปนสวนเดียวกัน  ดานคุณลักษณะ

ผูเรียน เนนการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรู ความตระหนกั และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกไข

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดานจุดมุงหมายของหลักสูตรเนนใหผูเรียนมีความรู 

จิตสํานึก เจตคติ คานิยม ทกัษะ มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดานรูปแบบ
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และโครงสรางหลักสูตร เนนการบูรณาการส่ิงแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู  กําหนด

กรอบและมาตรฐานยอยๆ ดานส่ิงแวดลอมศึกษา ดานสาระการเรียนรู ชวงช้ันที่ 2 เนนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ประเทศ ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

ดานกิจกรรมการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลากหลายวิธีจัดกจิกรรม

การเรียนรู  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชวงช้ันที่ 2 เนนกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการเรียนการสอนในหองเรียน  

ดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู เนนส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แหลงการเรียนรูในชุมชน ดานการวดัและ

การประเมินผล เนนการประเมินผลตามสภาพจริง   ซึ่งผลการวิจัยของสมบุญ ศิลปรุงธรรม  มีผลอยางมาก

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาของผูวิจัย 

 ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ ส่ิงแวดลอมโดยนาํ

ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันมาจัดการเรียน  และใหผูเรียนไดศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมจาก

นิทานการตูนและขาว  และในการจัดการเรียนรูเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญและนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรูจาก

การปฏิบัติเพ่ือคนพบสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  และที่สําคัญยิ่งคือสงเสริมใหนักเรียน

ตระหนักและมีสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 

 
2.3  สถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
ในปจจุบนัปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมไมไดเกิดเฉพาะกับประเทศไทยเทานั้น  แตปญหาส่ิงแวดลอม

เปนปญหาในระดับโลก  ซ่ึงท่ัวโลกใหความสนใจและตระหนกัถึงปญหาดานส่ิงแวดลอม  ในปจจุบัน

สถานการณส่ิงแวดลอมของโลกกําลังมีปญหาในเรื่องตอไปนี้ ไดแก  1. ปญหาการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ  2.  ปญหาที่ดิน  3.  ปญหาน้ํา   4. ปญหาขยะและสารพิษ และ 5. ปญหาโลกรอน

และการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ  (อนชุ  อาภาภิรม. 2543: 59-61) 

สําหรับสถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยนั้น  มนตรี จุฬาวฒันทล (2544: 176-179)  ได

กลาวสรุปวาประเทศไทยมปีญหาดานส่ิงแวดลอมในประเด็นตอไปนี้  ทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรสัตวปา  

ทรัพยากรน้าํ  ทรัพยากรที่ดินและการใชทีดิ่น  ทรัพยากรทรัพยากรพลังงาน  พ้ืนที่ชายฝงทะเลและ

มหาสมุทร  มลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง  มลพิษจากขยะ  มลพิษจากสารอันตราย

และของเสียอันตราย  ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  และ ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะให

ความสําคัญกับทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรสัตวปา  ทรัพยากรน้าํ  และอากาศ  โดยมรีายละเอียดของแต

ละเร่ือง ดังน้ี 
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 สถานการณปจจุบันของส่ิงแวดลอมเรื่อง น้ํา 
 จากการรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 ของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ. 2548: 3-10)  พบวา  

คุณภาพแหลงน้ําที่สําคัญเมื่อเทียบระหวางป พ.ศ. 2548 กับ ป พ.ศ. 2547  แลวพบวา  การ

เปล่ียนแปลงโดยรวมเสื่อมโทรมลง โดยพิจารณาจากรอยละของแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีและพอใชลดลง 

สวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเส่ือมโทรมเพิ่มขึน้จากป พ.ศ. 2547  ทั้งน้ีคุณภาพในแหลงน้ําภาคเหนอื ภาค

กลาง และภาคใต สวนใหญอยูในเกณฑพอใช  คุณภาพในแหลงน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในเกณฑดี

และพอใช  และ คุณภาพในแหลงน้ําภาคตะวันออกสวนมากอยูในเกณฑเส่ือมโทรม  การเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพแหลงน้ํามีสาเหตุสําคัญจากการรวบรวมน้ําทิ้งของชุมชนเมือง ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ํา

เสีย  ฤดูกาล  ปริมาณน้าํฝน เปนตน  โดยเกณฑคุณภาพน้ําในแหลงน้าํที่สําคัญของประเทศไทยป 2548 

สรุปไดดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  เกณฑคุณภาพน้ําในแหลงน้าํทีสํ่าคัญของประเทศไทยป 2548 

 
เกณฑคุณภาพ

นํ้า 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

เฉียง 

เหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคใต รอยละของ

แหลงนํ้า

ท้ังหมด 

ดี กก  อิง แควนอย 

เพชรบุรีตอนบน 

หนองหาน 

สงคราม ลําปาว 

อูน 

เวฬุ ตาปตอนบน 17 

พอใช วัง  ปง 

แมจาง  ยม  

ล้ี  นาน 

เจาพระยาตอนบน ทาจีน

ตอนบน แมกลอง นอย  

แควใหญ 

สะแกกรัง ปราณบุรี 

เสียว มูล เลย 

พอง ชี 

ตราด พังราด  

จันทบุรี 

ตาปตอนลาง ปากพนัง 

ตรัง ทะเลนอย 

 หลังสวน ทะเลหลวง 

พุมดวง ชุมพร 

49 

เส่ือมโทรม กวง 

กวานพะเยา  

บึงบอระเพ็ด 

ลพบุรี กุยบุรี  ปาสัก 

เพชรบุรีตอนลาง 

ทาจีนตอนกลาง 

เจาพระยาตอนกลาง 

ลําชี  

ลําตะคอง 

ตอนบน 

นครนายก 

ระยอง บางปะกง 

ปราจีนบุรี 

ประแสร 

ทะเลสาบสงขลา 29 

เส่ือมโทรมมาก - ทาจีนตอนลาง 

เจาพระยาตอนลาง 

ลําตะคอง 

ตอนลาง 

- - 5 

 

ที่มา:  ควบคุมมลพิษ, กรม. (2548). สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย 2548. กรมควบคุม

มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
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นอกจากนีป้ระเทศไทยยังประสบกับปญหาดานปริมาณที่สําคัญ 2 ประการ คือ  1. ปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา  การขาดแคลนน้าํเปนสภาวะท่ีเกิดขึน้เม่ือทรัพยากรน้าํท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการใชของมนษุย 

โดยเฉพาะเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในป พ.ศ.2529 สถาบันทรัพยากรโลก  ไดศึกษาสถานการณน้าํของ

ประเทศตางๆ ประมาณ 100 ประเทศทั่วโลก พบวากวาคร่ึงหนึ่งของประเทศเหลานี้กาํลังเร่ิมประสบปญหา

ขาดแคลนน้ํา  และ 2. ปญหานํ้าทวม   น้ําทวมเปนปญหาของการมีน้าํมากเกินไปในเขตลุมน้าํหรือพ้ืนที่

ตางๆ จนเกิดอุทกภัย ทําความเสียหายใหแกพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน    น้ําทวมเปนปรากฎการณที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพ้ืนที ่ลุมนํ้ามีปริมาณมากและตกติดตอกันเปน เวลานาน จน

เกิดน้ําไหลบามาตามผิวดินลงสูรองน้ํา ลําธารและแมน้าํมากกวาปกติ ซ่ึงในขณะท่ีน้ําปริมาณมากไหลไป

ตามรองนํ้า ลําธาร และแมน้ํา หากลําน้าํตอนใดไมสามารถรับปริมาณน้ําได ยอมไหลบาทวมลนเขาไปใน

พ้ืนที่ตางๆ หรือชุมชนที่ไมมีระบบ ระบายน้ําท่ีสมบูรณ ดังน้ันเมื่อเกิดฝนตกหนักเปนเวลานานๆในแตละ

คร้ัง มักเปนปญหาทําใหเกิดน้ําทวมขังแลวทาํความเสียหาย แกพ้ืนท่ีเพาะปลูกและทรัพยสินตางๆ ไดเสมอ   

(กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม: online) 

 
  สถานการณปจจุบันของส่ิงแวดลอมเรื่อง อากาศ 

จากการรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 ของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ. 2548: 16)  พบวา  

ในป 2548  ความรุนแรงของปญหาทางอากาศมแีนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตยังคง

พบฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเปนปญหาหลัก เพราะมีคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ทั้งในเขตชุมชนเมือง

และยานอุตสาหกรรม  โดยมีแหลงกําเนิดสําคัญจากยานพาหนะ  โรงงานอุตสาหกรรม  และการเผาในที่

โลง  สวนสารมลพิษประเภทอ่ืนๆ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด และ กาซคารบอนมอนนอกไซด  ยังอยูใน

เกณฑมาตรฐาน   

นอกจากนีป้ญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอีกอยางหนึ่งซ่ึงเปนปญหาในระดับโลกเลย ก็คือ 

ปญหาภาวะโลกรอน  เพราะเกิดขึ้นไดกับทุกประเทศ องคกรอุตุนิยมวิทยาโลก และนักส่ิงแวดลอมทั้งหลาย

ไดใหความเหน็วา ในป 2548  ที่ผานมาเปนปทีม่ีอากาศรอนมากที่สุด เกิดพายุมากท่ีสุด และยังแหงแลง

มากที่สุดดวย นอกจากนีป้ญหาภาวะโลกรอนยังทาํใหน้ําแข็งที่ขัว้โลกเหนือละลายมากที่สุดดวย (วารสาร

ส่ิงแวดลอม. 2549: 32-39)   โดยสาเหตุที่โลกรอนขึน้ในตอนนี้มีความมั่นใจอยางชัดเจน โดยจากรายงาน

ฉบับที่ 4 ของคณะทํางานชุดที่ 1 ของคณะกรรมมาธกิารระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่เพ่ิงประชุมกันทีก่รุงปารีส ระบุวา  มนษุย  คือตัวการที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนกวา 90%  โดยตอนนีไ้ด
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ขอสรุปชัดเจนแลววา โลกกําลังรอนขึ้นดวยอัตราประมาณ 0.2 องศาตอ 10 ปหรือ 1 ทศวรรษ  และอัตรานี้

ก็กําลังเพ่ิมขึ้นอยางกาวหนาตอเนื่อง  ในปจจุบันโดยการวิเคราะหตางๆ ยืนยนัชัดเจนวา  เปนเพราะกาซ

เรือนกระจกท่ีปลอยออกมาโดยมนษุย  สําหรับกาซเรือนกระจกที่สําคัญที่สุดที่มนษุยปลอยออกมาจนเปน

สาเหตุท่ีทาํใหโลกรอนขึ้น กคื็อ  กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)   และขณะนีก้าซคารบอนไดออกไซดท่ีเปน

สาเหตุสําคัญของปญหาโลกรอน ไดเพ่ิมปริมาณขึน้มากกวาชวงเวลาใดๆ ในประวัติศาสตร 420,000 ปที่

ผานมา  (วารสารส่ิงแวดลอม. 2550: 14-21)   

 
  สถานการณปจจุบันของส่ิงแวดลอมเรื่อง ปาไมและสัตวปา 
 จากการรายงานของกรมปาไมพบวาประเทศไทยสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมลงอยางมาก จากป 

พุทธศักราช 2504  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมคิดเปนรอยละ 53.33 ของพ้ืนที่ประเทศ และในปพุทธศักราช 

2536  ชวงระยะเวลาประมาณสามสิบปเศษที่ผานมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ 26.02  

และในปพุทธศักราช 2540  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ 25.62  แตในปพุทธศักราช 2546  

ประเทศไทยมพ้ืีนที่ปาไมเพ่ิมขึน้คิดเปนรอยละ 33.09 ของพ้ืนที่ประเทศ   แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับ

อดีตประเทศก็มีพ้ืนที่ปาไมทีล่ดลงมาก  และพ้ืนท่ีปาไมท่ีลดลงนี้ก็มีผลกระทบโดยตรงกับส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ  

นั่นคือ จะไมผืนปาไวรองรับน้ําฝน  น้ําจะไหลรินลงดินโดยตรงทําลายดินได  เกิดภาวะแหงแลงเน่ืองจากตน

น้ําลําธารถกูทาํลายหรือการเปล่ียนทิศทางการไหลของนํ้า  ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล  แหลงน้าํ

ธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ  เส่ือมโทรม และมีคุณภาพตํ่า ทําใหเกิดการเสียสมดุลธรรมชาติ  เมื่อ

ยามน้ําหลากก็เกิดน้ําทวมฉับพลัน  อีกท้ังเมื่อถึงฤดูแลงก็แลงจัดทําใหขาดแคลนน้ํา  รวมทั้งสัตวปาก็จะ

ไดรับผลกระทบจากการที่พ้ืนท่ีปาไมลดลงดวย  เน่ืองจากปาไมเปนแหลงที่อยูของสัตวปานานาชนิด  สัตว

ปาชวยรักษาสมดุลธรรมชาติไวใหพอดี อันจะเปนประโยชนตอมนษุย เชน  นกชวยกระจายพันธุพืชและ

ชวยกาํจัดแมลงและหนอนที่เปนศัตรูของการเกษตรกรรม  แมลงชวยผสมเกสรและกระจายพันธุพืช  สัตว

ปาชวยใหเกิดกิจกรรมในปา  นอกจากนี้สัตวปาจะเปนองคประกอบท่ีทําใหธรรมชาติมีความงดงานและ

สมบูรณในตัวเอง  ปจจุบันจํานวนประชากรมนษุยเพ่ิมมากขึ้นแตพ้ืนทีป่าไมกลับลดลง  ปาไมถกูทาํลายทํา

ใหมีผลตอปริมาณและชนิดของสัตวปาดวย  สัตวปาบางชนิดมีจํานวนนอยและบางชนิดสูญพันธุไปจึงมี

การกําหนด สัตวปาสงวนขึน้  ในป พ.ศ. 2503  มีการกาํหนดสัตวปาสงวนจํานวน 9 ชนิด เปนสัตวปาเล้ียง

ลูกดวยนมทั้งหมด ไดแก แรด กระซู กูปรี ควายปา ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกางผา  

แตในปพ.ศ. 2535  มีการกาํหนดสัตวปาสงวนจํานวนเพิ่มเปน  15  ชนิดป  ไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร 
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แรด กระซู กูปรี ควายปา ละองหรือละมั่ง สมัน เลียงผา กวางผา นกแตวแลวทองดํา นกกระเรียน แมวลาย

หินออน สมเสร็จ เกงหมอ และพะยูน  (พงศศักด์ิ  วัฒนสินธุและคณะ. 2549: 13-22)   

 จากที่กลาวมาขางตน พบวาประเทศไทยยงัประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมอยูมากซ่ึงลวนแตเปน

ปญหาที่สําคัญทั้งในเร่ืองของ  น้ํา ปาไม  และอากาศ  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงนาํเนื้อหาเกี่ยวกบั

ส่ิงแวดลอม ไดแก น้ํา ปาไม และอากาศ มาบูรณาการกับเนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหนักเรียน

ไดรับรูถึงความสําคัญ  สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาทางดานส่ิงแวดลอม  ในเรื่องของ  น้ํา ปาไม  และ

อากาศ  อีกทั้งเปนการสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเกิดหวงแหนและรักษส่ิงแวดลอม 

 

3.  การบูรณาการ 
 แนวคิดเร่ืองการบูรณาการ (Integration) เกิดขึ้นจากความคิดจอหน ดุยอ้ี นักปรัชญาทาง

การศึกษาชาวอเมริกันเปนผูเสนอวา การใหการศึกษาแกเยาวชนนัน้ควรใหความสนใจตอกิจกรรมที่นาํไปสู

ความเขาใจกจิกรรมพ้ืนฐานตางๆ ของมนษุยที่ใชในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเกิดความตองการท่ี

จะเรียนรูตามธรรมชาติและมีความเชื่อวา เราสามารถเชื่อมโยงมโนทัศนของวิชาตางๆท่ีมีในหลักสูตรได

อยางนอย 2 วิชาขึน้ไปและดวยวิธีการเช่ือมโยงจะสงผลใหผูเรียนสามารถนาํประสบการณตางๆ ท่ีไดไป

ประยุกตใชในสถานการณใหมหรือเร่ืองท่ีจะเรียนรูตอไป (กรมวิชาการ. 2539: 3)  ซ่ึงแนวคิดของ 

จอหน  ดุยอ้ี นําไปสูหลักของการบูรณาการในเวลาตอมา 

 
 3.1 ความหมายและความสําคัญของการบูรณาการ 
 
  ความหมายของการบูรณาการ 

การบูรณาการ  อาจพิจารณาไดเปนสองนัยคือความหมายโดยท่ัวไปของคําวาบูรณาการประการ

หน่ึงและความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตรอีกประการหนึ่ง  โดยนัยแรก บูรณาการ หมายถึง การทําให

สมบูรณ ซึ่งก็คือ การทําหนวยยอยๆ ทีม่ีความสัมพันธกนัเขามารวมกนัทาํหนาที่อยางกลมกลืนเปนองค

รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเองและนําไปใชประโยชนได (พระธรรมปฎก. 2540: 30; 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2546: 10; สาโรช บัวศรี. 2529: 7; สุภาพร แพรวพินิต. 2543: 1;ศึกษาศาสตร. 

2542: 6; พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข. 2548: 1;  McBrien & Brandt. 1997) 

การบูรณาการในความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร หมายถึง การนาํศาสตรตางๆที่มี

ความสัมพันธกันมาผสมผสานกนั  การรวมเนื้อหาหรือทกัษะวิชาที่เรียนภายใตจุดประสงคเดียวกันเขา
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ดวยกนั การหาความสัมพันธระหวางเนื้อหากับหวัขอ ความคิดรวบยอดหรือปญหาที่ตองการใหผูเรียน

ศึกษา เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เปนองครวมและเกิดการเรียนรูที่มี

ความหมาย สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง (สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา. 2543: 158;

ศึกษาศาสตร. 2542: 6; วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 46; ทิศนา แขมมณี. 2545: 145-146; ธีระชัย  

ปูรณโชติ. 2543: 13; Good. 1973: 308; Johnsen. 1994: 37; Vars. 1991: 4 ; Susskind. 1994: 325) 

เปนการสรางความรูและประสบการณขึ้นใหมในลักษณะของการผสมผสานเขาดวยกันทั้งหมด เพ่ือให

สอดคลองกับความตองการและสภาพจริงของผูเรียน (Beane. 1991: 9 ; UNESCO. 1981: 10) โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนเปนสําคัญ (ศึกษาศาสตร. 2542: 6; Travess & Revore. 1990: 9) 

 จากความหมายของการบูรณาการขางตน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของการ 

บูรณาการในทางศึกษาศาสตรไดวา การบูรณาการ หมายถึง การนาํเนื้อหาและทกัษะกระบวนการของ

ศาสตรตางๆทีม่ีความสัมพันธกันมาผสมผสานกนัซ่ึงไดแก เนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูลในสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร กับเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม  และทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยง  มาจัดการเรียนรูในลักษณะที่เปนองครวม

สอดคลองกับความตองการและสภาพจริงของผูเรียนและสามารถนาํไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
  ความสําคัญของการบูรณาการ 

โลกของเราเปนโลกของการบูรณาการ เพราะ ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกบัชีวิตคนเรานั้นไมได

แยกออกเปนสวนๆ มนุษยจําเปนตองใชทักษะหลายประการในการเรียนรูและแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริง และสามารถอยูบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ได การสอนแบบบูรณาการจึงเปน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม เนื่องจาก การสอนแบบบูรณาการจะเปนการเตรียมผูเรียนใหสามารถอยูในโลกนีไ้ด 

เมื่อการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนยอมเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู ซึ่งอาจนําไปสูการเรียนอยาง

ตอเนื่องและตลอดชีวิต (Gale Cheney. 2001: 1) 

 ความสําคัญของการบูรณาการอาจพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะคือ ความสําคัญของการบูรณาการ

ในลักษณะทั่วๆไป กับ ความสําคัญของการบูรณาการในลักษณะทางการศึกษา ซ่ึงความสาํคัญของการบูร

ณาการในลกัษณะทัว่ๆไป เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 35-47) ไดกลาวไวดังนี ้  1. เพ่ือชวยลดความ

ผิดพลาดจากการคิดไมครบ 2. เพ่ือชวยใหมีความเขาใจเร่ืองที่มีความซับซอนไดอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง 

3. เพ่ือชวยใหการตัดสินใจเร่ืองเล็กเกิดผลดีตอเร่ืองใหญ  4.  เพ่ือลดความซํ้าซอนและการส้ินเปลือง

ทรัพยากร  5. เพ่ือชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ  6. เพ่ือชวยขจัดความขัดแยง 
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 นอกจากความสําคัญของการบูรณาการในลักษณะทัว่ๆไปดังที่กลาวมาแลว ยังมีนักการศึกษาอีก

หลายทานที่กลาวถึงความสําคัญของการบูรณาการในลักษณะทางการศึกษา และสนับสนนุการเช่ือมโยง

วิชาตางๆ เขาดวยกนัในการสอนโดยใหเหตุผล ดังนี้ 1. ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไมไดจํากัดวาจะเกี่ยวของ

การสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง การเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกนัจะชวยใหเหน็

ความสัมพันธระหวางวิชาและความสัมพันธของวิชาตางๆเหลานัน้กับชีวิตจริง 2. การจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการจะชวยใหเกิดความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางมโนทัศนในศาสตรตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่

มีความหมาย  3. ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรูและชวยกาํหนดเง่ือนไขของวิชาทัง้หลายที่จะกอใหเกิด

ความผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณกับวิธีคิดของผูเรียน  4. ขจัดความซํ้าซอนของเน้ือหาตางๆ ใน

หลักสูตร  5.  สามารถตอบสนองตอความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียน  6.  กระบวนการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ สอดคลองกับทฤษฎีการสรางเสริมความรูดวยตนเอง (Constructivism) และชวย

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการสรางสรรคหนวยความรูของตนข้ึนมา (ธีระชัย ปูรณโชติ. 2543: 13-14; พิมพันธ 

เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข. 2548: 2; Jacob. 1989; Smith, Goodman & Meredith. 1976: 164 & 

Oliva. 1992: 518) 

 นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาแลวยังมีงานวิจัยที่สนับสนนุถึงความสําคัญของการสอนแบบ

บูรณาการซ่ึงเปนงานวิจัยของ เคน เบิรคสตอม ท่ีศึกษาความคิดเห็นของครูในรัฐแคลิฟอรเนีย สรุปไดวา 1. 

การสอนแบบบูรณาการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามภาวะของตนเอง 2. เปนการสอนที่สงเสริมความ

รวมมือและทกัษะทางสังคม 3. เปนภาพสะทอนของโลกท่ีเปนจริง 4. เปนการสอนทีเ่ปดกวาง ใหผูเรียนได

เติมเต็ม ไดเรียนรูการทํางาน  5. เปนการเชื่อมโยงวิชาตางๆในหลักสูตร รวมท้ังปดชองวางระหวางวิชา ทาํ

ใหเกิดการศึกษาทีม่ีความหมาย  6. ชวยใหนกัเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 7. ทาํใหเกิด

แรงจูงใจในตนเองของครูเพราะเปนการทาทายในการพัฒนาส่ิงใหมซ่ึงเปนการพัฒนาความกาวหนาดาน

วิชาชีพครู  8.  เปนการเช่ือมโยงชุมชนเนื่องจากการสอนแบบบูรณาการตองใชแหลงการเรียนรูในชุมชนที่

หลากหลาย 9. เปนการตอบสนองนโยบายของโรงเรียน (วลัย  พานิช. 2546: 47-48) อีกทั้งเอดเกอรตัน 

พบวาหลังจากที่จัดการสอนแบบบูรณาการมา 1 ป ครูรอยละ 83 ชอบท่ีจะดําเนนิการสอนแบบบูรณาการ

ตอไปมากกวาที่จะกลับไปสอนแบบเดิม และแมคไอเวอร พบวาเมื่อครูบูรณาการวิชาและเน้ือหาวิชาตางๆ

เขาดวยกันทําใหพวกเขาคนพบวิธีการสอนท่ีนาสนใจและเทคนิคการสอนแบบใหมทําใหการสอนมีชีวิตชีวา

มากขึ้น  (เฉิดศักด์ิ  ชุมนุม. 2543: 40)  อภิญญา บุตรฉุย (2547) ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยใชแฟมสะสมผลงานประเมินผลงานสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2  ท่ี

เขารวมกิจกรรมชุมนมุคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 33 คน ใน
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ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  ผลการวจัิย พบวา 1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมชุมนุม

คณิตศาสตรที่ผานเกณฑการประเมินแฟมสะสมงานเปนรายบุคคล มีมากวารอยละ 60 ขึ้นไปที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01  2. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรที่ผานเกณฑการวัด

จุดประสงคการเรียนรูเร่ือง การเงิน การวัด และเรขาคณิต มากวารอยละ 60 ขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ 0.01   

3. คะแนนเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรหลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการสูงกวากอนการจัดกจิกรรมที่ระดับนัยสําคัญ 

0.01   และ สายฝน ล้ีรัตนาวลี (2540) ไดทําการวิจัย เร่ือง การออกแบบหนวยการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการเพ่ือการสอนเปนคณะและการเรียนรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมในระดับช้ันมัธยมศึกษา กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 45 คนโรงเรียนปรินส รอแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนวยการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองน้ํากับชีวิตในเชียงใหม 3 หนวยยอย 

คูมือการสอน แบบสอบถามความคิดเห็น แบบทดสอบ สมุดบันทกึการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน และสมุดบันทึกปญหาการสอน ผลการศึกษาพบวา การสอนที่ใชหนวยการสอนดังกลาวมี

ประโยชนตอผูเรียน รูเนื้อหาตางๆที่สัมพันธกันไดอยางละเอียดลึกซ้ึง มีความสนใจ ต้ืนเตน และสนุกสนาน 

ไดทาํกิจกรรมหลากหลายมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนและการแสดงออก ทําใหพัฒนาความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ท้ังสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนไดดี 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การสอนแบบบูรณาการชวยใหเห็นความสัมพันธของเนื้อหาวิชาตางๆ 

และความสัมพันธของเนื้อหาวิชาเหลาน้ันกับชีวิตจริง ขจัดความซํ้าซอนของเนื้อหาวิชา  อีกทั้งชวยให

ผูเรียนสามารถสรางหนวยความรูของตนขึน้มาและเปนส่ิงที่ครูควรนําไปทดลองใชและยอมรับที่จะใชการ

ทดลองแบบบรูณาการ  

 
3.2  รูปแบบและลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 
นักการศึกษาไดกลาวถึงรูปแบบของการบูรณาการออกเปน 2 กลุมใหญๆ โดยกลุมแรกจําแนก 

รูปแบบของการบูรณาการออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1. แบบสอดแทรก (Infusion)  2. แบบคูขนาน 

(Parallel) 3. แบบพหวุิทยาการ (Mutidisciplinary) และ  4. แบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ 

(Trandisciplinary)  สวนนกัการศึกษากลุมที่สองจําแนกรูปแบบของการบูรณาการออกเปน 5 รูปแบบ โดย

ที่รูปแบบที่ 1-3 จําแนกเหมือนกับนักการศึกษากลุมแรก สวนรูปแบบที่ 4 และ 5 คือ  แบบสหวทิยาการ 

(Interdisciplinary) และ   แบบบูรณาการ  (Integrated)  ตามลําดับ 
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นักการศึกษากลุมแรกจําแนกรูปแบบของการบูรณาการออกเปน 4 รูปแบบ โดยมีคําอธิบาย 

โดยยอ ดังน้ี 

ธีระชัย ปูรณโชติ. (2543: 15-16) , เบญจมาศ อยูเปนแกว. (2548: 6-7) และ สํานักงานโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย. (2540: 7) ไดเสนอรูปแบบของการบูรณาการ ดังนี้  

 1. แบบสอดแทรก (Infusion) เปนรูปแบบที่ผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอืน่ๆ เขาไป

ในการสอนของตน เปนการวางแผนและสอนโดยครูคนเดียว 

 2. แบบคูขนาน (Parallel) เปนรูปแบบท่ีผูสอนต้ังแต 2 คนขึน้ไป สอนวิชาตางกนั แตวางแผนการ

สอนรวมกนัโดยระบุส่ิงท่ีรวมกันและตัดสินใจวา หัวเร่ือง/มโนทัศน/ปญหาเดียวกนันัน้จะสอนอยางไรในวิชา

ของแตละคน งานทีม่อบหมายใหผูเรียนทาํจะแตกตางกนัไปในแตละวิชา 

 3.  แบบพหุวิทยาการ (Mutidisciplinary) เปนรูปแบบทีผู่สอนตางวิชามารวมกันวางแผนและ

กําหนดหวัเร่ือง/มโนทัศน/ปญหารวมกัน ตางคนตางแยกกันสอนเปนสวนใหญ แตดําเนินการสอนผูเรียน

กลุมเดียวกัน  มอบหมายงานหรือโครงการใหผูเรียนทํารวมกนัเปนงานใหญชิ้นเดียว 

4   แบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ (Trandisciplinary)  เปนการสอนท่ีครูที่สอนตางวิชากนัมารวม

กันสอนเปนคณะหรือเปนทีม รวมกันวางแผนปรึกษาหารือและกําหนดหัวเร่ือง/มโนทัศน/ปญหารวมกนัและ

รวมกันดําเนินการสอนนักเรียนกลุมเดียวกนั 

 นักการศึกษากลุมที่สอง (Jacob. 1989 and Frazee &  Rundnitski. 1995: 137-141) จําแนก

รูปแบบของการบูรณาการออกเปน 5 รูปแบบโดยที่รูปแบบที่ 1-3 จําแนกเหมือนกับนักการศึกษากลุมแรก 

สวนรูปแบบที่ 4 คือ  แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เปนรูปแบบที่ผูสอนตางวชิามารวมกนัวางแผน

และรวมกันสอนในหัวเร่ือง/มโนทัศน/ปญหาเดียวกนั ดําเนินการสอนผูเรียนกลุมเดียวกนั  มอบหมายงาน

หรือโครงการใหผูเรียนทํารวมกันเปนงานใหญชิ้นเดียว  และรูปแบบท่ี  5  คือ  แบบบูรณาการ  (Integrated) 

เปนการบูรณาการทั้งมโนทัศน ทักษะ เจตคติและความเช่ือ ตลอดจนเนื้อหา ทําใหเปนการสอนทีต่องอาศัย

ความหลากหลายวิธีที่สามารถเปนไปได  ผูเรียนสามารถเลือกที่จะฝกในส่ิงที่ตองการจะเรียนรู ตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเองอยางอิสระ 

 นอกจากนี้ฟอการที (Fogarty. 1991: 61-65) ไดเสนอรูปแบบของการบูรณาการไว 10 รูปแบบ ซ่ึง

สามารถจัดไดเปน 3 กลุม คือ บูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน  บูรณาการขามวชิา  และบูรณาการ

ภายในตัวผูเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
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 1.  กลุมบูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน 

  1.1 แบบแยกออกจากกันเปนสวน (Fragmented model) เปนรูปแบบที่แยกเปนรายวิชา

เด่ียวๆ มีลักษณะเฉพาะตัว โดยไมนําความรูไปบูรณาการกับวิชาอื่น 

  1.2  แบบเช่ือมโยง  (Connected model) เปนการบูรณาการภายในวิชาโดยเชื่อมโยง

เนื้อหาเขาดวยกันภายในขอบเขตของแตละวิชา อาจเช่ือมโยงหัวขอ ทักษะ เจตคติ และมโนทัศน 

  1.3  แบบซอนกัน  (Nested model) เปนการบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน แตมีการนํา

ทักษะการคิด ทักษะทางสังคม  และทักษะดานเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจง เขามาบูรณาการเปนหัวขอหรือ

หนวยการเรียนรูเปนรูปแบบที่ผูสอนคนเดียวสามารถบูรณาการดวยตนเอง 

 2.  กลุมบูรณาการขามวิชา 

  2.1  แบบเรียงลําดับ  (Sequenced model) เปนการบูรณาการการสอนขามวิชาโดย

พิจารณาความใกลเคียงของเนื้อหาแลวนาํมาเชื่อมโยงและจัดเรียงลําดับหนวยการเรียนรูใหมใหเหมาะสม 

ทําใหแนวทางความรูของสิ่งที่ผูเรียนจะมุงไปในทิศทางเดียวกนัอยางตอเนื่อง 

  2.2  แบบมีสวนรวม  (Shared model) เปนการบูรณาการที่เช่ือมโยงระหวางวิชา ผูสอน

วางแผนการสอนรวมกนั  ในสวนที่มีมโนทศัน ทักษะหรือเจตคติคาบเกี่ยวกนั 

  2.3  แบบโยงใย  (Webbed model) เปนการบูรณาการทีก่ําหนดประเด็นขึน้จากบริบท

สังคมหรือเร่ืองที่สนใจแลวเชื่อมโยงไปสูวชิาตางๆ วาแตละวิชามมีโนทัศนใดบางทีส่อดคลองกับมโนทัศน

ในประเด็นที่ต้ังไว แลวผูสอนแตละคนกท็าํการสอนเร่ืองนั้นๆ 

  2.4  แบบเสนดาย  (Threaded model) เปนการบูรณาการที่ใชทกัษะตางๆ เชน ทักษะ

การคิด ทักษะแกปญหา ทกัษะความคิดสรางสรรค เปนตน  ในการกําหนดเน้ือหา ตลอดจนการเรียนการ

สอนในแตละวิชาใหสัมพันธกับทักษะที่กาํหนด 

  2.5  แบบประสาน  (Integrated model) เปนการบูรณาการท่ีรวมเนื้อหาในรูปแบบที่

หลากหลาย หวัขอเร่ืองทางวชิาการที่มีความสัมพันธกนัจะถูกจัดเรียงไปเรื่อยๆ โดยการซอนทับกนัของมโน

ทัศน ทักษะ และเจตคติ 

 3.  กลุมบูรณาการภายในตัวผูเรียน 

  3.1  แบบขยายใหใหญ  (Immersed model) เปนการบูรณาการที่ยึดความสนใจของ

ผูเรียนเปนหลักในการบูรณาการไปยังสาขาอ่ืนๆ 
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  3.2  แบบเครือขาย  (Networked model) เปนการบูรณาการที่ผูเรียนเปนผูดําเนินการ

บูรณาโดยเลือกเครือขายผูเช่ียวชาญ และแหลงเรียนรูที่จําเปนดวยตนเอง  ผูเรียนเทาน้ันที่จะรูถึงความ

ซับซอนและมติิตางๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ 

 จากรูปแบบการบูรณาการท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นวารูปแบบของการบูรณาการมีหลายรูปแบบ

ขึ้นอยูกับแนวคิดของแตละบุคคล แตโดยรวมจะกลาวถงึการบูรณาการภายในวิชาและการ 

บูรณาการระหวางวิชา ซ่ึงเชื่อมโยงใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของเนือ้หา ทักษะ เจตคติ และชีวิตจริง  ซ่ึง

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชรูปแบบการบูรณาการระหวางวิชาแบบโยงใย  (Webbed model)   โดยใชกําหนด

ประเด็นจากบริบทของสังคมในเร่ืองของการวิเคราะหขอมูลและส่ิงแวดลอม  แลวเช่ือมโยงไปสู 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของของสาระการเรียนรูตางๆ  ซึ่งไดแก  เนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ในสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร กับเนื้อหาเร่ือง การอธิบายถึงขอจํากัดของส่ิงแวดลอมและความตองการของมนษุย  การดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิน่ ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเน้ือหาเร่ือง  การ

ตระหนักถึงการกระทําของมนษุยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม การดําเนินชีวิตตามแนวอนุรักษและการมีสวนรวม

แกปญหาส่ิงแวดลอม  การศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม   

 
 ลักษณะสําคัญของการบรูณาการ 
 ลักษณะสําคัญโดยรวมของการบูรณาการที่ดีประกอบดวย 5 ลักษณะ ดังนี้ (UNESCO. 1981: 7-

20; ศึกษาศาสตร. 2542: 6-7; เบญจมาศ อยูเปนแกว. 2548: 8-9 และ ธํารง บัวศรี. 2542: 200-201) 

 1.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู 

 เพราะในปจจุบันน้ีปริมาณของความรูมีมากขึน้เปนทวีคูณ รวมทั้งมีความสลับซับซอนมากขึน้เปน

ลําดับ การเรียนการสอนดวยวิธีการเดิม อาทิ การบอกเลา การบรรยายและการทองจํา อาจไมเพียงพอที่จะ

กอใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรกระตุนส่ิงที่ผูเรียนสนใจมากที่สุด 

แนะนาํใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือตอบสนองความสนใจเหลานัน้ทั้งนีค้รูผูสอนตองคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

 2.  เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ 

 นั่นคือใหความสําคัญแก จิตพิสัย คือเจตคติ คานิยม ความสนใจและสุนทรียภาพ แกผูเรียนในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมใชเนนเพียงแตองคความรูหรือพุทธิพิสัยแตเพียงอยางเดียว อันที่จริงการทาํ
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ใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งเสียกอนที่จะลงมือศึกษานัน้ นับไดวาเปนยทุธศาสตรที่สําคัญยิ่งสําหรับจูงใจให

เกิดการเรียนรูขึ้นทั้งแกผูสอนและผูเรียน 

 3.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและการกระทํา 

 ในการแสวงหาความรูเพ่ือเรียนรูนั้นจะตองเนนที่การปฏิบัติคือ รูแลวตองลงมือทํา การเรียนรูแต

ทฤษฎีอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะเมื่อปฏิบัติแลวอาจมีขอขัดแยง มีปญหาที่ตองแกไขก็ได ดังนั้นการ 

บูรณาการขอนี้เนนที่ทักษะพิสัย 

 4.  เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับส่ิงท่ีเปนอยูในชีวิตจริงของผูเรียน 

 คือการตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวาเม่ือไดผานกระบวนการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรแลว ส่ิงที่เรียนที่สอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวิตของผูเรียน

อยางแทจริง 

 5.  เปนการบูรณาการระหวางเนื้อหาวิชาตางๆ 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและการกระทําที่เหมาะสมกับความตองการและความสนใจ 

ของผูเรียนอยางแทจริง ตอบสนองตอคุณคาในการดํารงชีวิตของผูเรียนแตละคน และเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

และในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการ (อรทัย  

มูลคํา และคณะ. 2542: 13)  ไดแก 

1. การจัดการเรียนรูโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ

สอนอยางกระตือรือรน 

2.  การสงเสริมใหนักเรียนไดทํางานกลุมดวยตนเอง  โดยการสงเสริมใหมีกจิกรรมกลุมลักษณะ

ตางๆ หลากหลายในการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือทํากจิกรรมตางๆ อยางแทจริงดวย

ตนเอง 

3.  จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน  โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากส่ิงที่เปนรูปธรรม เขาใจ

งาย ตรงกับความเปนจริง สามารถนําไปใชในชีวิตจริงอยางไดผล และสงเสริมใหมีโอกาสไดปฏิบัติจริงจน

เกิดความสามารถและทกัษะที่ติดเปนนิสัย 

4.  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทาํ โดยสงเสริมใหผูเรียน

มีโอกาสที่จะแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสาธารณาชนหรือเพ่ือนรวมช้ันเรียน ท้ังนี้เพ่ือสราง

เสริมความม่ันใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 



 53 

5.  เนนการปลูกฝงจิตสํานกึ คานิยม และจริยธรรมที่ถกูตองดีงาม  ใหผูเรียนสามารถจําแนก

แยกแยะความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล มีความกลา

หาญทางจริยธรรมและแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี 

ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับลักษณะของการบูรณาการท่ีดี ดังนี้ 

1.  ผูวิจัยบูรณาการความรูเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยใหนกัเรียนคนพบความรูดวยตนเองดวยการสื่อสารโดยการเขียนและการอภิปรายประกอบการให

เหตุผล  การขยายแนวคิดจากขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และการมี

ปฏิสัมพันธในกลุมยอย  โดยครูเปนเพียงผูช้ีแนะ 

2.  ผูวิจัยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรูเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  และพัฒนาผูเรียนในดานจิตใจ

ในเรื่อง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

3.  ผูวิจัยบูรณาการความรูเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับการกระทําโดยเนนใหนักเรียนไดมีโอกาส

ลงมือปฏิบัติ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การนาํเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล  มกีารอภิปรายผลสรุป

ระหวางนักเรียนดวยกันและนักเรียนกับครู   

4.  ผูวิจัยบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตรในชั้นเรียนเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับสถานการณใน

ชีวิตจริงเร่ืองส่ิงแวดลอม 

5.  ผูวิจัยบูรณาการความรูทางคณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูล กบั เร่ืองส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปน

เร่ืองหนึ่งในชีวติจริงที่บรรจุไวในสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 
วลัย พานิช (2546: 70-72) พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2548: 5-7) และจาคอบ 

(Jacob. 1989) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ (ภาพประกอบ 2) ดังนี้  

 1.  กําหนดหัวเร่ือง (Theme) ในการเลือกหัวเร่ือง อาจเปนสาระหรือปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

รวมทั้งขาวท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

 2.  หาความเกีย่วของของหัวเร่ืองโดยใชการจัดผังความคิด ในประเด็นตอไปนี ้

  2.1  เนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวเร่ือง 

  2.2  ขอบเขตของเนื้อหาหรือหัวขอ (topic) หรือทักษะในสาขาวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัว

เร่ือง 

 3.  จัดเรียงลําดับเน้ือหาและทักษะตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับหวัเร่ืองเพ่ือนําไปวางแผนการจัดการเรียนรู 
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 4.  วางแผนการจัดการเรียนรู 

  4.1  ระบุมโนทัศนที่สําคัญ  

4.2  กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

  4.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู  

4.4  เตรียมส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 

4.5  กําหนดวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
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                 กําหนดเวลาสอน 

 

 

    

 

ภาพประกอบ 2   ขั้นตอนการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

ที่มา:   วลัย  พานิช. (2546). การบูรณาการ: แนวคิดและแนวปฏิบัติสูการจัดการเรียนรูที่มี

ความหมาย. ในแนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพ่ือรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู. สุวัฒนา  

เอ่ียมอรพรรณ บรรณาธิการ. หนา 43-80. คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

    หัวเรื่อง ( theme) 

หาวิชาตางๆที่เกี่ยวของ

ตั้งแต 2 รายวิชาข้ึนไป 

เรียงลําดับ เน้ือหา/

ทักษะ 

ระบุความคดิ

รวบยอด 

ตั้งจุดประสงค 

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

หาขอบเขตเน้ือหาหรือทักษะท่ี

เกี่ยวของกับหัวเร่ืองจากวิชา

ตางๆ 
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หลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 47)  และ ลารดิซาบอลและคณะ (Lardizabal et al. 1970: 148-149)  

ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้ 

1.  ตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับผูเรียนมากกวาเนื้อหาวิชา  เนนการปลูกฝง

จิตสํานึกและจริยธรรมที่ถกูตอง  คํานึงถึงการเรียนรูทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา 

2.  ในการจัดการเรียนรูควรใชกระบวนการกลุม 

3.  สรางบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา และเอ้ือตอการทํางานของ

ผูเรียน 

4.  กิจกรรมในการเรียนรูควรเปนปญหาในชีวิตจริง คํานึงถึงความสนใจของผูเรียน 

5.  หนวยการเรียนรูที่ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมขามวนัจะดีกวาหนวยการเรียนส้ันๆ ที่เสร็จใน

เวลาเรียน 
บทบาทของครูในการจัดการเรยีนรูแบบบรูณาการ 
 ลารดิซาบอลและคณะ (Lardizabal et al. 1970: 146-150)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยแบงเปนดานๆ  สรุปไดดังน้ี 

ดานการเตรียมการ 

1.  เตรียมกรอบแนวคิดของเรื่องที่จะสอน โดยหัวขอในแตละตอนไดจากการบูรณาการระหวาง

วิชา หรือผสมผสานระหวางวิชาในหลักสูตร 

2.  เตรียมคําถามหลักหรือคําถามสําคัญเพ่ือใชกระตุนใหผูเรียนวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ 

3.  เปนแหลงขอมูลหรือแหลงความรูที่ใหผูเรียนซักถาม ปรึกษาเพ่ือคนควาหาความรู 

ดานการดําเนินการ 

1.  เปนผูนําเสนอ  เชน เสนอประเด็นปญหา/เหตุการณในเร่ืองที่จะสอน 

2.  เปนผูสังเกต  โดยสังเกตผูเรียนขณะทีต่อบคําถาม  ทํากจิกรรม รวมทั้งพฤติกรรมดานอ่ืนๆของ

ผูเรียน 

3.  เปนผูกระตุนจูงใจ  โดยกระตุนความสนใจของผูเรียนเพ่ือใหมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

4.  เปนผูเสริมแรง  เพ่ือใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตองการ 

5.  เปนผูช้ีแนะ  สนับสนุนใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนด 

6.  เปนผูจัดบรรยากาศ  เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมทั้งดานกายภาพ สังคมและ

จิตใจเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
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7.  เนนใหผูเรียนใชกระบวนการมากกวาเนื้อเร่ืองหรือเนื้อหาสาระ 

ดานการประเมิน 

1.  เปนผูใหขอมูลยอนกลับ  ช้ีแนะ วิพากษวิจารณขอดี ขอดอย เพ่ือใหผูเรียนพัฒนา ปรับปรุง 

แกไข พฤติกรรมการเรียน 

2.  เปนผูประเมิน  โดยประเมินผลเปนระยะๆ ประเมินกระบวนการพฤติกรรมตางๆ 
บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ลารดิซาบอลและคณะ (Lardizabal et al. 1970: 148)  ไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียนในการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สรุปไดดังนี้ 

1.  มีสวนรวมในการเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และการคิดในทกุๆสถานการณทีก่ําหนดให

อยางเปนธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวิตจริง 

2.  ศึกษาคนควาปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

3.  ดําเนินการเรียนดวยตนเอง  เพ่ือใหการเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน ต่ืนเตนมีชีวติชีวาและทา

ทายอยูตลอดเวลา 

4.  เรียนในหองเรียนและสถานการณจริงเพ่ือพัฒนาทางสังคม 

5.  กระฉับกระเฉงวองไวในการมีสวนรวมอยางแทจริง 

6.  ทํางานดวยความรวมมอื รวมใจ ท้ังแบบเด่ียว เปนคูหรือกลุม ดวยความเต็มใจและดวยเจตคติ

ที่ดีตอกัน 

7.  ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลักท่ีกาํหนดจากประสบการณของตนเองหรือประสบการณใน

ชีวิตจริง 

8.  มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมทําส่ิงใหมที่เปนประโยชน 

9.  มีความสามารถในการสือ่สาร เชน ฟง พูด อาน เขียน มีทักษะทางสังคม  รวมทั้งมีมนุษย

สัมพันธที่ดีกบัเพ่ือนในกลุม  ในหองเรียนและกับครู 

10. สามารถสรางความรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่มีความหมายและสามารถนําไปใชในชีวิตจริง 

 จากที่กลาวมาในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใหความสําคัญกับ

ผูเรียน ใหผูเรียนทํางานเปนกลุมยอย คนพบความรูดวยตนเอง สรางบรรยากาศในช้ันเรียนที่เอ้ือตอการ

ส่ือสารโดยการเขียนและการอภิปรายดวยเหตุผล  การขยายแนวคิดจากขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสู

สถานการณจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  โดยผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจะเปนผูชี้แนะ  คอยสังเกต กระตุนจูงใจ 

เพ่ือเสริมแรงใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูและแกปญหาจนสามารถหาคําตอบไดดวยตนเอง 
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4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) และการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะหขอมูล 

 
4.1   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีนั้น ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงส่ิงที่เกี่ยวของ 

กับกระบวนการเรียนการสอน  ภาพประกอบตอไปนี้แสดงประเด็นที่ผูสอนควรคํานึงถึงในการวางแผนเพื่อ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ (อัมพร  มาคนอง. 2546: 47) 

 

 
ผูสอน 

 

        การวางแผนและเตรียมการสอน 

-  ทฤษฎีเกีย่วกบัการเรียนการสอน 

-  ปรัชญาการเรียนการสอน 

-  จิตวิทยาการเรียนการสอน 

-  หลักการสอน 

-  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนการสอน 

 

กระบวนการเรียนการสอน 

-  วิธีสอน 

-  แนวการเรียนการสอน 

-  รูปแบบการสอน 

-  เทคนิคการสอน 

 

ผลการสอนและการปรับปรุงแกไข 
 

ภาพประกอบ 3  ประเด็นดานการเรียนการสอนท่ีผูสอนควรคํานึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

 

ท่ีมา:  อัมพร  มาคนอง. (2546). คณิตศาสตร: การสอนและการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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จากภาพประกอบ 3  ทาํใหผูวิจัยศึกษาประเด็นตางๆ  เพ่ือนํามาใชในการออกแบบกิจกรรมการ 

เรียนรูสําหรับการวิจยัคร้ังนี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวกับการสอน มีดังนี้ 

 1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

 เพียเจต เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนด ที่มีบทบาทในวิชาชีพตางๆมาก ทฤษฎีพัฒนาการ

ทางสติปญญาของเพียเจตกลาววา องคประกอบทางปญญาของมนษุยประกอบดวยการจัดระเบียบของ

ความรูในสมอง วิธีการรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิม (Assimilation) และวิธีการดัดแปลง 

ปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม (Accommodation) โดยที่บุคคลจะรับความรูใหมเขารวมกบั

โครงสรางความรูที่มีอยูแลว คือ กลุมโครงสรางความรูในสมองนัน่เอง (รัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2538: 21) 

โดยองคประกอบท่ีเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญามี 4 องคประกอบ ไดแก 1. วุฒิภาวะ  2.  

ประสบการณที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม และประสบการณเกี่ยวกับการหาเหตุผลทาง

คณิตศาสตรที่มีความสําคัญตอการแกปญหา 3.  การถายทอดความรูทางสังคม  4.  กระบวนการปรับให

เกิดความสมดุล  นอกจากนี้เพียเจตเช่ือวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยพัฒนาขึ้นเปนลําดับ 4 ขั้น 

คือ (สุรางค โควตระกูล. 2541: 51-59)   

1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อไหว (Sensory-Motor Stage อายุ 0 – 2 ป)  เปน 

ขั้นของการพัฒนาการทางสติปญญาความคิดกอนระยะเวลาที่เด็กออนจะพูดและใชภาษาได  เพียเจต

กลาววา สติปญญาความคิดของเด็กในวัยนีแ้สดงออกโดยการกระทํา  เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาจะไม

สามารถที่จะอธิบายได 

2. ขั้นเตรียมพรอมปฏิบัติการ (Preoperational Stage อาย ุ2 – 7 ป)  เปนขัน้ที่เชาว 

ปญญาและการรับรูของเด็กในวัยนีข้ึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ  ไมสามารถที่จะใชภาษาอยางลึกซ้ึง แต

เปนขั้นที่เด็กเร่ิมใชภาษา สามารถทีจ่ะบอกชื่อส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเขาและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ

เขา  สามารถที่จะเรียนรูสัญลักษณและใชสัญลักษณได   แตไมสามารถที่จะเปรียบเทียบส่ิงของมากและ

นอย  ยาวและส้ัน ไดอยางแทจริงและมกีารยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมสามารถที่จะเขาความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

3. ขั้นปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage อายุ 7 – 11 ป)  เด็ก 

วัยนีม้ีเชาวปญญาท่ีมีคุณภาพแตกตางจากเด็กขัน้เตรียมพรอมปฏิบัติการ  คือ สามารถที่จะอางอิงดวย

เหตุผลและไมขึ้นกับการรับรูจากรูปรางเทานั้น  สามารถมองวัตถุได 2 ลักษณะพรอมๆกัน คือขนาดและ
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น้ําหนกั หรือ ขนาดและปริมาตร  เด็กวัยนี้สามารถแบงกลุมโดยใชเกณฑหลายๆอยาง และคิดยอนกลับได  

ความเขาใจเกีย่วกับกิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขก็เพ่ิมขึ้น 

4. ขั้นปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (Formal Operational Stage อายุ 12 ปขึ้นไป)   

เด็กวัยนี้จะเร่ิมคิดเปนผูใหญ  เด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิด

อยางนักวิทยาศาสตร สามารถคิดปญหาทีเ่ปนนามธรรมโดยใชการคิดหาเหตุผลอยางแทจริง   เขาใจ

กระบวนการคิดยอนกลับขั้นสูงและสามารถใชภาษาหรือสัญลักษณส่ือสารความคิดของตนเองใหผูอ่ืน

เขาใจได 

 ทฤษฎีนี้มีประโยชนตอการศึกษา เนื่องจากขัน้ทั้งส่ีกลาวถึงขอเท็จจริงวา วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา 

และพฤติกรรมของเด็กตางจากผูใหญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาใหเด็กจึงตอง

มีรูปแบบที่แตกตางจากผูใหญ (Ginsburg & Opper. 1969) หากนําแนวคิดนีไ้ปใชในหองเรียน ผูสอนตอง

เปนผูจัดส่ิงแวดลอมในการเรียนรูและแนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูสอนโดยตรง  นอกจากนี้เพียเจตยังเนน

วา ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนมบีทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาปญญาท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  การใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประเมินความคิดตนเองและผูอ่ืน

จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดดีขึ้น  (อัมพร  มาคนอง. 2546: 1-2)  และในการสอนผูสอนควร

จัดใหผูเรียนไดพบปญหา คิดทดลองแกปญหา และหาเหตุผลในการแกปญหา 

แนวคิดที่ผูวิจัยนํามาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู    กลาวคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะ

ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับครู รวมท้ังใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพ่ือเกิดการพัฒนาทางสติปญญา  มีการอภิปรายถึงเหตุผลในการ

แกปญหา  อีกทั้งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะทําการวิจัยกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  ซ่ึงมีอายุอยู

ระหวาง 10-11 ป สามารถทีจ่ะอางอิงดวยเหตุผล มองวัตถุได 2 ลักษณะพรอมๆกัน  สามารถคิดยอนกลับ

ได  และมีความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรตามขัน้การพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

 

2. ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร 

ทฤษฎีน้ีเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  โดยบรูเนอรเชื่อวาการรับรูของมนษุย

เปนส่ิงท่ีเลือกหรือส่ิงรับรูที่เกิดขึ้นกับความใสใจของผูเรียนที่มีตอส่ิงนัน้ๆ การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ

เนื่องจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเหน็ ซ่ึงเปนแรงผลักดันทาํใหเกิดการเรียนโดยการคนพบขึน้ 

นอกจากน้ีในการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเอง และใหความ 

สําคัญของกระบวนการคิดมากกวาผลลพัธท่ีถูกตอง บรูเนอรเสนอหลักสําคัญสําหรับการเรียนรูโดยวธีการ
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คนพบวาประกอบดวย 1.  แรงจูงใจภายในของผูเรียน ครูตองมีปฏิสัมพันธที่ดีกบันกัเรียน จัดส่ิงแวดลอม

และสนับสนนุใหนักเรียนเกดิความมัน่ใจในตนเอง  2.  โครงสรางของบทเรียนตองเหมาะสมกับวยัของ

ผูเรียน  3.  การจัดลําดับความยากงายของบทเรียน  และ 4. แรงเสริมดวยตนเอง โดยครูควรใหขอมลู

ยอนกลับแกนกัเรียน  (สุรางค โควตระกูล. 2541: 298-299)  นอกจากนี ้

บรูเนอรไดเสนอกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคิดและสติปญญา 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับที่มีประสบการณตรงและสัมผัสได (Enactive Stage) เปนการเรียนรูดวยการ 

กระทํามีประสบการณโดยตรงจากการจับตองเทียบไดกบัขั้นประสาทสัมผัสและการเคล่ือไหว(Sensory-

Motor Stage )  ของเพียเจต 

2. ระดับของการใชภาพเปนส่ือในการมองเหน็ (Iconic Stage) เปนขัน้ทีก่ารคิดหรือ 

ตัดสินใจโดยใชรูปภาพ ไดอะแกรม หรือส่ือทางตาท่ีเหน็เปนหลัก เทียบไดกับขั้นเตรียมพรอมปฏิบัติการ 

(Preoperational Stage)  ของเพียเจต 

3. ระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic Stage)  เปนขั้นที่ใช 

ภาษาเปนส่ือ จากการฟง  การอาน  และการเขียน  เทียบไดกับขั้นปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (Concrete 

Operational Stage)  ตอเนื่องกับขั้นปฏิบติัการที่เปนแบบแผน (Formal Operational Stage)  ของเพียเจต 

 จากการเปรียบเทียบดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของทฤษฎีทั้ง 2 ทฤษฎีนีว้ามี

ความสัมพันธ และมีสวนท่ีคลายคลึงกันในการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน แตมีสวนที่ตางกันอยู

บางสวน คือ บรูเนอรศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาของมนษุยจากการทดลอง  แตเพียเจตศึกษาจาก

โครงสรางทางชีววทิยา (รัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2538: 23)  ดังนั้นทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการของ 

บรูเนอรจึงเปนทฤษฎีที่คูขนานกับทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต  โดยที่บรูเนอรศึกษาคนควาโดยยึดหลักขัน้

ตางๆ ของทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจตเปนหลัก   

 แนวคิดของบรูเนอรปรากฏอยูในผลงานของเลช (Lesh)    เลชใชแนวคิดขางตนของบรูเนอรในการ

สรางโมเดลที่แสดงวาผูเรียนสามารถใชวิธีแสดงความคิดทางคณิตศาสตรไดหลายๆ รูปแบบ  ไดแก  จาก

ความรูที่เกิดจากการใชส่ือรูปธรรม  สามารถแสดงความรูน้ันในรูปของรูปภาพ ไดอะแกรม ภาษาเขียน 

ภาษาพูด  และสถานการณจริง  โมเดลนี้ทําใหเกิดการพัฒนาดานอ่ืนๆ ท่ีผูสอนควรคํานึงถึง เชน การให

ผูเรียนไดพูดและไดเขียนมากขึน้ การพูดและการเขียนเปนการเปลี่ยนวิธีแสดงความคิดที่สะทอนถงึความ

เขาใจของผูเรียน (อมัพร  มาคนอง. 2546: 3-4) 

แนวคิดที่ผูวิจัยนํามาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู    ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอรมีแนวคิด

เกี่ยวกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  โดย
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ผูเรียนที่มีชวงอายุ 10 -11 ปจะอยูในระดับของการใชภาพเปนส่ือในการมองเห็น (Iconic Stage)  ตอเน่ือง

กับระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) ซ่ึงเหมาะในการเรียนเร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู ที่จะมีการใหนกัเรียนอานและอภิปรายประเด็นตางๆ จากกราฟ/แผนภูมิและเช่ือมโยง

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  และในการจัดการเรียนรูควรจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม

ความสามารถ   เปดโอกาสใหนกัเรียนไดพูดและไดเขยีนมากขึ้น เพ่ือเปนการแสดงความคิดที่สะทอนถึง

ความเขาใจของตนเองใหผูสอนและผูเรียนคนอ่ืนทราบและเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ 

 

3. ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย 

 ทฤษฎีการเรียนรูของกานเยมีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร เนื่องจากกานเยใช

คณิตศาสตรเปนส่ือสําหรับการใชทฤษฎีของเขาอธิบายการเรียนรู  กานเยเสนอแนวคิดวาการเรียนการ

สอนจะตองกาํหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมวา จะใหผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคอะไร 

ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูควรเร่ิมจากการกาํหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหพ้ืนฐานเดิมของ

ผูเรียน  การจัดลําดับขัน้การเรียนรูโดยการชี้แนะของครูผูสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือ

พฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียนและเช่ือวาผูเรียนจะสามารถจดจําความรูไดนาน มีปจจัยท่ีเกี่ยวของ 3 

ประการ  คือ (ประยูร  อาษานาม. 2537)  

1. กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเขาใจ 

2. ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูอยางชัดเจน 

3. การจําแนกความรูเดิมละความรูใหม  
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกานเย มี 8  ขั้นตอน  ดังนี้ (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537: 80) 

1. การจูงใจ  กอนการเรียนรูตองมีการจูงใจเพ่ือใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นและมีสวนรวมใน 

กิจกรรมซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูดําเนินไปดวยดี 

2. ความเขาใจ ในการเรียนรูผูเรียนจะตองเขาใจในบทเรียนจึงจะชวยใหการเรียนรูมี 

ประสิทธิภาพ 

3. การไดรับ  เมื่อผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนจะกอใหเกิดการไดรับความรูเพ่ือเก็บไว 

หรือจดจําบทเรียนไวตลอดไป 

4. การเก็บไว  หลังจากผูเรียนไดรับความรูก็จะเก็บความรูเหลานั้นไวตามสรรถภาพการจํา 

ของแตละบุคคล 

5. การระลึกได  เม่ือผูเรียนเก็บความรูไวก็จะถูกนํามาใชในโอกาสตางๆเทาที่จะระลึกได 
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6. ความคลายคลึง  ผูเรียนจะนําส่ิงที่ระลึกไดไปใช และเมื่อพบกับสถานการณหรือส่ิงเราท่ี 

คลายคลึงกัน จะนําความรูดังกลาวไปสัมพันธกับการเรียนรูในความรูใหมที่คลายคลึงกัน 

7. ความสามารถในการปฏิบัติ  หลังจากที่ไดเรียนรูไปแลว ผูเรียนตองนําความรูที่ไดเรียนรูไป 

แลวนั้นไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

8. การปอนกลับ  เปนการประเมินผลการเรียนรูวาผูเรียนเรียนรูไดถูกตองเพียงใด  สอดคลอง 

กับวัตถุประสงคของบทเรียนหรือไม  จะไดนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูตอไป 

นอกจากนี้กานเย ไดเสนอแนะวิธีสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูออกเปน 7 ขั้นตอน   ดังนี้  

(Slaring. 1991) 

1. การกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายในดวยการบอกจุดประสงคของบทเรียน 

2. ช้ีนําใหผูเรียนใสใจในประเด็นที่สําคัญในบทเรียน 

3. สอนขอมูลหรือเนื้อหาใหมโดยสัมพันธกับความรูเดิมที่ทําใหผูเรียนสามารถระลึกถึง 
ความรูเดิมได 

4. ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของบทเรียน 

5. จัดสถานการณใหผูเรียนไดคนพบวิธีการระลึกส่ิงที่เรียนในหลายๆลักษณะ เชน การช้ีแนะ  

การใหคําถามนํา เปนตน 

6. สนับสนุนใหมีการถายโยงการเรียนรู คือการสงเสริมใหผูเรียนนํากฎเกณฑไปประยุกตใช 
กับสถานการณที่มีความเกี่ยวของกันไดอยางเหมาะสม 

7. ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลอง 
กับสภาพจริง 

แนวคิดที่ผูวิจัยนํามาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย มีแนวคิดวา 

การเรียนรูเกิดเมื่อมีการสอนเนื้อหาใหมโดยใหเช่ือมโยงหรือสอดคลองกับเนื้อหาเดิมที่นกัเรียนระลึกได  

ดังนั้นการจัดลําดับขัน้การเรียนรูของเนื้อหาจึงเปนส่ิงทีมี่ความสําคัญในการนํามาเปนแนวทางในการ

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง    และควรจัดกิจกรรมทีส่งเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจ กระตุนใหผูเรียน

เกิดแรงจูงใจภายใน  และตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธกีารที่หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลที่

สอดคลองกับสภาพจริง 
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หลักการสอนคณิตศาสตร 
อัมพร  มาคนอง  (2546: 8-9)  ไดกลาวถึง หลักการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้ 

1. สอนใหผูเรียนเกิดมโนทัศนหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการคิดและการมีสวนรวมใน 

การทํากิจกรรมกับผูอ่ืน ใชความคิดและคําถามที่นักเรียนสงสัยเปนประเด็นในการอภิปรายเพ่ือใหได

แนวคิดที่หลากหลาย และเพ่ือนําไปสูขอสรุป 

2. สอนใหผูเรียนเห็นโครงสรางทางคณิตศาสตร ความสัมพันธและความตอเน่ืองของเนื้อหา 

คณิตศาสตร  

3. สอนโดยคํานึงวาจะใหนักเรียนเรียนอะไร และเรียนอยางไร  ตองคํานึงถึงทั้งเนื้อหาวิชาและ 

กระบวนการเรียนการสอน 

4. สอนโดยการใชส่ิงที่เปนรูปธรรมอธิบายนามธรรม หรือการทําใหส่ิงที่เปนนามธรรมมากๆเปน 

นามธรรมที่งายขึ้นหรือพอที่จะจินตนาการไดมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากมโนทัศนทางคณิตศาสตรบางอยางไม

สามารถหาส่ือมาอธิบายได 

5. จัดกจิกรรมการสอนโดยคํานึงถึงประสบการณและความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

6.    สอนโดยใชการฝกหัดใหผูเรียนเกิดประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการ 
ฝกรายบุคคล ฝกเปนกลุม การฝกทักษะยอยทางคณิตศาสตร   และการฝกทักษะรวมเพ่ือแกปญหาที่

ซับซอนมากขึ้น 

7. สอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหา   สามารถใหเหตุผล เช่ือมโยง  

ส่ือสาร และคิดอยางสรางสรรค ตลอดจนเกิดความอยากรูอยากเห็นและนําไปคิดตอ 

8. สอนใหนักเรียนเห็นความสันพันธระหวางคณิตศาสตรในหองเรียนกับคณิตศาสตรในชีวิต 

จริง 

9. ผูสอนควรศึกษาธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียน เพ่ือจะไดกิจกรรมการสอนที่สอดคลอง 

กับผูเรียน 

10.  สอนใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร รูสึกวาวิชาคณิตศาสตรไมยาก และมี 

ความสนุกสนานในการทํากิจกรรม 

11. สังเกต และประเมินการเรียนรู และความเขาใจของผูเรียนขณะเรียนในหอง โดยใชคําถาม 

ส้ันๆ หรือการพูดคุยปกติ 

จากหลักการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมามีความสําคัญอยางยิ่งและชวยผูวิจัยไดมากในการปรับ 

ใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในงานวิจัยนี้  
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การสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided  Instruction: CGI) 
จากทฤษฎีการเรียนรูและหลักการสอนคณิตศาสตรดังที่กลาวขางตน  นํามาซ่ึงแนวการสอนแนะใหรู

คิด  (Cognitive Guided  Instruction: CGI)   

การสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided  Instruction: CGI)  เปน แนวการสอนที่พัฒนาโดย คาร

เพนเทอรและคณะ ในป ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000: 1)  ซ่ึงแนวการสอนแบบ CGI  น้ีอยูบน

พ้ืนฐานของความรูและความเช่ือของครูที่เกิดจากการทําความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน 

แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และ การเรียนคณิตศาสตรไดดีท่ีสุดตองเรียนรู

ผานการแกปญหา (Carpenter et al. 1989: 499-531; Fennema et al. 1993: 555-583)   ซ่ึงการจัดการ

เรียนการสอนแบบ CGI มีหลักการ  ดังนี้   

1.  การจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเขาใจของนักเรียนโดยเนนที่ความสําคัญระหวางทกัษะ

และการแกปญหา   ใชการแกปญหาเปนศูนยรวมของการเรียนการสอน   

2.  การจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณใหนักเรียนลงมือทาํกจิกรรมใหนกัเรียนไดสราง

ความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ 

3.  นักเรียนควรสามารถเชื่อมโยงปญหา มโนทัศนหรือทกัษะ กับความรูเดิมที่มีอยู   

4.  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อยูบนพ้ืนฐานของความรูและความคิดของนักเรียน  จึง

ตองมีการประเมินอยางสม่ําเสมอๆ  โดยไมไดประเมินเพียงวานักเรียนแกปญหาน้ันๆได แตประเมินดวยวา

นักเรียนมวิีธแีกปญหาอยางไร  วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนทีไ่ดผลก็คือการถามคําถามที่เหมาะสม

และฟงคําตอบของนักเรียน  (Carpenter et al. 1989: 499-531)  

คารเพนเทอรไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ CGI  ไวอีกวา  1. เปนการ

พัฒนาความเขาใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน  2.  การจัดการเรียนรูของครูมีอิทธิพลตอการ

พัฒนาความเขาใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน  3.  ความรูและความเช่ือของครูมีผลตอการ

จัดการเรียนการสอน  และ 4.  ความรูและความเช่ือของครูไดรับอิทธิพลมาจากการทําความเขาใจการคิด

เชิงคณิตศาสตรของนักเรียน  (Carpenter et al. 2000: 1)   จากที่กลาวมา  พบวา ชั้นเรียน CGI  มี

ลักษณะที่เนนใหนักเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจ  เนนการแกปญหามากกวาช้ันเรียนเดิมๆ และช้ัน

เรียน CGI  ครูจะตองประเมินการคิดของนกัเรียนอยูเปนประจํา  รวมทัง้มีการประเมินกระบวนการ

แกปญหาแบบตางๆ 
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ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน CGI 

คารเพนเทอรและคณะ (Carpenter et al. 1999: 60-85; 2000: 4-5) และ ฮิลเบิรตและคณะ 

(Hiebert et al. 1997)  ไดอธบิายถึงขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขัน้ตอนในกระบวนการจัดการเรียนรูของชั้นเรียน 

CGI ที่สอดคลองกัน  ดังน้ี 

ขั้นตอนทีห่นึ่ง   ครูนําเสนอปญหา  ในขัน้ตอนนี้ครูจะนําเสนอปญหาตามวัตถุประสงคและความมุง

หมายที่ต้ังไว  ถานกัเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกนั  กับนักเรียนอีก

คร้ังหนึ่ง ในการเลือกปญหาครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจและที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหา

ที่หลากหลาย   ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบทในชีวติจริงของนักเรียน 

ขั้นตอนที่สอง  ครูชวยแนะใหนกัเรียนมีความเขาใจในปญหา และ เปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา  

ในขัน้ตอนน้ีครูควรใหเวลานักเรียนเพ่ือทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนาํจนครูมีความแนใจวา

นักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแกปญหานั้นๆไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการ

แกปญหา นอกจากนี้ส่ิงสําคัญของช้ันเรียน CGI คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความ

สะดวกเกี่ยวกบัส่ือ  อุปกรณ หรือเคร่ืองมือตางๆ ที่นักเรียนตองการ 

ขั้นตอนที่สาม  นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา  หลังจากที่ครูนาํเสนอปญหา และให

เวลานักเรียนแกปญหาแลว  ครูจะเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหา

พรอมเหตุผลเพ่ือนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน และในระหวางท่ีนกัเรียนรายงานคําตอบนัน้ครูอาจใช

คําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมคุณถึงเร่ิมตนดวย...  , คุณแกปญหาน้ัน

อยางไร,  บอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร  หรือ คุณบอกไดไหมวากาํลังคิดอะไรอยู  เปนตน   

ขั้นตอนที่ส่ี  ครูและนกัเรียนชวยกนัอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช  หลังจากที่นกัเรียนรายงาน

คําตอบ วิธีการ และเหตุผลของตนเองแลว  นักเรียนทั้งชั้นชวยกนัอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการทีแ่ตกตาง 

โดยครูจะเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน  คําตอบทั้งสองน้ีเหมือนหรอืตางกันอยางไร  มี

ใครแกปญหาดวยวิธกีารที่แตกตางจากทีก่ลาวมานี้อีกหรือไม  เปนตน  และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดย

ถามคําถามทีอ่ยูบนพ้ืนฐานของส่ิงที่นักเรียนตอบ    

 

บทบาทของครูในช้ันเรียน CGI 

บทบาทของครูในช้ันเรียน CGI  มีดังนี้  (Carpenter et al. 1999: 60-85; NCRMSE.1992 และ 

Hanks. 1998)   

1. ครูควรใชคําถามหรือการช้ีแนะในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมแลวไมสามารถแกปญหาได 
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2. ครูควรมีความกระตือรือรนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในการทําความเขาใจถึงความคิด 

ของนักเรียนแตละคน 

3. ครูควรเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการแกปญหาของนักเรียน 

4. ครูควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนรูสึกดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและเปด 

โอกาสใหนักเรียนสามารถส่ือสารแนวคิดและเหตุผลไดหลากหลาย  ไมวาจะเปนการพูด  การเขียน  หรือ

การวาดภาพ  ซ่ึงเปนแนวทางที่ใหนักเรียนเขาใจตนเองวากําลังคิดอะไรและทําอะไร  รวมทั้งครูก็จะ

สามารถประเมินความคิดและเหตุผลของนักเรียนไดดวย 

5. ครูควรนําเสนอปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน  และสามารถ 

พัฒนาความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนได 

6. ครูควรจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือใหนักเรียนสรางความรูไดดวยตนเองแทนที่จะเปนผูถายทอด 

ความรู 

7. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม  และมีการอภิปรายแนวคิดของตนเองกับผูอ่ืน   

สงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน 

8. ครูควรใหเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการแกปญหาตางๆ 

9. ครูไมควรเตรียมแนวทางการสอนที่ชัดเจน ตายตัว หรือใชส่ืออุปกรณการเรียนการสอนที่ 

เฉพาะเจาะจง  แตครูควรเตรียมการสอนอยางกวางๆ และปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ

ตองการหรือแนวการคิดของนักเรียน 

สําหรับการประเมินผลของช้ันเรียน CGI  น้ัน ครูควรมีการประเมินความรู ความเขาใจของ 

นักเรียนบอยๆ และใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมนิ เชน ประเมินโดยการสังเกต  การใชคําถาม  การ

สัมภาษณรายบุคคล  หรือ การฟงจากการนําเสนอแนวคิดและเหตุผลของนักเรียน  เปนตน  โดยการ

ประเมินนั้นควรทําควบคูไปกบัการเรียนการสอน  (NCRMSE.1992; Hanks. 1998)   

 นอกจากนีย้ังมีงานวจัิยที่สนับสนนุการสอนแนะใหรูคิด  (Cognitive Guided  Instruction: CGI)  

ซ่ึงเปนงานวิจัยของ คารเพนเทอรและคณะ (Carpenter et al. 1989: 499-531)  ที่ศึกษาผลการใชแนวการ

สอนแบบ CGI  กลุมตัวอยางเปนครูชั้นประถมศึกษาปที ่1 จํานวน 40 คน จาก 24 โรงเรียน  โดยสุมครู 20 

คนใชการสอนแบบ CGI  และครูอีก 20 คนท่ีเหลือใชการสอนแบบปกติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 

จํานวน 12 คน ถูกเลือกอยางสุมจากแตละชั้นเรียนเพ่ือเปนกลุมเปาหมายในการวิเคราะหผลจากแนวการ

สอนแบบ CGI  การประเมินผลวัดจากความสามารถในการคํานวณและการแกปญหาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

แบบวัดทักษะพ้ืนฐานของไอโอวา (Iowa Test  of Basic Scale: ITBS) ซึ่งอยูในแนวทางเดียวกับกิจกรรมที่
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เนนการแกปญหาที่พัฒนาโดยทีมวิจัย CGI และการทดลองครั้งนี้มีการสอบกอนการทดลองและสอบหลัง

การทดลอง  ผลการวิจัยพบวา  1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CGI มีคะแนนความสามารถทางการบวก

และการลบซึ่งเปนสวนหนึ่งของแบบทดสอบ  ITBS  สูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบ CGI เทากับ 8.6  คะแนนสวน

คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติเทากบั  7.8 คะแนน   2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบ 

CGI มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาของแบบทดสอบ  ITBS  สูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบ

ปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  โดยคะแนนเฉล่ียของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ CGI เทากับ 5.61  

คะแนนสวนคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติเทากบั  5.38 คะแนน    และวิลเลสซีเนอร 

และ เคปเนอร (Villasenor & Kepner. 1993: 62-69)  ไดทาํการสํารวจการใชแนวการสอนแบบ CGI ของ

โรงเรียนขนาดใหญในแถบตะวันตกตอนกลาง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจาํนวน 144 คนในช้ันเรียน CGI  

และนักเรียนอีก 144 คนจากช้ันเรียนปกติเปนกลุมควบคุม  เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินนกัเรียน คือ 

แบบทดสอบวดัความสามารถทางเลขคณิต  จากนั้นทําการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อประเมิน

ขั้นตอนและยทุธวิธีท่ีนักเรียนใชในการแกปญหาทั้งปญหาประเภทที่เปนตัวเลขและเปนโจทยปญหา  

ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนในชัน้เรียน CGI ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาที่มีลักษณะเปนโจทยปญหาสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคะแนน

เฉล่ียของนักเรียนคือ 9.41 คะแนนตอ 3.18  คะแนนจากคะแนนเต็ม 14 คะแนน   2.  นักเรียนในช้ันเรียน 

CGI ไดคะแนนจากการสัมภาษณถึงขัน้ตอนและยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหาที่เปนโจทยปญหาสูงกวา

นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนักเรียนคือ 5.44 คะแนนตอ 2.93  

คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน  และ 3.  นักเรียนในช้ันเรียน CGI ไดคะแนนจากการสัมภาษณถึง

ขั้นตอนและยทุธวิธีท่ีใชในการแกปญหาท่ีเปนตัวเลขสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนคือ 4.68 คะแนนตอ 3.00  คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   

 จากที่กลาวมา พบวา การสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการสอนท่ีอยูบนพ้ืนฐานการคิดของนักเรียน 

เนนใหนักเรียนพัฒนาความเขาใจดวยตนเอง  และทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรู

คิด  ดังน้ันผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของช้ันเรียน CGI  ที่ใชในการวิจัย

คร้ังนี้ออกเปน 4 ขั้นตอน  ไดแก 

1. ครูนําเสนอปญหาหรือสถานการณในชีวติจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจากนัน้ครูและนกัเรียน 

รวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัปญหา 

2. นักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานการณ/ปญหาหรือนักเรียนวิเคราะหขอมูล 
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จากสถานการณ/ปญหาเพ่ือนํามาอภิปรายหาคําตอบ  โดยในระหวางนักเรียนทาํกิจกรรม ครูจะเปนผู

อํานวยความสะดวก  และใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด รวมทั้งใหคําแนะนําเมื่อนกัเรียนเกิดขอคําถาม

หรือปญหา 

3. นักเรียนนาํเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมพรอมท้ังเหตุผลท่ีใช  จากน้ันครูและนกัเรียนทั้งชัน้ 

รวมกันถามใหนักเรียนไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใช  เพ่ือใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและ

สมบูรณที่สุด   

    4.   นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพ่ือบูรณาการแนวคิดและเหตุผลที่ใชจากการนําเสนอของนักเรียน

แตละกลุมยอย  โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย   จากนัน้นกัเรียนชวยกันขยายแนวคิดจาก

ขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสรุปเปนประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึน้   

 
4.2  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะหขอมูล 
ในการจัดการเรียนรูเนื้อหาสถิติ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

ควรมีการพัฒนาสาํนกึเชิงขอมูล (data sense) ของนักเรียน (Friel et al. 1997: 58)   ซ่ึงการพัฒนาให

นักเรียนมีสํานกึทางขอมูลนัน้ ตองพัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องการสืบสวนทางสถิติ เกรแฮม 

(Graham. 1987) กลาววา การสืบสวนทางสถิติ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การตั้งคําถาม  การ

เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการอภิปรายเพื่อหาขอสรุป  จากนั้นเคเดอร และ เฟอรร่ี 

(Kader & Ferry. 1994) ไดเสนอแนะองคประกอบท่ี 5 ของการสืบสวนทางสถิติ คือ การส่ือสารหรือการ

นําเสนอขอสรุป ซ่ึงกระบวนการสืบสวนทางสถิติแสดงไดดังภาพประกอบ 4  และคําถามหรือปญหาที่ใช

เพ่ือประเมินความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูลของนกัเรียนควรเปนปญหาในชีวิตจริง  เนื่องจากงานวิจัย

ของเลซ (Lesh et al.1997: 65) พบวา การใชปญหาในชีวิตจริงจะชวยใหนกัเรียนสามารถพัฒนาความคิด

หรือแนวคิดของพวกเขาได 
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ภาพประกอบ 4  กระบวนการสืบสวนทางสถิติ 

 

 ที่มา:   Kader, G. & Perry, M. (1994). Learning statistics with technology. Mathematics 

Teaching in  the  Middle  School. 3(3): 224-227.   

 

 

โคนัลดและฮิกกินส (Konald & Higgins. 2003: 193-196) กลาววา นกัเรียนตองมีความรูสอง

อยางในการจะต้ังคําถามเพ่ือที่จะเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมลูเพ่ือตอบคําถาม  อยางแรก

นักเรียนตองต้ังคําถามทางสถิติที่สามารถเก็บขอมูลที่เพียงพอในการตอบคําถาม  อยางที่สองคือนักเรียน

ตองมองขอมูลในชีวิตจริงวามีหลายลักษณะไมใชอยูในรูปตัวเลขเพียงอยางเดียว อีกทั้งนักเรียนตองมี

ความเขาใจวาคําถามทางสถิติตางจากคําถามทั่วไปตรงที่คําถามทางสถิติตองเปนคําถามทีแ่นใจวาเปน

คําถามท่ีใหไดขอมูลที่ตองการจริงๆ  และครูตองมีบทบาทอยางมากในการผลกัดันใหนกัเรียนคิดอยาง

รอบคอบเกี่ยวกับคําถาม ดังที่รัสเซลและคณะ (อางอิงจาก Konald & Higgins. 2003: 195) ศึกษากับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ใหนักเรียนแบงกลุมเพ่ือต้ังคําถามจากขอมูลเชิงสํารวจ โดยนักเรียนกลุม

หน่ึงตองการสํารวจจํานวนภาษาพูดในช้ันเรียน ในการสาํรวจขอมูลพวกเขาใชคําถามวา “คุณพูดมากกวา

หน่ึงภาษาหรือไม”  ครูใชคําถามเพ่ือใหพวกเขาคิดอยางรอบคอบวา “จะรูไดอยางไรวาใครพูดไดอีกภาษา

หน่ึง”  เชนคนที่พูดภาษาฝร่ังเศสไดเพียงคําวาหองนํ้าอยูไหน จะสรุปวาเขาพูดไดอีกภาษาหน่ึงหรือไม ถา

การสื่อสารหรือนําเสนอขอสรุป 

การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล 

การอภิปรายเพือ่

หาขอสรุป 

การวิเคราะหขอมูล 
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นักเรียนเสนอวาตองเปนภาษาที่สามารถพูดไดคลองแคลว นักเรียนจําเปนตองใหความหมายอีกวาภาษาที่

พูดไดคลองแคลวหมายถึงอะไร 

 เมื่อนักเรียนสามารถต้ังคําถามไดแลว ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจําเปนตองใหนักเรียนเก็บ

ขอมูลในหลายลักษณะ ดังที่ สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 2000: 177-178)  

กลาววา เมื่อนกัเรียนสามารถต้ังคําถามไดแลว นกัเรียนตองสามารถเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรือใช

ขอมูลที่เก็บเรียบรอยแลวจากโรงเรียนหรือชุมชน ถานักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง นักเรียนควรเก็บ

ขอมูลไดในหลายลักษณะ คือ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต หรือ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เปนตน และคําถามท่ีนกัเรียนตองใชวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เชน ใครเปนคนถาม เราจะสังเกตอะไรและสังเกตเม่ือไร  เราจะทดลองลองอยางไร และจะบันทึกขอมูลได

อยางไร เปนตน  

 เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลแลวการนาํเสนอขอมูลโดยใชความรูเร่ืองกราฟ  ก็เปนส่ิงที่สําคัญใน

การชวยใหนักเรียนใชสถิติและตอบปญหาจากชีวิตจริงได (Friel et al. 1997: 56)  ครูควรใชสถานการณ

หลากหลายเพ่ือชวยนักเรียนในการนําเสนอขอมูล ดังที่ โคนัลดและฮิกกินส (Konald & Higgins. 2003: 

199) ใหขอเสนอแนะวาเมื่อนักเรียนเห็นขอมูลจากหลายลักษณะ จะทําใหนกัเรียนพิจารณาไดวาขอมูลที่

ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นควรนําเสนอแบบใดจึงมีความเหมาะสมที่สุด เพราะการนาํเสนอขอมูล

บางอยางก็เหมาะกับขอมูลบางชนิดแตอาจไมเหมาะกบัขอมูลบางชนิด 

 สําหรับการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปนั้น คูคิโอ (Curcio. 1987: 382-393) ได

ทําการศึกษากับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวามี 3 สวนประกอบที่ควร

สอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ไดแก 1. สอนใหนกัเรียนสามารถอานขอมูลที่แสดงอยางชัดเจนหรือ

พบโดยตรงจากกราฟได   2.  สอนใหนักเรียนสามารถรวบรวมหรือเปรียบเทียบขอมลูได   3.  สอนให

นักเรียนสามารถทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูลได 

นอกจากนี้ในการสอนเน้ือหาสถิติ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือ การมีปฏิสัมพันธ

กันของนักเรียนภายในกลุมยอย และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริง 

เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธกนัภายในกลุมยอยของนกัเรียนจะสงเสริมการใหเหตุผลซึ่งเปนแนวทางพัฒนา

ความเขาใจทางคณิตศาสตร (Curcio & Artzt. 1997: 123) และ ชวยใหนกัเรียนสามารถแกปญหาทาง

คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ (Artzt & Armour-Thomas. 1992)  สวนการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ

ชีวิตจริงจะชวยใหนกัเรียนมองเห็นการใชประโยชนของคณิตศาสตรและเขาใจการนาํไปใชในชีวิตจริง  

(Lobato. 1993: 347-348) 
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การมีปฏิสัมพันธภายในกลุมยอย 
ครูอิคแชงค  และเชฟฟลด  (Cruikshank & Sheffield.  1992: 45 – 46)  พบวานักเรียนสามารถที่

จะเรียนรูที่จะแกปญหาดวยการกิจกรรมเปนกลุมยอยทีป่ระกอบดวยนักเรียนทีมี่ความสามารถแตกตางกัน  

การรวมมือกันแกปญหากบัเพ่ือนอีกหนึ่งหรือสองคนเปนวิธีการที่พบวาคอนขางประสบผลสําเร็จอยูเสมอ  

เนื่องจากเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายปญหาและเรียนรูจากความสําเร็จและความ

ผิดพลาดของคนอ่ืนดวย  อยางไรก็ตาม  การเรียนรูเปนกลุมแบบรวมมือมีความจําเปนท่ีจะตองวางแผน

ดวยความระมดัระวัง  ไมใชส่ิงที่งายนักในการใหนักเรียนทาํงานรวมกบัเพ่ือนของเขาดวยความหวังวาจะ

ใหไดผลดีท่ีสุด  ถานักเรียนไมคุนเคยกับวธีิการรวมมือกนัทํางานมากอน  ครูจําเปนที่จะตองแนะนําถึง

วิธีการทํางานรวมกันใหบังเกิดผลดี  นักเรียนจําเปนตองเรียนรูวาทุกๆ คนตองรวมกิจกรรมการแกปญหา

และนักเรียนไมอาจละท้ิงหรือมอบงานใหคนใดคนหนึ่งทําตามลําพัง  นักเรียนตองเรียนรูการยอมรับและ

การชวยสนับสนุนแนวคิดของคนอื่นๆ  ครูตองชวยกําหนดบทบาทของนักเรียนในกลุมเชน  ผูดําเนินการ

ประชุม  ผูตรวจสอบ  ผูประสานงาน  ผูสรุป  ซ่ึงแนะนําโดย จอหนสัน และ จอหนสัน  (Johnson and 

Johnson. 1989 : 242)  ในการทาํกิจกรรมกลุมตองแนใจวานักเรียนเขาใจและยอมรับบทบาทของตนเอง

แลว  กอนการอภิปรายเพ่ือรวมมือกนัแกปญหา  นักเรียนแตละคนตองทําความเขาใจปญหาดวยตนเอง

กอนแลวจึงนาํเสนอความคิดตอที่ประชุม  เพ่ือใหความเขาใจปญหาเปนไปในทางเดียวกนั  จากนัน้จึง

อภิปรายเพื่อรวมกนัแกปญหา  สําหรับเร่ืองของจํานวนนักเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย

นั้น  เดวิดสัน  (Davidson. 1990 : 56)  กลาววาขนาดของกลุมที่เหมาะสมที่สุดคือ 4 คน  โดยมีเหตุผล

ประกอบดังนี้ 

1. กลุมขนาด 4 คน  ถือไดวามีขนาดใหญพอท่ีจะกอรางแนวคิดของการอภิปรายและ 

การหาคําตอบของปญหาที่ทาทายไมเปดโอกาสใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งชักจูงออกนอกลูนอกทางไป 

2. กลุมขนาด 4 คน  ถือไดวามีขนาดเล็กพอที่จะยอมใหสมาชิกทุกคนไดมีกิจกรรม 

อภิปรายอยางทั่วถึง  และไดเห็นการนําเสนอของสมาชิกอยางใกลชิด 

3. กลุมขนาด 4 คน สามารถแบงกลุมเปนกลุมละ 2 คน  สําหรับการแบงงานไปทําเชน 

การคิดคํานวณ  หรือการแกไขปญหาเบื้องตน  เพ่ือนํากลับไปเสนอในกลุม 

 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชีวิตจริง 

นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชีวิตจริง (Serafini.  

2000; Reys  Smith & Suydam. 2001: 129; Steen. 2001: 4; Pugalee et al. 2003)   ดังนี้ 
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 1.  มีการบูรณาการคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ  และบูรณาการคณิตศาสตรกับชีวิตจริง

เพ่ือใหนักเรียนเขาใจวาคณติศาสตรมีความสําคัญกับวชิาอ่ืนๆ และกบัอาชีพในอนาคต 

2.   เปนกิจกรรมที่เนนการคิดและการใหเหตุผล  ประสบการณทางคณิตศาสตรของนักเรียน เปน

การเรียนรูอยางมีความหมาย  ใหนักเรียนฝกการคิดทางคณิตศาสตรจากรูปธรรมไปสูความเปนนามธรรม  

ซ่ึงกิจกรรมที่ฝกใหนกัเรียนเนนการคิดและการใหเหตุผล  ไดแก  การเก็บรวบรวมขอมูล การสํารวจ การสืบ

สอบ การตีความ การใหเหตุผล แบบจําลอง การออกแบบ การวิเคราะห การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การ

เสนอความคิดเห็น และการตรวจสอบคําตอบ 

3.   เนนการจัดกิจกรรมที่เปนสังคมคณิตศาสตร  เปนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่มกีารใชภาษา

ทางคณิตศาสตรควบคูไปกบัการทาํกิจกรรม  การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน  ใชวัตถุ  เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี  สงเสริมคุณคาทางคณิตศาสตร  เนนความรูสึกและความเช่ือทางคณิตศาสตร  โดยใชกิจกรรม

ที่เนนความสามารถของแตละบุคคลหรือการจัดกิจกรรมกลุมเล็ก  และฝกใหนกัเรียนเรียนรูในการถาม

คําถาม  และความชัดเจนในการอธิบายเพ่ือเปนการพัฒนาการใหเหตุผล 

4.   จัดกิจกรรมและการเรียนรูอยางมีความหมายใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติตามสภาพ

จริง  ครูจะตองใหนักเรียนไดสํารวจและนาํเสนอประสบการณในบริบทของชีวิตจริงและจัดการเรียนรูทีม่ี

รูปแบบทีห่ลากหลาย  ครูตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร  เชน สัญลักษณทาง

คณิตศาสตร  ตาราง การวาดภาพ เคร่ืองคิดเลข คอมพิวเตอร และสื่อการเรียนรู 

5.   เนนกิจกรรมที่สะทอนเจตคติหรือพ้ืนฐานความรูเดิม  เนนการจัดกจิกรรมที่ใหนักเรียนไดเผย

ความเช่ือ เจตคติ อารมณ และคุณคาทางคณิตศาสตร การรวมกจิกรรม  และความกระตือรือรนของ

นักเรียนทีม่ีตอการจัดกิจกรรมซ่ึงส่ิงเหลานี้จะมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 

6.   จัดหลักสูตรที่ตอเน่ืองเพ่ือใหแนใจวานักเรียนจะสามารถประยุกตมโนทัศนไปนอกช้ันเรียนเพ่ือ

สรางความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

 จากที่กลาวมา สรุปไดวา การสอนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาสถิติ เร่ือง การวิเคราะหขอมูลนัน้  

ควรใหนักเรียนมีโอกาสต้ังคําถาม เก็บรวบรวมขอมูล นาํเสนอขอมูล วิเคราะหขอมลู และอภิปรายเพื่อหา

ขอสรุป   โดยครูตองชวยใหนักเรียนคิดอยางรอบคอบในการคําถาม  มีการใชสถานการณในชีวิตจริงท่ี

หลากหลาย และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงการคิดและเหตุผลโดยทํางานเปนกลุมเล็กโดยขนาดของ

กลุมยอยที่เหมาะสมคือกลุมละ 4 คน 
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จากที่กลาวมาในเร่ืองของการออกแบบกิจการเรียนรูโดยการสอนแนะใหรูคิดและการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวิเคราะหขอมลู  ทําใหผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

การสอนแนะใหรูคิดในการวจัิยคร้ังนี้  ดังนี้ 

 ในแตละแผนการจัดการเรียนรูน้ันผูวิจัยกาํหนดรูปแบบการเรียนรูตามแนวการสอนแบบการสอน

แนะใหรูคิด  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งช้ันเรียนและปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม

ยอยผานกระบวนการใหเหตุผล และการเช่ือมโยง ซ่ึงในการปฏิบัติกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนไดลงมือ

ทดลองปฏิบัติจริง มีการต้ังคําถาม เก็บรวบรวมขอมูล นาํเสนอขอมูล วิเคราะหขอมลู และ อภิปรายเพื่อหา

ขอสรุป โดยรูปแบบปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบงเปน  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นนําเสนอปญหา    ขั้นการ

วิเคราะหขอมลู   ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ขั้นที่  1  ขั้นนําเสนอปญหา  เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญทั้งช้ันเรียน  ประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 1.  ครูสรางความสนใจสถานการณในชีวติจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพื่อใหนักเรียนตระหนกัถึง

ปญหาและโนมนาวใหนักเรียนมีความรูสึกอยากแกปญหา 

 2.  ครูนําเสนอปญหาจากสถานการณในชวิีตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจากนั้นนักเรียนรวมกนั

อภิปราย ทําความเขาใจสถานการณปญหา โดยมีครูเปนผูกระตุนผานคําถามที่นาสนใจ 

ขั้นที่   2  ขั้นการวิเคราะหขอมูล เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย โดยมีขัน้ตอนตางๆ ดังน้ี 

1.   นักเรียนรวมกนัวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบของปญหาโดยวิเคราะหถึงวิธีการที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือวิธีการท่ีจะนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเดิม 

2.   แบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 – 6 คน  จากนั้นครูช้ีแจงใหนกัเรียนเขาใจถงึวิธีการ

ทํางานรวมกันเปนกลุมยอย 

3.   นักเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจจากการเก็บรวบรวมขอมลูตามสถานการณ/ปญหา

หรือวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหาเพ่ือนํามาอภิปรายหาคําตอบภายในกลุมของตนเอง 

4.   ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวางนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หมุนเวียน

สังเกตการทํากิจกรรมของแตละกลุม  ใหคําแนะนําและความชวยเหลือเทาท่ีจําเปน  พรอมทั้งใชคําถาม

กระตุนตามกลุมตางๆ  เพ่ือใหเกิดการอภิปรายดวยเหตุผล  

ขั้นที่ 3 ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญ โดยมีขั้นตอนตางๆดังนี้ 

1. นักเรียนในกลุมยอยแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมพรอมทั้ง 
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เหตุผลที่ใชของกลุมตนเอง  คร้ังละ 2-3 กลุม   

2.   นักเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากนั้นครูและเพ่ือนรวมกันถามใหนักเรียน

ไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใช เพ่ือใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด  รวมทั้งเปน

การประเมินการคิดของนักเรียนดวย 

ขั้นที่  4  ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญ  

โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือบูรณาการแนวคิดและเหตุผลที่ใชจากการนําเสนอของ 
นักเรียนแตละกลุมยอย  โดยครูเปนผูใชคําถามนาํใหเกดิการอภิปราย  จากนั้นนักเรียนชวยกนัขยาย

แนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสรุปเปนประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึน้ 

 2.   ครูมอบหมายงานเพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการเรียนรู 

 บทบาทของครู   ครูเนนใหนกัเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจผานทักษะการใหเหตุผลและ

การเช่ือมโยง  ครูคัดเลือกสถานการณในชวิีตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม จากแหลงตางๆ เชน สื่อส่ิงพิมพตางๆ  

หนังสือ  หรืออินเตอรเน็ต และเปนสถานการณที่นาสนใจและอยูในความสนใจ  ครูต้ังคําถามเพ่ือกระตุนให

นักเรียนคิดและแกปญหาใหมีการอภิปรายเพ่ือหาคําตอบ ซักถามเพ่ือใหนักเรียนใหเหตุผลบอยๆ เพ่ือสราง

ความเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญของการใหเหตุผล  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเปนกนัเอง สงเสริม

ใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาที่เรียน  จัดเตรียมส่ืออุปกรณเพ่ือชวยในการ

เรียนรู คอยอํานวยความสะดวก และใหคําแนะนํากรณีจําเปน   อีกทัง้ครูประเมินการคิดของนักเรียน

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม     

บทบาทของนกัเรียน  นักเรียนมีโอกาสตั้งคําถาม ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล นาํเสนอขอมลู 

วิเคราะหขอมลู  อภิปรายเพ่ือหาขอสรุป  ลงมือปฏิบัติเปนกลุมใหญท้ังช้ันเรียน กลุมยอย และรายบุคคล   

มีการคิดดวยตนเอง  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และนําเสนอผลงาน 

 

5.  การประเมินผล 
 

5.1 บทความเกี่ยวกับการประเมินผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มีขอความที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ

ประเมินผลการศึกษาในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ท่ีกลาววา “ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดย

พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกจิกรรมและ
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การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ

การศึกษา”  และมีเปาหมายของการประเมินผลผูเรียน ดังนี้ 1. เปนการประเมินผลเพ่ือจัดวางผูเรียนให

เหมาะสมและความสามารถ  2. เปนการประเมินผลเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  รวมทั้ง

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการสอนของผูสอน  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการประเมินผลทางดานคณิตศาสตรดังที่ 

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 22-24)  กลาววา 1. การประเมินผลควรจะ

เปนการสนับสนุนการเรียนรูในเนื้อหาสําคัญทางคณิตศาสตรและใหขอมูลที่สําคัญและมีประโยชนสําหรับ

นักเรียนและครู  2.  การประเมินผลควรเปนการพัฒนาการเรียนรูของนกัเรียน  3.  การประเมินผลเปน

เคร่ืองมือที่มีคุณคาในการตัดสินใจของครูในการเลือกวิธีสอน  4.  การประเมินผลควรเปนกิจกรรมตอเน่ือง

ในช้ันเรียนมากกวาทาํใหกิจกรรมในช้ันเรียนหยุดชะงัก  5.  การประเมินผลไมเพียงถูกทาํขึ้นเพ่ือใชกับ

นักเรียนแตควรจะทําขึน้เพ่ือพัฒนานักเรียน และสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนด

มาตรฐานในการประเมินผลดานคณิตศาสตรไวดังน้ี  1.  สะทอนแนวคิดทางดานคณิตศาสตรท่ีนักเรียน

ควรรูและสามารถทาํได  2. พัฒนาการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร  3.  มีความเสมอภาค  4.  เปน

กระบวนการทีเ่ปดเผย  5. แสดงใหเห็นขอสรุปที่นาเช่ือถือ  6. เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 

จากเปาหมายและหลักการของการประเมินผลดังที่กลาวมาขางตน ทําใหนักการศึกษาสนใจ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลใหหลากหลายซ่ึงเปนทางเลือกใหมในการประเมินผลเพ่ือใหไดผลการ

ประเมินตรงตามความสามารถของนกัเรียนมากที่สุด    เนื่องจากในอดีตท่ีผานมาวิชาคณิตศาสตรมีการ

ประเมินผลโดยใชเคร่ืองมือวัดที่เปนแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบเปนสวนใหญ ซ่ึงปญหาของการ

ประเมินผลแบบน้ีคือไมสามารถวัดความรูที่เปนความรูความเขาใจที่ซับซอน และยังมีความจํากัดในการวัด

ดานทกัษะและกระบวนการ  และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ที่มุงเนนใหผูเรียนคิด และลงมือปฏิบัติ

ดวยกระบวนการหลากหลายเพ่ือสรางองคความรูได  ดังนั้นทางเลือกใหมในการประเมินผลการเรียนรู

คณิตศาสตร  จึงมีความหมายถึงอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใชแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  

ซ่ึงการประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรดวยทางเลือกใหมที่ผูสอนสามารถเลือกใชได  มีดังนี้ 1. การ

ประเมินดวยการส่ือสารสวนบุคคล  2. การประเมินจากงานหรือการปฏิบัติ  3. การประเมินจากโครงงาน  

4.  การประเมินตามสภาพจริง  และ 5. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (พรอมพรรณ  อุดมสิน. 2547: 

155)   

 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีนอกเหนือจากการประเมินผูเรียนดวยแบบทดสอบแลว  ผูวิจัยประเมินผูเรียน

โดยใชการประเมินตามสภาพจริง  ซ่ึงรายละเอียดของการประเมินตามสภาพจริงจะกลาวในหัวขอ 5.3 
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5.2 เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
กรมวิชาการ (2539: 54-59) ไดใหความหมายของเกณฑการใหคะแนนวา หมายถึง  

เคร่ืองมือที่ใชเปนแนวทางประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยการสรางแนวทางการใหคะแนน ซ่ึง

จะตองกําหนดมาตรวัดและรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของแตละ

จุดในมาตรวัดไวอยางชัดเจน   

 รูบริค คือ ขอความที่แสดงรายละเอียดของเกณฑคุณภาพการเรียนรู จากระดับที่ยอดเยี่ยมไป

จนถึงระดับที่ตองพัฒนา  โดยทั่วไปการใหคะแนนแบบรูบริคมี 2  รูปแบบคือ 

1. การใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Score) คือ การใหคะแนนผานช้ินงาน โดยดู 

ภาพรวมหรือองครวมของชิ้นงานนั้น  

2. การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Score) เปนการวิเคราะหงาน 

ออกเปนองคประกอบยอยและกําหนดคะแนนสําหรับแตละองคประกอบยอย 

 กูดริช (Goodrich. 1997: 14-17) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการใหคะแนนแบบรูบริคเปนส่ิงที่

นาสนใจสําหรับครูและนักเรียน ดังนี้ 

1. เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค เปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการสอน  

สามารถสะทอนและชวยใหนกัเรียนปรับปรุงการทํางานไดตลอดเวลาเหมือนกับการตรวจตราของครู  

เกณฑที่สรางขึ้นจะชวยใหนกัเรียนไดนกัเรียนเห็นถึงแนวทางในการทํางานท่ีจะทาํใหบรรลุจุดมุงหมายของ

เนื้อหาน้ันๆ ไดดีขึ้น ดังน้ันส่ิงที่สําคัญที่สุดของการใหคะแนนแบบรูบริคก็คือ การนิยามเกณฑหรือระดับ

ของคุณภาพ 

2. เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค  จะทําใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการ 

ตัดสินคุณภาพของตนเองและผูอ่ืน ทําใหตระหนักถึงความแตกตางระหวางงานท่ีเสร็จและงานท่ีมีคุณภาพ 

3. เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคจะชวยลดเวลาของครูในการประเมินชิ้นงาน และเม่ือ 

มีเกณฑที่ชัดเจน  นักเรียนก็สามารถวิเคราะหและประเมินช้ินงานของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเที่ยงตรง มี

ความยุติธรรม เปนที่ยอมรับของคนอ่ืนในช้ันเรียน 

4. เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคเปนส่ิงท่ีงายตอการใชและการอธิบาย    

  สําหรับเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคสําหรับวัดความเขาใจทางคณติศาสตร ทักษะการใหเหตุผล  

และทักษะการเชื่อมโยงในการวิจัยคร้ังนี้ พัฒนามาจากเกณฑการใหคะแนนของ กรมวิชาการ (2546: 135-

138)  และแผนกการศึกษาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย(California State Department of Education. 1989 : 

Online)  ซ่ึงกลาวไว ดังนี ้
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 เกณฑการใหคะแนนผลการทําขอสอบแบบอัตนัย  ทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล  และ ทักษะ/

กระบวนการเช่ือมโยงของ กรมวิชาการ (2546: 135-138)  ดังตาราง 2 

 

 

ตาราง  2  เกณฑการใหคะแนนผลการทําขอสอบแบบอัตนัย  ทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล  และ       

      ทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงของ กรมวิชาการ 

 
ระดับคะแนน/

ความหมาย 

ผลการทําขอสอบแบบอัตนัย   ความสามารถในการให

เหตุผล 

ความสามารถในการเชื่อมโยง 

4  / ดีมาก การแสดงวิธีทําชัดเจน สมบูรณ คําตอบถูกตอง 

ครบถวน 

มีการอางอิง เสนอ

แนวคิดประกอบการ

ตัดสินใจอยาง

สมเหตุสมผล 

นําความรู หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร / สาระอื่น / ในชีวิตประจาํวัน 

เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือประยุกตใชได

อยางสอดคลองเหมาะสม 

3  / ดี การแสดงวิธีทํ ายั ง ไมชัด เจนนัก  แตอยู ใน

แนวทางท่ีถูกตอง คําตอบถูกตอง ครบถวน 

มีการอางอิงที่ถูกตอง

บางสวน  และเสนอ

แนวคิดประกอบการ

ตัดสินใจ 

นําความรู หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร / สาระอื่น / ในชีวิตประจาํวัน 

เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือประยุกตใชได

บางสวน 

2  / พอใช การแสดงวิธีทาํยังไมชัดเจน หรอืไมแสดงวิธีทาํ 

คําตอบถูกตอง ครบถวน  หรือ  การแสดงวิธีทาํ

ชัดเจน สมบรูณ แตคําตอบไมถูกตอง ขาดการ

ตรวจสอบ 

เสนอแนวคิดไม

สมเหตุสมผลในการ

ประกอบการตัดสินใจ 

นําความรู หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร

ไดบางสวน 

1/ ตองปรับปรุง การแสดงวิธีทาํไมชดัเจนนัก แตอยูในแนวทางท่ี

ถูกตอง คําตอบไมถูกตอง  หรอื  ไมแสดงวิธีทํา

และคําตอบท่ีไดไมถูกตอง แตอยูในแนวทางที่

ถูกตอง 

มีความพยายามเสนอ

แนวคิดประกอบการ

ตัดสินใจ 

นําความรู หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงยังไมเหมาะสม 

0 / ไมพยายาม ทําไดไมถึงเกณฑ ไมมีแนวคิดประกอบการ

ตัดสินใจ 

ไมมีการเชื่อมโยงกับสาระอื่นใด 

  

ที่มา:  วิชาการ, กรม.  (2546).  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
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 สําหรับแผนกการศึกษาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (California State Department of Education. 

1989 : Online)  กลาวถึงเกณฑการใหคะแนนกรณทีี่ขอสอบเปนแบบอัตนัยโดยแบงเปนระดับคะแนนเปน 

6 ระดับ  คือ  6  5  4  3  2  1 มีรายละเอียดดังนี้    

   ระดับ 6  ตอบแบบนายกยอง (Examplary response) โดยใหคําตอบสมบูรณ ชัดเจน มี

เหตุมีผล  ไมคลุมเครือและอธิบายไดดีเยี่ยม ซ่ึงรวมถึงการใชแผนผังประกอบการอธิบายชัดเจน  อานงาย  

สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรที่ใชเพ่ือตอบคําถาม  จําแนกสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของปญหา ยกตัวอยางที่ใช  และ

ไมใช  มีขอมูลสนับสนนุชัดเจนและหนักแนน 

   ระดับ 5  ตอบโดยมีขอมูลเพียงพอ (Competent response) อธิบายชัดเจน  มีเหตุมีผล

และสมบูรณ ใชแผนผังประกอบการอธิบายไดเหมาะสม  ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  แสดงความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่ใชเพ่ือตอบคําถาม จําแนกสวนประกอบที่สําคัญโดย

สวนใหญของปญหา  มีขอมูลสนับสนนุเพียงพอ 

   ระดับ 4  ตอบโดยมีขอบกพรองเล็กนอย แตมีขอมูลนาพอใจ (Minor Flaws But Satis- 

factory)  ตอบคําถามถูกตอง ครบถวน  แตอธิบายสับสน ขออางหรือขอสนับสนนุไมสมบูรณ  แผนผัง

ประกอบการอธิบายไมเหมาะสม หรือไมชัดเจน  แสดงความเขาใจแนวคิดทางดานคณิตศาสตรที่เปน

พ้ืนฐานในการตอบคําถาม  ใชแนวคิดทางดานคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ระดับ 3  ตอบโดยมีขอบกพรองมากแตคอนขางพอใช (Serious Flaws But Nearly 

Satisfactory) เร่ิมตนในการตอบคําถามถกูตองแตไมตอบคําถามบางคําถาม  แสดงออกถึงความไมเขาใจ

แนวคิดหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร  คํานวณผิด  นาํความรูทางดานคณิตศาสตรไปใชผิด  แกปญหา

ผิดวิธ ี

   ระดับ 2 เร่ิมตนไดแตแกปญหาไมได (Begins, But Fails to Complete Problem) 

อธิบายไมเขาใจ ใชแผนผังประกอบการอธิบายไมชัดเจน  แสดงถึงการไมเขาใจคําถาม  คํานวณผิด  

   ระดับ 1 ไมสามารถเร่ิมตนแกปญหาได (Unable to Begin Effectively)  คําตอบไม

สอดคลองกับคําถาม  นําเสนอขอมูลท่ีไมเกี่ยวกบัคําถามหรือไมตอบ 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยแบงกลุมของการใหคะแนนแบบรูบริคสําหรับวัดความเขาใจ 

ทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ความสามารถในการใหเหตุผล  และความสามารถในการ

เชื่อมโยงในการวิจัยคร้ังนี้  ออกเปน 4 กลุม ตามแนวทางการใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546: 135-138)  

และภาควิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอรเนีย(California State Department of Education. 
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1989 : Online)  โดยมีรายละเอียดของความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูลดังตาราง  4   

ทักษะการใหเหตุผลดังตาราง  5  และทักษะการเชื่อมโยงดังตาราง  6   ตามลําดับ 

 แลวกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละกลุม  ดังตาราง 3 

 

 

ตาราง  3  เกณฑการใหคะแนนของแตละกลุมที่ใชในการวิจัย 

   

ระดับ

คะแนน 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร 

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

(พิจารณาตามตาราง 4) 

ทักษะการใหเหตุผล 

(พิจารณาตามตาราง 5) 

ทักษะการเชื่อมโยง 

(พิจารณาตามตาราง 6) 

3 นักเรียนกลุมที ่4 นักเรียนกลุมที ่4 นักเรียนกลุมที ่4 

2 นักเรียนกลุมที ่3 นักเรียนกลุมที ่3 นักเรียนกลุมที ่3 

1 นักเรียนกลุมที ่2 นักเรียนกลุมที ่2 นักเรียนกลุมที ่2 

0 นักเรียนกลุมที ่1 นักเรียนกลุมที ่1 นักเรียนกลุมที ่1 
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ตาราง  4  เกณฑที่ใชแบงกลุมของความเขาใจทางคณติศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล 

 
                                  กลุมที ่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การเก็บรวบรวมขอมูล: 
เมื่อกําหนดประเด็นที่ตองการ

ศึกษาให 

นักเรียนไมสามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือ พยายามอธิบายแนวคิด

ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตแนวคิดนั้นไม

ถูกตองหรือไมสอดคลองกับขอมูล 

 

นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลได แตไมมีการอธิบายวาตองนาํ

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําอยางไรเพื่อตอบ

คําถามของโจทย 

นักเรียนอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวม

ขอมูลได  และมีการอธิบายวาจะนาํขอมูลที่

รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคําตอบอยางไร  แต

ไมมีการกลาวสรุปคําตอบที่โจทยถาม 

นักเรียนอธิบายแนวคิดในการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดชัดเจน 

ถูกตอง และเหมาะสม 

การนําเสนอขอมูล: 
เมื่อกําหนดขอมูลให 

นักเรียนไมสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

กราฟเสนได หรือ นักเรียนพยายามเขียน

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ และกราฟเสน แตไมถูกตอง

หรือไมสอดคลองกับขอมูล 

 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสน

นักเรียนเขียนกราฟถูกตองเพียงบางสวน  โดย

อาจแบงเสกลของกราฟผิดพลาดมากๆ  หรือ

เขียนกราฟถูกตองแตไมลงรายละเอียดของ

กราฟเลย 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสนได 

ถูกตองแตมีขอบกพรองเล็กนอย เชน ไมลง

รายละเอียดของ ชือ่กราฟ หรือขอความกํากับ

แกน x, y หรือ ลงรายละเอียดผิดพลาดเล็กนอย 

 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ และกราฟเสนได

ชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม 

การอาน  เปรียบเทียบ  และ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล: 
เมื่อกําหนดตาราง แผนภูมิ

รูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิ

แทงเปรียบเทียบ แผนภูมิ

วงกลมและกราฟเสนให 

นักเรียนไมสามารถอานขอมูล รวบรวมและ

เปรียบเทียบขอมูล และทํานายหรือระบุ

แนวโนมจากขอมูลได หรือนักเรียนพยายาม

อานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล 

และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูลไดแต

ไมถูกตอง 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบ

ขอมูล และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล

ไดถูกตองแตไมมีการแสดงแนวคิดหรอืแสดง

แนวคิดเพื่ออธิบายคําตอบผิดหรือไม

สอดคลองกับคําตอบและขอมูล 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบ

ขอมูล และทาํนายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล

ไดถูกตองและมีแสดงแนวคิดเพื่ออธิบาย

คําตอบแตไมชัดเจนหรือมีขอบกพรองเล็กนอย 

เชน  แนวคิดที่แสดงนั้นใหดูจากตัวเลขที่กํากับ

บนกราฟ หรอื ดูจากความสูงของกราฟ  เปนตน 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและ

เปรียบเทียบขอมูล และทํานาย

หรือระบุแนวโนมจากขอมูลได

ถูกตองและแสดงแนวคิดเพื่อ

อธิบายคําตอบไดชดัเจน 

เหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอมูล 
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ตาราง  5  เกณฑที่ใชแบงกลุมของทักษะการใหเหตุผล 

 

                   กลุมที่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การอธิบาย การหา

ความสัมพนัธ  การ

วิเคราะหและแสดง

ขอสรุปของขอมูล 

 

 

 

 

นักเรียนกลุมนีไ้มตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับ

คําถามและไมมีการแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผล

หรือพยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้น

ผิดหรือไมสอดคลองกับขอมูลเลย เมื่อใหอาน

ขอมูลที่กําหนดใหหรือพบไดโดยตรงจากกราฟ

หรือแผนภมูิ การเปรียบเทียบขอมูล  การ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตองและ

แสด ง เ ห ตุ ผลแต เ ห ตุ ผลที่ แ สด งนั้ น

สอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย เชน 

แสดงเหตุผลวาดูจากความสูงของกราฟ 

หรือตัวเลขที่กํากับบนกราฟ เปนตน  เมื่อ

ให อ านขอมูลที่ กํ าหนดใหหรือพบได

โดยตรงจากกราฟหรือแผนภูมิ  การ

เปรียบเทียบขอมูล การวิเคราะหแนวโนม

ของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตอง และ

แสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณ โดยเหตุผลที่

แสดงนัน้ชีใ้หเหน็วานักเรียนมีการใชการ

เปรียบเทียบหรือมีการมองแนวโนมจาก

ขอมูลนอกเหนือจากการมองเพียงตัวเลข

หรือความสูงของกราฟ  เมื่อใหอานขอมูลที่

กําหนดใหหรือพบไดโดยตรงจากกราฟหรือ

แผนภูมิ การเปรียบเทียบขอมูล การ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถาม

ถูกตอง และแสดงเหตุผลได

สมบูรณ มีการอธบิายอยาง

สมเหตุสมผล ชัดเจนเมื่อให

อานขอมูลที่กําหนดใหหรือ

พบไดโดยตรงจากกราฟหรือ

แผนภูมิ การเปรียบเทียบ

ขอมูล การวิเคราะหแนวโนม

ของขอมูล 

การพิจารณาขอสรุป

ของขอมูล 

 

นักเรียนกลุมนีไ้มตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับ

คําถามและไมมีการแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผล

พยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้นผิด

หรือไมสอดคลองกับขอมูลเลย เชนแสดงเหตุผล

วา เพราะตารางบอกไวอยางนัน้ หรอื เปน

คําตอบที่โจทยกําหนดให  เปนตน  เมื่อให

อธิบายการถึงคําตอบที่กําหนดให หรือ กราฟ 

แผนภูมิ หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรียนตอบคําถามถูกตองและแสดง

เหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้นยังมีลักษณะ

การอธิบายยังไมชัดเจนหรือสอดคลองกับ

ขอมูลเพียงเล็กนอย  เมื่อใหอธิบายการถึง

คําตอบที่กําหนดใหหรือ กราฟ แผนภูมิ 

หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรยีนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตอง และ

แสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณและคอนขาง

ชัดเจนเมื่อใหอธบิายถึงคําตอบที่กําหนดให 

หรือ กราฟ แผนภมูิ หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถาม

ถูกตอง และแสดงเหตุผลได

สมบูรณ มีการอธบิายอยาง

สมเหตุสมผล ชัดเจนเมื่อให

อธิบายถึงคําตอบที่

กําหนดให หรือ กราฟ 

แผนภูมิ หรือตารางที่แสดง

มาให 
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ตาราง  6  เกณฑที่ใชแบงกลุมของทักษะการเชื่อมโยง 

 

                                กลุมที่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การเชื่อมโยงกับสถานการณ

ในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

นักเรียนไมมีการเชื่อมโยง

ขอมูลที่กําหนดใหกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือ

พยายามเชื่อมโยง แตไม

เหมาะสมหรือไม

สอดคลองกับขอมูลที่

กําหนดให 

นักเรียนพยายามนาํขอมูลที่

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดย

เชื่อมโยงในเรื่องเดียวกับ

ขอมูลที่กําหนดให แตไมไดใช

ขอมูลที่กําหนดให 

นักเรียนนาํขอมูลที่กาํหนดให

มาเชื่อมโยงกบัสถานการณ

ในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมไดโดยในการ

เชื่อมโยงมีการใช 

ขอมูลที่กําหนดให และบอก

ไดวาสถานการณดาน

สิ่งแวดลอมจากขอมูลที่

กําหนดใหเปนเชนไร  

นักเรียนนาํขอมูลที่

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได

อยางสอดคลองและ

เหมาะสม  โดยในการ

เชื่อมโยงมีการใชขอมูลที่

กําหนดให และบอกไดวา

สถานการณดาน

สิ่งแวดลอมจากขอมูลที่

กําหนดใหเปนเชนไร 

รวมทั้งมีการนําขอมูลใน

ชีวิตจริงมาอธิบาย

ประกอบเพื่อยืนยนัคําตอบ

ของตัวเองดวย 
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5.3 การประเมินผลตามสภาพจริง 
 การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินผลลักษณะหนึ่งที่เหมาะกับการสอนตามสภาพจริง 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินการบูรณาการความรูในสาขาตางๆ ไปใชในสถานการณจริงได (ทรงศรี  ตุน

ทอง. 2545: 26) การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการสังเกตการณทํางานที่มีความซับซอนหรือแกปญหา

ที่สอดคลองกับชีวิตจริง  และเนนการทํางานเปนกลุมมากกวาการทาํงานเพียงคนเดียวและเนนการมีสวน

รวมในการประเมินของผูมีสวนเกี่ยวของ (Ross, Rolheiser & Gray. 1998: 300)   ลักษณะท่ีสาํคัญของ

ของการประเมินผลตามสภาพจริงที่กลาวโดย วิกกนิส (Wiggins. 1989: 44-59; 1998: 141-147) มี  4 

ลักษณะ คือ 1. เปนการประเมินผลที่ออกแบบขึ้นเพ่ือประเมินการปฏิบติัในสภาพจริงหรือดูความสามารถที่

แสดงออกของนักเรียนอยางแทจริง  2. เปนการประเมินผลที่มีเกณฑทีเ่ปดเผย รับรูอยูในโลกแหงความเปน

จริง  3. เปดโอกาสใหนักเรียนประเมินตนเองและเนนการมีสวนรวมในการประเมินของผูมีสวนเกี่ยวของ 

ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง หรือตัวแทนชุมชน เปนตน   4.  นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานตอสาธารณชน

และเปนการเสนองานดวยปากเปลา  ซ่ึงสอดคลองกับนิตโต (Nitko. 1996: 243)  ที่กลาววา การ

ประเมินผลตามสภาพจริงมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1. เปนการประเมินส่ิงที่นักเรียนสามารถทาํได และเปนการ

ประเมินในส่ิงที่นกัเรียนรู  2. เปนการประเมินเปาหมายของการเรียนรูอยางตรงไปตรงมา  3.  สนบัสนุนการ

คิดแบบปลายเปด กลาวคือ ใหมีวิธกีารปฏิบัติภาระงานท่ีหลากหลาย  สนับสนนุใหมคํีาตอบถูกตอง

มากกวาหนึ่งคําตอบ สงเสริมใหนกัเรียนทาํงานเปนกลุมและใหเวลาในการปฏิบัติภาระงานจนสําเร็จ  อีก

ทั้งโคล และคณะ (Cole et al. 2000: 7) ไดช้ีใหเห็นความสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงวา การ

ประเมินผลตามสภาพจริงสัมพันธกับส่ิงทีน่ักเรียนเรียนรู และชวยใหนกัเรียนมีความม่ันใจในการเรียนรูมาก

ขึ้น โดยไดช้ีใหเห็นจุดเดนของการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ 1. สงเสริมในการเรียนรูของนกัเรียน  2.  

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  3.  สัมพันธกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดหลักสูตร  4. เนนที่การเรียนรู

ระดับสูง  5.  ติดตามพัฒนาการดานตางๆของนักเรียน  6.  รายงานขอมูลอยางมีความหมาย  7.  สงเสริม

การมีสวนรวมของครู ผูปกครอง และนักเรียน  8. เนนที่การคิดเกี่ยวกับการคิด (Metacognition) และการ

สะทอนตนเองของนักเรียน  9. เนนการประเมินจุดเดนของนักเรียน 

 จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริงพอจะสรุปลักษณะสําคัญของการประเมินตาม

สภาพจริงไดวา  1. เปนการประเมินความสามารถทีแ่ทจริงของนักเรียนอยางตรงไปตรงมา   2. ใชวิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย สงเสริมใหนกัเรียนทาํงานเปนกลุม  3. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถตอ

สาธารณชน  4.  นักเรียนมีโอกาสประเมินตนเองและเนนการมีสวนรวมในการประเมินของผูมีสวน

เกี่ยวของ 
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 ในการนําการประเมินตามสภาพจริงมาปรับใชในโรงเรียนนัน้  มีมาตรฐานในการดําเนินการดังที่  

นิวแมน (Newman. 1997: 367-376) กลาวถึงมาตรฐานของภาระงานตามสภาพจริงซ่ึงมี 7 มาตรฐาน  

ดังนี้ 

 1.  การจัดการขอมูลขาวสาร เปนงานที่ใหนักเรียนวิเคราะห ตีความ อธิบาย หรือ ประเมินความ

ซับซอนของขอมูลจากประเด็นปญหาท่ีอยูในความสนใจของนักเรียน 

 2.  การพิจารณาทางเลือก เปนงานที่ใหนกัเรียนพิจารณาทางเลือกในการแกปญหา  วิธีการในการ

หาคําตอบ มมุมองที่เกี่ยวกบัความคิดรวบยอดหรือปญหา โดยบรรยายใหเห็นแนวทางในการแกปญหา

อยางชัดเจน 

 3.  ดานเนื้อหา  เปนงานเพ่ือใหนักเรียนแสดงความเขาใจหรือการนาํไปใชในดานแนวคิด ทฤษฎี 

หรือมุมมองทีมี่ตอเนื้อหาในเชิงลึก 

 4.  กระบวนการดานวิชาการ  เปนงานที่ใหนกัเรียนสืบเสาะหาความรู โดยใชการบูรณาการความรู

ในสาขาตางๆ หรือการวิจัย  

 5.  การส่ือสารอยางชัดเจนดวยการเขียน  เปนงานที่ใหนกัเรียนแสดงความสามารถในการเขียน

อธิบายหรือเขียนบทสรุปอยางชัดเจนรัดกุม 

 6.  ปญหาที่เช่ือมโยงโลกจริงนอกหองเรียน  เปนงานที่ใหนักเรียนแกปญหาที่คลายกบัปญหาใน

ชีวิตจริงที่นักเรียนเคยพบ  โดยใชความรูความสามารถหรือทักษะการคดิระดับสูง 

 7.  ผูมีสวนเกี่ยวของนอกโรงเรียน  เปนงานที่ใหนกัเรียนนําเสนอ ความรู ผลงาน ความสามารถแก

ผูอ่ืนที่อยูในชุมชน นอกเหนอืจากครูหรือเพ่ือนรวมช้ัน 

 
 เทคนิควิธีที่ใชในการประเมินผลตามสภาพจริง  
 เทคนิควิธีที่ใชในการประเมนิผลตามสภาพจริง ในงานวิจัยตางๆนั้นมีหลากหลายชนิดเชน การ

สังเกต การสัมภาษณ โครงงาน แฟมสะสมผลงาน เปนตน แตในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะ การเขียนรายงาน

ของนักเรียน  การสังเกต และการสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงในการวิจัยคร้ังนี้ 
  การเขียนรายงานของนักเรียน 
 มัทซูดะ (Matsuda. 2000: 216) ไดศึกษาประโยชนของการเขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริม

การคิดของนักเรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร  โดยมัทซูดะนําการเขียนเกีย่วกับคณิตศาสตรไปใชใน 2 ระยะ

ของการเรียนการสอน คือ ระยะแรกไดแก การเขียนระหวางกระบวนการของการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

ระยะที่สองไดแก การเขียนเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยแตละระยะยังแบงออกเปน 3 
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เปาหมายของการเขียน คือ 1. เมื่อไรจะเรียกวาการเขียนนัน้เปนการเขียนในระหวางการเรียนการสอน 

(การนาํเสนอปญหา การแกปญหาเปนรายบุคคล การอภิปรายรวมกนัทั้งช้ัน และการสรุปรวม)  2. จะเปน

การเขียนเกี่ยวกับอะไร (วิธีคิด ความรูสึก และการรูในส่ิงที่คิด)    3. จะเขียนใหใคร (ใหครู ใหตนเอง)  

นอกจากน้ีมัทซูดะยังไดกลาวตอไปอีกวาการเขียนมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการคิด นักเรียนจะ

สามารถรูจักและมองยอนกลับถึงการคิดของตนเองไดโดยผานการเขียน นักเรียนสามารถนาํเสนอ

กระบวนการของการคิดไดโดยใชภาษาของตนเอง ยิ่งไปกวานัน้การเขียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะพบ

กับความคิดใหมๆ  อีกดวย และโดยผานการเขียนเกี่ยวกบัคณิตศาสตรนักเรียนจะสามารถส่ือสารไดทั้งกับ

ตนเอง เพ่ือนๆ และกับครู   การเขียนเกี่ยวกบัคณิตศาสตรเปนบทบาททีสํ่าคัญที่จะทําใหการสื่อสารในช้ัน

เรียนสามารถทําไดงายขึ้น  ยิ่งไปกวานั้นในระยะยาวการเขียนเกี่ยวกบัคณิตศาสตรจะมีผลสะทอนใน

ทางบวกเกี่ยวกับเจตคติของนักเรียนทีมี่ตอวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกาํหนดใหนักเรียนเขียนรายงานของการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือศึกษา 

ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล  และทักษะการเชื่อมโยงของ

นักเรียน  อีกทัง้ใหนักเรียนเขยีนความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตรและส่ิงแวดลอม 
  การสังเกต   
 เปนเคร่ืองมือสําหรับใชในการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยางหนึ่ง  โดยการสังเกตจะใช

ประเมินการแสดงออกและกระบวนการท่ีนักเรียนใชในการทาํกิจกรรม  ทําใหทราบพฤติกรรมของนักเรียน

เปนรายบุคคล  และโดยการศึกษาขอมูลจากการสังเกตครูสามารถนาํไปสรุปเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นักเรียน  การสังเกตมี 2 วิธี คือ การสังเกตอยางไมต้ังใจ และ การสังเกตแบบตั้งใจ 

 ในมุมมองของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสุภางค  จันทวานชิ (2540: 44-48)  กลาววา  การสังเกต

เปนวิธีการเบ้ืองตน   ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปรากฎการณหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยอาศัยประสาท

สัมผัส (sensation) ของผูสังเกตโดยตรงและมักจะใชการสังเกตควบคูไปกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ 

ดวย  จุดเดนทีสํ่าคัญของการสังเกตก็คือทําใหรูพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางเปนธรรมชาติ  เปนขอมูล

โดยตรงตามสภาพความเปนจริง จัดเปนขอมูลแบบปฐมภูมิซ่ึงมีความนาเชื่อถือมาก การสังเกตซ้ําๆใน

เหตุการณเดียวกันประกอบการซักถามและตรวจสอบตางๆทําใหการสังเกตเปนประโยชในการวิจัยมาก

ที่สุด 

 เพลโต (Plato. 1970) ไดระบุถึงประโยชนของของการสังเกตไว ดังนี้ 

1. การสังเกตชวยใหการวิจัยบรรลุจุดมุงหมาย 

2. การสังเกตเปนวิธีการที่สามารถวางแผนเตรียมการสังเกตไดอยางมีระบบ 
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3. การสังเกตมีการจดบันทึกเร่ืองราวอยางมีระเบียบซ่ึงอาจนําไปพิสูจนขอสมมติฐานตางๆ ได 

4. การสังเกต ตรวจสอบ ควบคุมความถูกตองและความเชื่อถือได 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการสังเกตเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการศึกษาความเขาใจทาง

คณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล   ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

และการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม โดยขอคําถามท่ีใชมีทั้งปลายเปดและปลายปด การสังเกตจะทําเมื่อขณะ

นักเรียนปฏิบติักิจกรรมกลุมและขณะนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  การสัมภาษณ 
 สุภางค  จันทวานิช (2540: 74 -103) ไดกลาวถึงการสัมภาษณวา  เปนรูปแบบของปฏิสัมพันธ

ระหวางผูถามและผูตอบภายใตกฎเกณฑ  มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลและเปนการสนทนาอยางมี

จุดมุงหมายเปนหลัก  โดยลักษณะที่สําคัญของการสัมภาษณคือ การมีความยืดหยุน  และการสามารถ

สังเกตพฤติกรรมตางๆของผูตอบได การสัมภาษณแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบมี

โครงสรางและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณ

อยางเปนทางการเปนการสัมภาษณทีม่ีคําถามและขอกาํหนดตายตัว จะสัมภาษณผูใดก็ใชคําถามแบบ

เดียวกัน  มีลําดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน การสัมภาษณแบบมีโครงสรางมักทําในเง่ือนไขที่หลากหลาย เชน 

ทําเม่ือผูวิจัยตองการขอมูลเปรียบเทียบระหวางบุคคลเปนจํานวนมาก 

 ขั้นตอนการสัมภาษณ   ประกอบดวย   1. การเตรียมการสัมภาษณ ไดแก การเลือกกลุมตัวอยาง  

เตรียมงานข้ันตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง วางแผนการสัมภาษณ ซอมสัมภาษณบุคคลอ่ืนที่มิใชผูตอบเพ่ือจะ

ไดแกไขคําถามใหสมบูรณ เตรียมอุปกรณจดบันทกึ และการนัดหมายกับผูตอบ   2. ขั้นเร่ิมการสัมภาษณ  

ไดแก การแนะนําตัวเอง สรางบรรยากาศใหมีความเปนกันเอง บอกวัตถุประสงค การจดบันทกึหรือใช

เคร่ืองบันทึกเสียงตองแจงใหผูถูกสัมภาษณ พูดคุยอุนเคร่ืองกอนสัมภาษณจริง  3.  ขั้นสัมภาษณ ไดแก ใช

คําถามท่ีเตรียมไวลวงหนาเปนแนวทางในการสัมภาษณ ต้ังใจฟงและปอนคําถามในจังหวะท่ีเหมาะสม ใช

ภาษาที่สุภาพและเขาใจงาย  4.  ขั้นบันทึกขอมูลและสิน้สุดการสัมภาษณ  ไดแก  จดบันทึกตามความเปน

จริงและจดเฉพาะใจความสาํคัญรีบทําบนัทึกการสัมภาษณใหสมบูรณหลังจากการสัมภาษณเสร็จส้ินทนัที  

รวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆทีไ่ดจากการสัมภาษณแนบไวกับการบันทกึการสัมภาษณ 

การบันทึกคําตอบ  ในการบันทึกคําตอบจากการสัมภาษณผูวิจัยมีโอกาสเลือกได  3 วิธี คือ 1. ใช

แถบบันทึกเสียงชวย  2. บันทึกการสัมภาษณในขณะสัมภาษณและเขียนรายละเอียดภายหลัง  3. บันทึก

หลังการสัมภาษณส้ินสุดลง 
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การใชแบบสมัภาษณและการต้ังคําถาม ในการการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจะตองมีแบบ

สัมภาษณเปนแนวทางซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  1.  ระบุคําถามใหชัดเจน  2.  ถามตามลําดับคําถามที่ระบุไวใน

แบบสัมภาษณ  3.  คําถามควรเปนขอความงายๆ  4.  อยาใชคําถามนํา  5. ถาผูใหสัมภาษณไมแนใจหรือ

เขาใจคําถามผิด สามารถเปล่ียนแปลงถอยคําในคําถามไดเพียงเล็กนอย  6. ควรเรียงคําถามใหมีลักษณะ

ติดตอกันเปนลูกโซ  7.  อยาใสคําตอบลงไปเอง 

ชนิดของคําถามที่ใชในการสัมภาษณ  ในการรางคําถามในแบบสัมภาษณ ผูวิจัยอาจทําได 2 แบบ 

คือ ต้ังคําถามแบบปลายเปดและแบบปลายปด โดยแตละแบบมีขอดีแตกตางกนั ดังนี้ คําถามแบบ

ปลายเปดมีขอดีคือ 1. ไดคําตอบในแงตางๆอยางหลากหลาย  2.  ผูตอบสามารถตอบไดละเอียดตรงกับ

ความตองการของผูตอบอยางแทจริง  3. สําหรับปญหาที่ซับซอนและคอนขางลึกซ้ึง  คําถามแบบ

ปลายเปดจะใหคําตอบที่ดีกวา  สวนคําถามแบบปลายปดมีขอดี ดังนี้ 1. ไดคําตอบจากทกุคนในมาตรฐาน

เดียวกัน  2. ผูตอบสามารถเขาใจคําถามไดดีกวาแบบปลายเปด  3. ไดรับคําตอบครบถวนและตรงตาม

ความตองการ 

ขอดีของการสัมภาษณ  1. สามารถทําความเขาใจในขอมูลไดตรงกันระหวางผูสัมภาษณกับผูถูก

สัมภาษณ  2. ใชไดกับบุคคลทุกระดับการศึกษา  3. มีลักษณะยืดหยุนไดมาก  4. สามารถสังเกต

ประกอบการสัมภาษณไปดวยได 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการสัมภาษณเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการศึกษาความเขาใจทาง

คณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการเช่ือมโยง  โดยขอคําถามที่ใชมี

ทั้งปลายเปดและปลายปด การสัมภาษณจะทําเมื่อนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมแลว และหลังจากนักเรียน

ทําแบบทดสอบ  

 การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินทีท่ําใหนกัเรียนมีสวนรวมมากทําใหนกัเรียนพอใจกับ

วิธีประเมินผลเพราะเห็นวามีความเปนธรรม ดังงานวิจัยของทรงศรี ตุนทอง (2545: บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนา

รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  กลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  และผูปกครองนักเรียนหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม 

และแบบทดสอบ  ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงท่ีสรางและพัฒนาขึน้

ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขัน้ตอน ไดแก 1. การกาํหนดเปาหมายหรือผลที่ตองการใหเกิดแกนักเรียน  

2. การกําหนดภาระงานการเรียนรูตามสภาพจริง  3. การกําหนดมิติในการประเมิน 4. การกําหนดลักษณะ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูตามสภาพจริง  5.  การประเมินการปฏิบัติภาระงาน
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ตามสภาพจริงจากแฟมสะสมงานที่นักเรียนจัดทําขึ้น และ 6. การลงสรุปความรู ความสามารถ และ

คุณลักษณะของนักเรียน เมื่อนํารูปแบบไปใชในโรงเรียน พบวา รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริงทําใหนกัเรียนมีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้น  โดยทัง้นักเรียน  ครูผูสอน ผูบริหาร และ

ผูปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการนาํรูปแบบไป

ปฏิบัติ และเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการประเมินไฟเฟอร (Pfeifer. 2002: Abstract) ศึกษาผล

การใชการประเมินตามสภาพจริงและการสอนตามสภาพจริงในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 และ

ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสอนตามปกติกับการสอนและการประเมินตามสภาพจริง ผล

การศึกษาปรากฏวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการประเมินตามสภาพจริงมากกวาการประเมินโดยวิธี

ปกติ และมีผลการเรียนในหองเรียนที่มกีารสอนตามสภาพจริงดีกวาหองเรียนท่ีสอนตามปกติ  นอกจากนี้ 

แพนดี (Pandy: 1990: online) กลาววาในทางคณิตศาสตรการประเมินตามสภาพจริงทําใหสามารถ

ประเมินความรูของผูเรียนไดดีขึ้น  โดยสามารถทาํไดดังนี ้ การสังเกตในขณะท่ีพวกเขาเรียน การให

นักเรียนทาํงาน การใหนักเรียนเผชิญกับสถานการณท่ีกําหนด การสํารวจความสัมพันธในเนื้อหา

คณิตศาสตร การสํารวจจากการทาํงาน และการสํารวจวาพวกเขาเขาใจเนื้อหาไดลึกซ้ึงหรือไมโดยใช

สถานการณในชีวิตจริง ในขณะเดียวกัน เมื่อผูเรียนถูกประเมินโดยดูจากกิจกรรมในช้ันเรียน  การทํางาน

กลุม การสํารวจจากชิ้นงาน การเขียน การสอบแบบไมเปนรูปแบบ หรือการทดสอบใดก็ตามทีม่ีลักษณะ

เหมือนทีก่ลาวในขางตน จะทําใหนกัเรียนเห็นความสามารถของนักเรียนชัดเจนมากขึ้นและมีลักษณะเปน

กระบวนการเรียนรูมากกวาการทดสอบตามปกติ 

 จากบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผล และการประเมินตามสภาพจริง  ทําใหผูวิจัย

กําหนดวิธีในการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

 ในการประเมินผล ผูสอนเปนผูประเมิน โดยจะประเมินในหาลักษณะ คือ ประเมินความความ

เขาใจทางคณิตศาสตร  ประเมินทักษะการใหเหตุผล ประเมินทักษะการเช่ือมโยง ประเมินเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร  และประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียน   

 การประเมินความเขาใจทางคณิตศาสตร   เปนการประเมินเพ่ือดูความเขาใจในเนื้อหา การ

วิเคราะหขอมูลของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการสัมภาษณ 

 การประเมินทักษะการใหเหตุผล  เปนการประเมินการคิดอยางเปนเหตุเปนผลของนักเรียน โดยใช

แบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการสัมภาษณ 



 90 

 การประเมินทักษะการเชื่อมโยง  เปนการประเมินการตระหนกัถึงการประยุกตใชขอมูลที่มีอยูกับ

สถานการณจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

และการสัมภาษณ 

 การประเมินเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เปนการประเมินเพ่ือดูเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียน  โดยใชแบบวัดเจตคติ การสังเกตพฤติกรรม  และการเขียนรายงานเกี่ยวกบัความคิดเห็นของ

นักเรียนทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตร 

 การประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม เปนการประเมินเพ่ือดูการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมของ

นักเรียน  โดยใชแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม  การสังเกตพฤติกรรม  และการเขียนรายงานเกี่ยวกบั

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ิงแวดลอม 

 การประเมินผลจะตอเนื่องตลอดการเรียนการสอนคือประเมินกอนการทดลอง  ระหวางทดลอง  

และหลังการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 การประเมินกอนการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือดูความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการให

เหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมโดยใช

แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  และการสัมภาษณ 

 การประเมินระหวางการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดานความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมสํีานึก

รักษส่ิงแวดลอม  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม และการเขยีนรายงานของนักเรียน  โดยครูเปนผูสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนดวยตนเอง 

 การประเมินหลังการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือดูความสามารถของนักเรียนดานความเขาใจทาง

คณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษ

ส่ิงแวดลอมของ  เพ่ือดูพัฒนาการของนกัเรียนในดานตางๆ วามีการเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอน

การทดลองไปมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  

และการสัมภาษณ  ซ่ึงศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
6.  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานดังที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสรางกรอบแนวคิดใน

การวิจัยคร้ังนี้  ดังภาพประกอบ 5 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (วลัย พานิช. 
2546: 70-72 พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว 

ยินดีสุข. 2548: 5-7 Jacob. 1989) 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล (กรม

วิชาการ. 2546: 9 NCTM. 2000 : 48 Jone, G.A. et al. 

2000: 269-307 Graham. 1987) 

ทักษะการใหเหตุผล(กรมวชิาการ. 2546: 9NCTM.1989: 81 
Krulik and Rudnick. 1993: 3 O’ Daffer. 1990: 378  O’ 

Daffer & Thornquist.1993: 43 Greenwood. 1993: 144)   

ทักษะการเชื่อมโยง (กรมวิชาการ. 2546: 10 NCTM. 2000: 

64-66 อัมพร มาคนอง. 2546: 101 Coxfrod. 1995: 3-4 ) 

สิ่งแวดลอม  ส่ิงแวดลอมศึกษา  และสถานการณ

สิ่งแวดลอมไทย (กรมวิชาการ.  2545: 5-35  กรม

วิชาการ. 2545: 19-39  กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม. 2548: 15, 2544: 6-7) 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหขอมูล

(Konald & Higgins. 2003: 193-196, 199 NCTM. 2000: 

177-178) Curcio. 1987: 382-393) 

ทฤษฎีการเรียนรู (สุรางค โควตระกูล. 2541: 51-59, 298-

299 อัมพร มาคนอง. 2546: 1-4 Slaring. 1991)   

หลักการสอนคณิตศาสตร  (อัมพร  มาคนอง. 2546: 8-9)   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 

(CGI) (Carpenter et al. 1989: 499-531, 1999: 

60-85,  2000: 4-5  Hiebert et al. 1997) 

การประเมินผลตามสภาพจริง  (Wiggins. 1989: 

711-712, 1998: 141-147 Matsuda. 2000: 

216  สุภางค  จันทวานชิ. 2540: 44-4, 74 -103) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันตอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 
1. กําหนดหัวเรื่อง (Theme)  

2.  หาเน้ือหาของสาขาวิชาตางๆ ที่เก่ียวของกับหัว

เรื่อง และกําหนดขอบเขตของเนื้อหา หรือทักษะ 

 3.  จัดเรียงลําดับเน้ือหาและทักษะตางๆ เพ่ือ

นําไปวางแผนการจัดการเรียนรู 

4. วางแผนการจัดการเรียนรู 
เนื้อหาสาระและทักษะ 

1.  กําหนดหัวเรื่อง คือ การวิเคราะหขอมูล และ 

สิ่งแวดลอม 

2.  พิจารณาเน้ือหาและทักษะท่ีเกี่ยวของกับหัว

เรื่อง ไดแก เน้ือหา เรื่อง การวิเคราะหขอมูล และ

ทักษะการใหเหตุผลและทักษะการเชื่อมโยง ใน

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และ เนื้อหาเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ 

สาระการ เ รี ยนรู สั งคมศึ กษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาใหอยู

ในระดับชั้นป.  6 

3.  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 10 แผน  

โดยแตละแผนจะบูรณาการ การวิเคราะหขอมูล  

สิ่งแวดลอม  และทักษะการใหเหตุผล การเชื่อมโยง 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด 
1. ครูนําเสนอปญหาหรือสถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงไปสูความรูใหม 

2. นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา

เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบ   
3. นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลของแต

ละกลุม  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

4. ครูบูรณาการแนวคิดและเหตุผลที่ใชเพ่ือขยาย

แนวคิดจากขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงไปสูสถานการณใน

ชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
การประเมินผล 

1.  ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชการทดสอบ 

การสังเกต การสัมภาษณ และการเขียนรายงาน 

2. การประเมินผลจะทาํควบคูไปกับการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง 

3.  การใชขอมูลและสารสนเทศจากผูเกี่ยวของ 

ไดแก  ครูประจาํชัน้ นักเรียน และผูวจิัย 

กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิดท่ีใชทักษะการให

เหตุผลและการเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

การวิเคราะหขอมูล กับสิ่งแวดลอม 

(ฉบับราง 1) 

ผูเชี่ยวชาญประเมนิ 

นํากิจกรรมการเรียนรู 

ไปทดลองนํารอง 

กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิดที่ใชทักษะการให

เหตุผลและการเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

การวิเคราะหขอมูล กับสิ่งแวดลอม 

(ฉบับราง 2) 

กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิดที่ใชทักษะการให

เหตุผลและการเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

การวิเคราะหขอมูล กับสิ่งแวดลอม 

(ฉบับจรงิ) 

นํากิจกรรมการเรียนรู 

ไปทดลองภาคสนาม 

ความหมายของการบูรณาการ (วฒันาพร ระงับทุกข. 2542: 

46 สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา. 2543: 158ศึกษาศาสตร. 

2542: 6 ทิศนา แขมมณี. 2545: 145-146 ธีระชัย ปูรณโชติ. 

2543: 13 Good. 1973: 308 Johnsen. 1994: 37 Vars. 

1991: 4 Susskind. 1994: 325 Beane. 1991: 9  

UNESCO. 1981: 10 Travess & Revore. (1990: 9) 

ลักษณะของบูรณาการ (UNESCO. 1981: 7-20, 

ศึกษาศาสตร. 2542: 6-7 เบญจมาศ อยูเปนแกว. 2548: 8-

9และ ธํารง บัวศรี. 2542: 200-201 ) 

ภาพประกอบ 5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้

ข้ันตอนการพัฒนา 

กิจกรรมการเรียนรู 

ปรับปรุง  ไดกิจกรรมการ

เรียนรูที่สมบูรณ 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Reseaech and Development)  เพ่ือมุงพัฒนา 

กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณา

การสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6   โดยในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  

 เปนขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่

คาดหวังของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ขอมูลที่

เปนปญหาสําหรับงานวิจัย โดยศึกษาปญหา จากเอกสารและงานวิจัย ศึกษาสภาพจริงในสถานการณ

ปจจุบันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการระหวางสาระการเรียนรูและชีวิตจริง ความเขาใจทาง

คณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเชื่อมโยง โดยศึกษาจากครูและ

นักเรียน  และศึกษาแนวทางแกปญหาจากเอกสาร  ตํารา บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่  2  การสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

เปนขั้นตอนของการสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อวิเคราะหขอบเขตของเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  และการประเมินผล 

ขั้นตอนที่  3  การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เปนขั้นตอนของการกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และขัน้ตอนการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย   

ขั้นตอนที่  4  การทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมขอมูล 

 เปนขั้นตอนที่นํากิจกรรมการเรียนรูที่ไดไปทดลองใช โดยมีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง กําหนด

ระยะเวลาในการทดลอง กําหนดแบบแผนการทดลอง  นําเคร่ืองมือที่ผานขั้นตอนการหาประสิทธิภาพไปใช

กับกลุมตัวอยาง  และทดลองเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนที่  5  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

 กําหนดสถิติที่ใชและนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 4  ไปวิเคราะหหาผลสรุปตามความมุงหมายของ

การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย  จากนั้นทําการสรุปผลการวิจัย  

 โดยขัน้ตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 5  ขั้นตอน  แสดงไดดังภาพประกอบ 6 
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ข้ันตอนที่ 1  

การศกึษาและ

วิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน 

1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่

คาดหวัง  

2.  ศกึษาปญหา จากเอกสาร 

3. ศึกษาสภาพจริงในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีบูรณาการระหวางสาระการเรียนรูและชีวิตจริง 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร ทักษะการใหเหตุผล  

ทักษะการเชื่อมโยง โดยการศกึษาปญหาจากครู

และนักเรียน 

4. ศึกษาแนวทางแกปญหาจากเอกสารและ

งานวิจัย   

ข้ันตอนที่ 2   
การสังเคราะหขอมูล

พื้นฐาน   

สังเคราะหขอมูลดาน 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

2.  การพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร 

ความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถ

ในการเช่ือมโยง 

3. การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิด   

4.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

5. การประเมินผล   ข้ันตอนที่ 3  
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัย 

การคดัเลือกกลุมตัวอยาง 

การกําหนดระยะเวลาในการทดลอง 

การกําหนดแบบแผนการทดลอง 

การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในวิชาคณติศาสตรต่ํา 

ครูมีการบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับ

สาระการเรียนรูอื่นๆและชีวิตจริงนอยมากและไมไดเนน

ไปที่เรื่องของสิง่แวดลอม และนักเรียนมีความเขาใจ

ทางคณิตศาสตรเรือ่งการวิเคราะหขอมูลคอนขางดี  แต

ทักษะการใหเหตุผลและการเชื่อมโยงนักเรียนสวนใหญ

ทําไดไมดีหรือทําไมไดเลย 

หลักในการแกปญหา ในดานเนื้อหา กิจกรรม  

และ การประเมินผล 

กรอบเน้ือหาท่ีใชในการวจิัย    รูปแบบการบรูณา

การ  กรอบการพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร 

ความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถใน

การเชื่อมโยง   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด  แนวทางการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู  รูปแบบการประเมินผล 

ข้ันตอนที่ 4   

การทดลองภาคสนาม

และเก็บรวบรวมขอมูล 

กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

แบบประเมินความสอดคลอง 

โครงการสอน  แผนการจัดการ

เรียนรู    และการทดลองนํารอง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล  

กลุมตัวอยาง 

ระยะเวลาในการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง 

เก็บขอมูลจากการทดลอง 

ข้ันตอน การดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 

ข้ันตอนที่ 5 

การวิเคราะหขอมูลและ

สรุปผลการวิจัย 

กําหนดวิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชเพื่อศกึษาผลท่ีเกดิ

ข้ึนกับตัวผูเรียน ในดาน  ความเขาใจทางคณิตศาสตร  

ความสามารถในการใหเหตุผลความสามารถในการเช่ือมโยง   

เจตคตติอวิชาคณิตศาสตร   และการมีสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สรุปผลการวิจัย 

มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังชวง

ชั้นที ่2  ของเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องการวิเคราะห

ขอมูล และเน้ือหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

ภาพประกอบ 6  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนที ่ 1  การศกึษาและวิเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน 
1.   ศึกษามาตรฐานการเรยีนรูและผลการเรยีนรูทีค่าดหวังของสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2544  พบวามีมาตรฐานการเรียนรูและผลการ

เรียนรูที่คาดหวังชวงช้ันที่ 2  ที่เกี่ยวของกับ เนื้อหาคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  และเนื้อหา

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ดังนี้ 
มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังทีเ่กี่ยวของกบั เนื้อหาคณิตศาสตร เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล  สําหรับชวงชัน้ที่ 2   
มาตรฐาน ค 5.1   เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวเิคราะหขอมูลได 

มาตรฐานการเรียนรูดังกลาวในชวงช้ันที่ 2  ไดระบุไววาใหนักเรียนมีความสามารถ 

1. รวบรวมขอมูลจากการสังเกต  การสํารวจ และการทดลองได    

2. อานและอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิรูปวงกลม   

ตาราง  และกราฟได    

3.  นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดระบุไววา 

1.  เมื่อกําหนดประเด็นตางๆใหนักเรียนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 

2. นักเรียนสามารถอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ   

ตาราง  แผนภูมิวงกลม และกราฟเสนได 

3. เมื่อกําหนดขอมูลมาใหนักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิ 

แทงเปรียบเทียบ   ตาราง และกราฟเสนได 

 
มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังทีเ่กี่ยวของกบั เนื้อหาเกี่ยวกบั

ส่ิงแวดลอม  สําหรับชวงช้ันที ่2   
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว 2.2    เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 

                             ทองถิ่น ประเทศ และโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร   

                             ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ            

                             ส่ิงแวดลอมในทองถิน่อยางยั่งยืน 
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มาตรฐานการเรียนรูดังกลาวในชวงช้ันที่ 2  ไดระบุไววาใหนักเรียนมีความสามารถ 

1. สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  

ผลของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมโดยธรรมชาติและมนษุย แสดงแนวคิด

และรวมกันปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดระบุไววาใหนักเรียน 

1.  อธิบายถึงขอจํากัดของส่ิงแวดลอมและความตองการของมนุษย 

2.  สามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 

 
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนษุยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ 

                           สรางสรรควฒันธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ 

                            พัฒนาทีย่ั่งยืน 

มาตรฐานการเรียนรูดังกลาวในชวงช้ันที่ 2  ไดระบุไววาใหนักเรียนมีความสามารถ 

1.  เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมและ 

วัฒนธรรม ตระหนกัถึงการกระทําของมนษุยทีมี่ตอส่ิงแวดลอม ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  มีสวนรวมแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

2.  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรูในทองถิ่น 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ไดระบุไววาใหนักเรียน 

1.  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอมในภาคและประเทศ 

2.  ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาคและ 

ประเทศ 

3.  มีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในภาคและประเทศ 

4.   มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรูในภาค 
 

2. ศึกษาปญหาจากเอกสาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ศึกษาผลการทดสอบจากสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ดําเนินการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาระดับชาติ เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาง ๆท่ัวประเทศใหมมีาตรฐาน

ใกลเคียงกัน และสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียน โดยผลการประเมินในปการศึกษา  2546  ซ่ึงทดสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ  ประถมศึกษาปที่ 6  มัธยมศึกษาปที่ 3  และ มัธยมศึกษาปท่ี 6  

พบวา นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร รอยละ  41.70 และ 

คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร รอยละ  42.41  ซึ่งอยูในระดับตํ่า  (สํานกัประเมินผลการศึกษา. 2548) 

ศึกษาผลการทดสอบจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ดําเนินการ

ประเมินความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนชวงช้ันที่ 1ชวงชั้นที่ 2 

และชวงช้ันที่ 3 ของประเทศไทย ในปการศึกษา  2548    พบวา  นักเรียนในชวงช้ันที ่2  มีคะแนนเฉล่ียวิชา

คณิตศาสตร รอยละ  38.27  และ คะแนนเฉล่ียวิชาวทิยาศาสตร รอยละ  40.32  ซ่ึงอยูในระดับตํ่า  และ

เมื่อจําแนกตามเนื้อหาพบวา  นักเรียนในชวงช้ันที่ 2  มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูลและความนาจะเปน รอยละ  42.40  ซ่ึงอยูในระดับตํ่า และ คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ชีวิต

กับส่ิงแวดลอม รอยละ  52.84  ซ่ึงอยูในระดับพอใช   และในสวนของทักษะกระบวนการพบวา นกัเรียน

ในชวงช้ันที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร รอยละ 39.60  ซ่ึงอยูในระดับตํ่า  

(สสวท. 2548: 8-15) 

ศึกษาผลการสอบจากรายงานผลการศึกษาซํ้าการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและ 

วิทยาศาสตรรวมกับนานาชาติ  (TIMSS-R) ในป  1999  พบวา ในเนื้อหาการวิเคราะหขอมูลนักเรียนไทย

ไดคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียนานาชาติอยางมีนัยสําคัญ  (The International Study Center . 2000 

: 97) 

ศึกษาผลการสอบจากการรายงานผลจากโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA 2003) ที่

ประเมินสมรรถนะของนักเรียนในดานการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวา  ประเทศไทยมีนกัเรียนที่มี

ระดับการแกปญหาในระดับ 3 (ระดับวิเคราะหและสื่อความหมาย) เพียงรอยละ 3 เทานั้น   นักเรียนที่มี

ระดับการแกปญหาในระดับ 2 (ระดับใชเหตุใชผลและการตัดสินใจ) รอยละ 16   สวนนักเรียนทีม่ีระดับการ

แกปญหาในระดับ 1 (ระดับพ้ืนฐาน) และระดับ 0  (ระดับตํ่า)  สูงถึงรอยละ 40 และ 41  ตามลําดับ   

(สสวท. 2549: 23-25) 

 จากการศึกษาจากเอกสาร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา 
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 3.  ศึกษาจากสภาพจริง 

 3.1  ศึกษาเร่ืองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางสาระการเรียนรูและ
ชีวิตจริง  จากการสัมภาษณครูจํานวน 10 คนและนักเรียนจํานวน 15 คน ซึ่งเปนครูและนักเรียนของ

โรงเรียนแยมวิทยการ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และ โรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานครโดยสัมภาษณในวนัที่ 13, 19,  20  และ  26  กุมภาพันธ  2550  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1.1  ผลจากการสัมภาษณครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจํานวน 4 คน สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรจํานวน 3 คน และสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน 3 คน  พบวา 

 ไมปรากฏวาโรงเรียนทั้งสองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการระหวางสาระการ

เรียนรู  จะมีก็เพียงลักษณะของการจัดโครงงานหรือการพานักเรียนไปทศันศึกษา  ซ่ึงโครงงานท่ีเคยจัดจะ

เปนโครงงานรวมกันระหวางวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และสุขศึกษา ใชเวลา 3 ชั่วโมง โดยลักษณะ

ของโครงงานจะใหนกัเรียนออกกําลังกาย (อยูในวิชาสุขศึกษา)  จากนั้นใหนักเรียนจับการเตนของชีพจร

หัวใจวาใน 1 นาทีหวัใจเตนกี่คร้ัง (อยูในวชิาวทิยาศาสตร)  แลวนาํมาคิดเปนรอยละ (อยูในวิชา

คณิตศาสตร)  ซ่ึงนักเรียนมากกวารอยละ 80 ชอบและสนุกกับการเขารวมโครงงานคร้ังนี้  เนื่องจากพวก

เขาไดมีการอภิปรายและรวมกันทํางานกลุม  แตปญหาที่เกิดจากการจัดโครงงานคร้ังนี้ คือ การใหนกัเรียน

คํานวณรอยละนั้น นักเรียนยังทําไมไดเนื่องจากยังไมไดเรียนเร่ือง รอยละ ครูจึงแกปญหาโดยใหนักเรียน

คํานวณคาเฉล่ียการเตนของหัวใจของนกัเรียนทั้งหมดท่ีเขารวมโครงงานแทน   สวนการพานกัเรียนไปทัศน

ศึกษานั้นเคยจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษาปาชายเลน ทีฐ่านทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่โรงเรียนบาง

ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โดยใหนกัเรียนไดศึกษาธรรมชาตขิองปาชายเลน และวิถีชีวิตของชาวบานแถบนัน้ 

ซ่ึงทําใหนักเรียนไดความรูทัง้ในวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา นักเรียนสนกุกับการไปทัศนศึกษา  แต

ปญหาคือการควบคุมดูแลนกัเรียน และการนํานกัเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนทําไดยากและไมบอยนัก

เนื่องจากตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 

 สาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนื่องจาก 

1.  สถานการณในการจัดการเรียนการสอนไมเอ้ือตอการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการ  

แตมีนโยบายใหครูท่ีสอนเนื้อหาเดียวกันแตอยูในสาระการเรียนรูที่ตางกันทําการสอนเนื้อหาน้ันเพียงคน

เดียว เพ่ือลดความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา 

2.  ภาระงานของครูมีมาก  ครูไมมีเวลา เนื่องจากแคสอนเน้ือหาในหนงัสือเรียนก็สอนไมทนัแลว 

และครูแตละคนมีเวลาวางไมตรงกันทําใหยากตอการวางแผนการสอนรวมกัน  อีกทั้งครูมีภาระงานอ่ืน

ไมใชเพียงแตงานสอนอยางเดียว 
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3.  มีกิจกรรมของชุมชนที่ตองเขารวมมากทําใหเวลาในการเรียนการสอนลดนอยลง 

4.  พ้ืนฐานความรูของนกัเรียนแตละคนไมเทากันทาํใหยากตอการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

ของการบูรณาการ   

ในการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ครูมีการใชขอมูลในชีวิตจริงโดยนําขอมูล

จากหนังสือพิมพมาใหนักเรียนทําการวิเคราะหและนําเสนอโดยเปนขอมูลทั่วๆไป เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดอกเบ้ียธนาคาร เปนตน แตไมไดใชขอมูลเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม  อีกท้ังมีการใหนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวเขาเอง เชน วันเกิด สีที่ชอบ การใช

เงินในแตละวนัของนักเรียน  กีฬาที่ชอบ  แลวใหนกัเรียนนาํขอมูลท่ีไดท้ังหมดมานาํเสนอบนกระดานดํา  

จากน้ันใหนกัเรียนเขียนกราฟ/แผนภูมิจากขอมูลทีน่ําเสนอและวิเคราะหขอมูลที่เกบ็รวบรวมได 

ในการสอนเรื่อง การวิเคราะหขอมูลครูฝกใหนกัเรียนมองแนวโนมของขอมูล  แตไมใชจุดเนนของ

การเรียนการสอน 

ในการสอนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรครูใหนักเรียนทําการทดลอง เชน ใหนกัเรียนไดสํารวจ

น้ําดี-น้ําเสียโดยทดสอบดวยตนเองถึงความแตกตางของน้ําดีและนํ้าเสีย ซ่ึงนักเรียนจะพบวาน้าํเสียนัน้กนิ

และใชประโยชนไมไดเลย อีกทั้งมีกล่ินเหม็นและสีดํา  ปญหาท่ีพบในการเรียนการสอนคือ นักเรียนหวงแต

บันทกึผลในใบงานสงอาจารย  โดยไมใหความสําคัญกบัการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด  และใชการ

สอนโดยการอธิบายเน้ือหาใหนักเรียนฟง 

ในการเรียนการสอนเน้ือหาเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรบางโรงเรียนไมได

ใชกราฟและแผนภูมิประกอบการเรียนการสอนแตบางโรงเรียนมีการนํากราฟและแผนภูมิ เชน กราฟ

ปริมาณปาไมของประเทศไทย มาประกอบการเรียนการสอน อีกทั้งมีการนําซีดีและวีดิโอ เร่ือง ปาชายเลน

มาใชประกอบการเรียนการสอน 

 ในการสอนใหนักเรียนเกิดสํานึกรักษส่ิงแวดลอม ครูจะใชวิธีการคุยรวมกับนกัเรียนแลวใหนักเรียน

เขียนแนวทางการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนกลุม  จากนัน้ครูมีการสังเกตพฤติกรรมเรื่องการทิ้งขยะของ

นักเรียนก็พบวาไมมีการเปล่ียนแปลง แสดงวานักเรียนยงัไมเกิดสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

 ในการเรียนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมครูใชวิธีการอธิบายเน้ือหาและใหนกัเรียนไดเรียนรูจากธรรมชาติโดยตรง คือใหนักเรียนไดดูแล

ตนไม ใสปุย ยอยปุยดวยตนเอง รวมทั้งใหนักเรียนขยายพันธุตนไมดวยการตอนกิ่งซึ่งเปนการเชื่อมโยงไปสู

สาระการเรียนรูพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี  การเรียนการสอนแบบนี้จะทําใหนกัเรียนเกิดความผูกพันกับ

ธรรมชาติและตนไม อีกทั้งครูมีการชี้ใหนักเรียนเห็นวาตนไม ดอกไมนัน้เจริญเติบโตชาแตเราสามารถ
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ทําลายไดรวดเร็วโดยเด็ดและตัดทิ้ง ซ่ึงวิธีการนีท้ําใหนกัเรียนเกิดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมไดดีกวาการ

สอนแบบอธิบายเนื้อหา 

ในการเรียนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมบางโรงเรียนไมไดใชกราฟและแผนภูมิประกอบการเรียนการสอนแตบางโรงเรียนมีการนํากราฟ

และแผนภูมิ เชน กราฟปริมาณปาไมของประเทศไทย มาประกอบการเรียนการสอน 

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความตองการของครูตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พบวา ครู

สวนใหญมีความตองการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แตไมรูจะเร่ิมจากจุดไหนจึงไมสามารถ 

ที่จะเร่ิมจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได และในการเรียนการสอนการชี้ใหนกัเรียนเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางเนื้อหาการวิเคราะหขอมูล และ ส่ิงแวดลอม  ยังมีนอยมาก  
จากการสัมภาษณครู พบวา ครูมกีารบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกบัสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆและชีวิตจริงนอยมาก  และมีการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตสาสตร เร่ือง การวิเคราะห
ขอมูล กบั สถานการณในชวีิตจริงบาง แตไมไดเนนไปทีเ่รื่องของส่ิงแวดลอม 
  3.1.2  ผลจากการสัมภาษณนักเรียนจํานวน 15 คน  พบวา   

 นักเรียนมทีั้งทีช่อบและไมชอบวิชาคณิตศาสตร   นักเรียนที่ชอบวิชาคณติศาสตร เนื่องจากเห็น

ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรใน 2 ประเด็น คือ 1. นักเรียนเห็นวาความรูในวิชาคณิตศาสตรสามารถ

นําไปใชในชีวติประจําวันได เชน ใชความรูเร่ืองการบวก ลบ คูณ หาร ในการซ้ือ-ขาย  ใชความรูเร่ือง

เศษสวน ในการแบงของ  ใชความรูเร่ืองกราฟ/แผนภูมิ ในการดูขอมูลจากหนังสือพิมพที่นาํเสนอดวย

กราฟ/แผนภูม ิเปนตน และ 2.  นักเรียนเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานของวิชาอ่ืนๆ เชน  นําความรู

เร่ือง รอยละ ไปใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร   สวนนักเรียนท่ีไมชอบวิชาคณิตศาสตร  เนื่องจาก เห็นวา

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหายากตอการทาํความเขาใจและมองไมเห็นถึงความสําคัญของวชิา

คณิตศาสตรตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

 นักเรียนชอบและสนุกมากเมือ่ครูมีการจัดกจิกรรมวิชาคณิตศาสตรรวมกับวิชาอ่ืน  เนื่องจากทําให

นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองในหลายๆดานและเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรที่มีตอวิชาอ่ืนและ

ชีวิตจริง  แตการจัดกิจกรรมในลักษณะนีท้าํไมบอยนกั  ตัวอยางกิจกรรมที่ครูเคยจัดใหกับนกัเรียน เชน 1.  

ครูจัดกิจกรรมรวมกันระหวางวิชาคณิตศาสตร  สังคมศึกษา และภาษาไทย โดยใหนกัเรียนจําลอง

สถานการณในชีวิตจริงเปนตลาด  แลวใหมีการคาขาย (วิชาสังคมศึกษา)  จากนัน้ใหนกัเรียนคิดคําเชิญ

ชวนใหมีคนมาซ้ือของในรานของตนเอง (วิชาภาษาไทย)   เมื่อมีการคาขายก็ตองมีการคิดคํานวณในการ

ทอนเงิน (วิชาคณิตศาสตร)  2. ครูจัดกิจกรรมโดยบูรณาการภายในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยให
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นักเรียนสํารวจอาหารคาว/หวานท่ีชอบของเพื่อนรวมช้ัน (เนื้อหาการวิเคราะหขอมูล) จากนัน้ใหนักเรียน

พิจารณาวามคีนที่ชอบอาหารคาวชนิดเดียวกนักี่คน  และคิดเปนเศษสวนเทาไรเมื่อเทียบกับนกัเรียนทั้ง

หอง (เนื้อหาเศษสวน)  เปนตน 

 ในการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ครูมีการนําขอมูลจริงจากหนงัสือพิมพมา

ประกอบการเรียนการสอนบาง  และลักษณะการสอนเร่ือง การวิเคราะหขอมูลที่ครูใชบอยคือ การเขียน

กราฟ/แผนภูมใิหนักเรียนพิจารณาบนกระดานดํา หรือ การนาํฟวเจอรบอรดท่ีมีรูปกราฟ/แผนภูมมิา

นําเสนอแกนกัเรียน แลวใหนกัเรียนพิจารณาหาคําตอบ 

 ช่ัวโมงคณิตศาสตรที่นกัเรียนประทับใจหรืออยากใหเกิดขึ้นมากที่สุด คือ การเรียนการสอนท่ีไมได

อยูเพียงในหองเรียน ไดมีการเรียนรูในชีวิตจริงและเรียนรูรวมกับวิชาอ่ืน  และนักเรียนไดมีโอกาสทดลอง

เพ่ือศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
 จากการสัมภาษณนกัเรยีน  พบวา  นกัเรียนมีทัง้ชอบและไมชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร 
และอยากใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในลักษณะทีน่กัเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณาการรวมกบัวชิาอ่ืน และชีวิตจริง  
 
 3.2  ศึกษาเร่ืองของความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล  และ
ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร 

จากการทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะ

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอใหญ โดยในขอ 2 ใหญมี 2 ขอ

ยอยและขอ 3 ใหญมี 4 ขอยอย สวนขอ 1 และขอ 4 ไมมีขอยอย ของนกัเรียน จํานวน 130 คน  ซ่ึงเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนแยมวทิยการ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และ โรงเรียน

สวัสดีวิทยา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  โดยทําการทดสอบในวนัท่ี 26  กุมภาพันธ  2550  และ  8  

มีนาคม  2550    

ซ่ึงผลจากการทําแบบทดสอบโดยเทียบกับเกณฑท่ีใชแบงกลุมความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยง  ดังตาราง 4, 5 และ 6 ตามลําดับ (หนา 

81 -83)   พบวาในแตละดานมีนกัเรียนในแตละกลุม  ดังตาราง  7, 8  และ 9  
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ตาราง  7  รอยละของนักเรียนในแตละกลุมดานความเขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

 

เนื้อหา รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 1 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 2 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 3 

รอยละของ

นักเรียนกลุม

ที่ 4 

ขอ 1.   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

17.69 31.54 43.85 6.92 

ขอ 2.2 

การนาํเสนอขอมูล 

9.23 13.85 40.08 33.84 

ขอ 3.1 

การอานขอมูล 

6.92 27.7  55.38  10 

ขอ 3.2 

การรวบรวมและเปรียบเทียบ

ขอมูล 

 4.62  30.77  63.85  0.76 

ขอ 3.3 

การทาํนายหรือระบุแนวโนมจาก

ขอมูล 

 23.08  63.08  12.30  1.54 

 

 

จากตาราง  7  พบวา  ในเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมท่ี 3 คือ

สามารถอธิบายไดวาจะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรแตไมมีการอธิบายวาเก็บขอมูลแลวจะนาํไปวิเคราะหหา

คําตอบอยางไร  ในเรื่องของการนาํเสนอขอมูลในรูปกราฟ/แผนภูมินักเรียนสวนใหญอยูในกลุมที่ 3 คือ 

สามารถนําเสนอขอมูลไดเกือบสมบูรณ สวนมากมขีอบกพรองในเร่ืองของการแบงสเกล หรือไมมีการเขียน

ขอความกํากบัแกนของกราฟ   การอานหรือเปรียบเทียบขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิทีก่ําหนดให นกัเรียนสวน

ใหญอยูในกลุมที่ 3 คือ  สามารถตอบไดเกือบสมบูรณ มีขอบกพรองเพียงเล็กนอย  สวนการวิเคราะห

แนวโนมของขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิท่ีกาํหนดให  นักเรียนสวนใหญอยูในกลุมที่ 2 คือตอบตัวเลขของ

แนวโนมไดแตแนวคิดที่สนับสนุนคําตอบนัน้ไมสอดคลองหรือไมถูกตอง 
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ตาราง  8   รอยละของนกัเรียนในแตละกลุมดานทักษะการใหเหตุผล 

 

ทักษะการใหเหตุผล รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 1 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 2 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 3 

รอยละของ

นักเรียนกลุมที ่4 

ขอ 2.1 

การพิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล 

30 40.77 26.92 2.31 

ขอ 3.2 

การอธิบาย การหา

ความสัมพันธ  การวิเคราะห

และแสดงขอสรุปของขอมูล

อยางสมเหตุสมผล 

44.62 43.85 11.53  0 

ขอ 3.3 

การอธิบาย การหา

ความสัมพันธ  การวิเคราะห

และแสดงขอสรุปของขอมูล

อยางสมเหตุสมผล 

62.31 30.77 6.92 0 

  

 

จากตาราง  8  พบวา  เมื่อใหแสดงเหตุผลในการเปรียบเทียบหรือวิเคราะหแนวโนมจากขอมูล  

นักเรียนสวนใหญอยูในกลุมท่ี 1 คือ  พยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงน้ันผิดหรือไมสอดคลองกับ

ขอมูลเลย  สวนการแสดงเหตุผลเพ่ือยืนยนัขอสรุปที่กาํหนดใหนัน้นกัเรียนสวนใหญอยูในกลุมที่ 2 คือ 

แสดงเหตุผลไดสอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย 
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ตาราง  9   รอยละของนกัเรียนในแตละกลุมดานทักษะการเช่ือมโยง 

 

ทักษะการเช่ือมโยง รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 1 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 2 

รอยละของ

นักเรียน 

กลุมที่ 3 

รอยละของ

นักเรียนกลุม

ที่ 4 

ขอ 3.4 

การประยุกตใชขอมูลกบั

สถานการณจริงเร่ืองส่ิงแวดลอม 

37.69 38.47 23.08 0.76 

ขอ 4. 

ประยุกตใชขอมูลกับสถานการณ

จริงเร่ืองส่ิงแวดลอม 

60.77 26.92 10 2.31 

  

 

จากตาราง  9   พบวา นักเรียนสวนใหญอยูในกลุมท่ี 2 คือ พยายามเชื่อมโยงขอมูลที่กําหนดใหกบั

สถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแตยังทาํไดไมเหมาะสม    และเม่ือใหถามใหนักเรียนเช่ือมโยง

เร่ืองกราฟ/แผนภูมิกับสถานการณในชีวิตจริงนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมที่ 1 คือไมสามารถเช่ือมโยงได

เลย 
 จากการทาํแบบทดสอบพบวา  ความเขาใจเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวมขอมูล  การนาํเสนอ
ขอมูลในรูปกราฟ/แผนภูมิ  การอานและเปรียบเทยีบขอมูลจากกราฟ/แผนภูม ิ นกัเรียนสวน
ใหญทาํไดดีเนื่องจากมกีารสอนในช้ันเรียน  สวนความเขาใจเกีย่วกับการวิเคราะหแนวโนมของ
ขอมูลจากกราฟ/แผนภมิู   การใหเหตุผล  และการเชื่อมโยง นัน้นกัเรียนสวนใหญยังทําไดไมดี
หรือทาํไมไดเลย  อาจเปนเพราะไมไดเปนจุดเนนของการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงตองการที่จะเนนใหผูเรยีนไดวิเคราะหแนวโนมของขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิพรอมการ
อภปิรายดวยเหตุผล  และเชื่อมโยงไปสูสถานการณจริงเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม 
  

4.  ศึกษาแนวทางแกปญหาจากเอกสาร  ตํารา บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควา  รวบรวม  และวิเคราะหจากเอกสาร  ตํารา บทความ  และงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการแกปญหา  โดยมีการศึกษา ดังนี้ 

เอกสาร  ตํารา บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แบบบูรณาการ  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงแวดลอมศึกษาและสถานการณปจจบัุนของส่ิงแวดลอมไทยในเร่ืองของ 

น้ํา ปาไม และอากาศ   ความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเชื่อมโยง   เจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  การประเมินผลตามสภาพจริง  และเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค  ดัง

รายละเอียดในบทท่ี 2  เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เพ่ือทาํความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะการใหเหตุผลและทักษะการเชื่อมโยงบูรณา

การสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมลู กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา    การวิเคราะหความ

เขาใจทางคณติศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเชื่อมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และการมี

สํานึกรักษส่ิงแวดลอม  และเพ่ือสรางกรอบการประเมินผล 
 

ข้ันตอนท่ี  2  การสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
1.  กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรูปแบบการบูรณาการ 
จากการศึกษาและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทําใหไดกรอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ เนื้อหาและทักษะ

คณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล และ เนื้อหาและทักษะเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
เนื้อหาเร่ือง การเก็บรวบรวมขอมูล  แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  ตาราง 

แผนภูมิวงกลม และกราฟเสน 

มีทักษะในการใหเหตุผลและทักษะในการเช่ือมโยง 
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
เนื้อหาเ ร่ือง   ขอจํากัดของส่ิงแวดลอมกับความตองการของมนุษยและการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม   

มีทักษะในการสงัเกต สํารวจ  ตรวจสอบ อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น 
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เนื้อหาเร่ือง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของภาคและประเทศ และ 

ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม 

 มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรู 
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 รูปแบบการบูรณาการ 
 ผูวิจัยใชรูปแบบการบูรณาการระหวางวิชาแบบโยงใย  (Webbed model)   โดยใชกําหนดประเด็น

จากบริบทของสังคมในเร่ืองของการวิเคราะหขอมูลและสิ่งแวดลอม  แลวเช่ือมโยงไปสูเนื้อหาที่เกี่ยวของ

ของสาระการเรียนรูตางๆ  ซึ่งไดแก  เน้ือหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับ

เนื้อหาเร่ือง การอธิบายถึงขอจํากัดของส่ิงแวดลอมและความตองการของมนษุย  การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเนื้อหาเร่ือง  การ

ตระหนักถึงการกระทําของมนษุยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม การดําเนินชีวิตตามแนวอนุรักษและการมีสวนรวม

แกปญหาส่ิงแวดลอม  การศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม   

 
 2.  การพฒันาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการให
เหตุผล   และทกัษะการเชื่อมโยง 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล การใหเหตุผล   

และการเช่ือมโยง  ทําใหผูวิจัยกําหนดการพัฒนาความเขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ความสามารถในการใหเหตุผล   และ ความสามารถในการเช่ือมโยง ของผูเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้   ดังนี้ 

 ในการพฒันาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ พัฒนาใน 3 ดาน 

คือ  1. เมื่อกําหนดประเด็นใหสามารถบอกวิธีเก็บรวบรวมขอมูลได  2.  สามารถนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  และกราฟเสน เมื่อกําหนดขอมูลให  และ 3.  อาน  

เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูลในรูปตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ  แผนภูมวิงกลม  และกราฟเสนได 

 ในการพฒันาทักษะการใหเหตุผลในงานวิจัยน้ีพัฒนาใน 2 ดาน คือ 1.  ความสามารถในการ

อธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมลูอยางสมเหตุสมผล     และ   

2.  ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

 ในการพฒันาทักษะการเชื่อมโยงในงานวจัิยนี้พัฒนาใน 1 ดาน คือ  ความสามารถในการเชื่อมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับ เนื้อหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
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3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
จากการศึกษาและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  การ

จัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  การจัด

กิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  การสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจทางคณิตศาสตร  แนว

ทางการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลและทักษะการเชื่อมโยง  ทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 

 ในแตละแผนการจัดการเรียนรูน้ันผูวิจัยกาํหนดรูปแบบการเรียนรูตามแนวการสอนแบบการสอน

แนะใหรูคิด ดังนี้   1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความเขาใจของนักเรียนโดยเนนที่ความสําคัญ

ระหวางทักษะและการแกปญหา   2.  การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนลงมือทํากจิกรรม  เนนให

นักเรียนไดสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ   3.  นักเรียนไดเช่ือมโยงปญหา มโนทัศนหรือทกัษะ  

กับความรูเดิมที่มีอยู  และ 4.  ประเมินนักเรียนอยางสม่าํเสมอดวยการถามและฟงการตอบของนักเรียน  

เนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งช้ันเรียนและปฏิบติักิจกรรมเปนกลุมยอยผาน

กระบวนการใหเหตุผล และการเช่ือมโยง เพ่ือพัฒนาความเขาใจของนกัเรียน  และในการปฏิบัติกจิกรรมจะ

เนนใหนกัเรียนแกปญหาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลและสิ่งแวดลอมผานการทดลองปฏิบัติจริง มีการตั้ง

คําถาม เก็บรวบรวมขอมูล นาํเสนอขอมูล วิเคราะหขอมลู และ อภิปรายเพื่อหาขอสรุป โดยรูปแบบปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรูแบงเปน  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นนําเสนอปญหา    ขั้นการวิเคราะหขอมูล   ขั้นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และขัน้การบูรณาการแนวคิดและเชือ่มโยงไปสูชีวติจริง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 ขั้นที่  1  ขั้นนําเสนอปญหา  เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญทั้งช้ันเรียน  ประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 1.  ครูสรางความสนใจสถานการณในชีวติจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพื่อใหนักเรียนตระหนกัถึง

ปญหาและโนมนาวใหนักเรียนมีความรูสึกอยากแกปญหา 

 2.  ครูนําเสนอปญหาจากสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจากนั้นนักเรียนรวมกนั

อภิปราย ทําความเขาใจสถานการณปญหา โดยมีครูเปนผูกระตุนผานคําถามที่นาสนใจ 

ขั้นที่   2  ขั้นการวิเคราะหขอมูล เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย โดยมีขัน้ตอนตางๆ ดังน้ี 

1.   นักเรียนรวมกนัวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบของปญหาโดยวิเคราะหถึงวิธีการที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือวิธีการท่ีจะนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเดิม 

2.   แบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 – 6 คน  จากนั้นครูช้ีแจงใหนกัเรียนเขาใจถงึวิธีการ

ทํางานรวมกันเปนกลุมยอย 
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3.   นักเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจจากการเก็บรวบรวมขอมลูตามสถานการณ/ปญหา

หรือวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหาเพ่ือนํามาอภิปรายหาคําตอบภายในกลุมของตนเอง 

4.   ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวางนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หมุนเวียน

สังเกตการทํากิจกรรมของแตละกลุม  ใหคําแนะนําและความชวยเหลือเทาท่ีจําเปน  พรอมทั้งใชคําถาม

กระตุนตามกลุมตางๆ  เพ่ือใหเกิดการอภิปรายดวยเหตุผล   

ขั้นที่ 3 ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญ โดยมีขั้นตอนตางๆดังนี้ 

1. นักเรียนในกลุมยอยแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมพรอมทั้ง 
เหตุผลที่ใชของกลุมตนเอง  คร้ังละ 2-3 กลุม   

2.   นักเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากนั้นครูและเพ่ือนรวมกันถามใหนักเรียน

ไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใช เพ่ือใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด  รวมทั้งเปน

การประเมินการคิดของนักเรียนดวย 

ขั้นที่  4  ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง เปนการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมใหญ  

โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือบูรณาการแนวคิดและเหตุผลท่ีใชจากการนําเสนอของ 
นักเรียนแตละกลุมยอย  โดยครูเปนผูใชคําถามนาํใหเกดิการอภิปราย  จากนั้นนักเรียนชวยกนัขยาย

แนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสรุปเปนประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึน้ 

 2.   ครูมอบหมายงานเพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการเรียนรู 

 บทบาทของครู   ครูเนนใหนกัเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจผานทักษะการใหเหตุผลและ

การเช่ือมโยง  ครูคัดเลือกสถานการณในชวิีตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม จากแหลงตางๆ เชน สื่อส่ิงพิมพตางๆ  

หนังสือ  หรืออินเตอรเน็ต และเปนสถานการณที่นาสนใจและอยูในความสนใจ  ครูต้ังคําถามเพ่ือกระตุนให

นักเรียนคิดและแกปญหาใหมีการอภิปรายเพ่ือหาคําตอบ ซักถามเพ่ือใหนักเรียนใหเหตุผลบอยๆ เพ่ือสราง

ความเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญของการใหเหตุผล  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเปนกนัเอง สงเสริม

ใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาที่เรียน  จัดเตรียมส่ืออุปกรณเพ่ือชวยในการ

เรียนรู คอยอํานวยความสะดวก และใหคําแนะนํากรณีจําเปน   อีกทัง้ครูประเมินการคิดของนักเรียน

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม    บทบาทของนกัเรยีน  นักเรียนมีโอกาสต้ังคําถาม ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล 

นําเสนอขอมูล วิเคราะหขอมลู  อภิปรายเพ่ือหาขอสรุป  และลงมือปฏิบัติเปนรายกลุมใหญทั้งช้ันเรียน 

กลุมยอย และรายบุคคล   มีการคิดดวยตนเอง  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และนําเสนอผลงาน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปไดดังที่นําเสนอในภาพประกอบ  7 
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เร่ิม 

นักเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจจากการลงมือเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานการณปญหา

หรือนักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณปญหาและตอบปญหาท่ีอาศัยการขยายแนวคดิจาก

ขอมูลโดยปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย 

ครูดูแลหมุนเวียนและใชคําถามกระตุนใหเกดิการอภิปรายดวยเหตุผล   คอยอํานวยความ

สะดวก  และประเมินนักเรียนระหวางนักเรียนปฏิบัตกิิจกรรม 

กลุมยอยสงตัวแทนนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมพรอมเหตุผลตอกลุมใหญ

และนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคดิเห็น   

นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อบูรณาการแนวคิดและเหตุผลจากการนําเสนอของนักเรียนแตละกลุมยอย  

โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกดิการอภิปราย  จากนั้นนักเรียนชวยกันขยายแนวคิดเพื่อเช่ือมโยงไปสู

สถานการณในชวิีตจริงเกีย่วกับสิง่แวดลอม และสรุปเปนประเด็นใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

จบบทเรียน 

ขัน้ที่ 1 ข้ัน
นาํเสนอปญหา   

ขัน้ที่ 2 ข้ันการ
วิเคราะหขอมูล 

ขัน้ที่ 3 ข้ันการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

ครูนําเสนอปญหาจากสถานการณในชีวิตจริงเกีย่วกับสิ่งแวดลอม  จากน้ันรวมกนัอภิปรายเพื่อทาํ

ความเขาใจในปญหา 

สรางความสนใจสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงปญหา 

นักเรียนรวมกันวิเคราะหเพื่อหาคําตอบของปญหาโดยวิเคราะหถึงวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล หรือวิธีการที่จะนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดมิ 

ครูมอบหมายงานเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการเรียนรู 

ข้ันที่ 4 ขัน้การ 
บูรณาการแนวคิด
และเช่ือมโยงไปสู
ชีวิตจริง 

ภาพประกอบ 7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 4.  กรอบการจัดการเรียนรูและการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 
จากการศึกษาและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  การใหเหตุผล  การเชื่อมโยง  ส่ิงแวดลอมของไทยในเรื่องของ 

น้ํา ปาไม  และอากาศ   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทําใหผูวิจยัไดกรอบการจัดการเรียนรู  ดังภาพประกอบ 8  และแนวทางใน

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ดังตาราง 10 
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ภาพประกอบ  8  กรอบการจัดการเรียนรู 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

การวิเคราะหขอมูล

ในสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

เกี่ยวกับ น้ํา ปาไม  

และอากาศ 

เมื่อกําหนดประเด็นให

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 

อาน  เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูลใน

รูปกราฟ/แผนภูมิได 

นําเสนอขอมูลในรูปกราฟ/

แผนภูมิ เมื่อกําหนดขอมูลให

ได 

อธิบาย  หาความสมัพันธ  

วิเคราะหและแสดงขอสรุป

ของขอมูลอยาง

สมเหตุสมผล 

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล   

ตระหนักถึงผลการกระทําของ

มนุษยที่มตีอสิ่งแวดลอม

เกี่ยวกับ น้ํา ปาไม  และอากาศ 

รูสาเหตุ  ผลกระทบ  และ

แนวทางการแกปญหา

สิ่งแวดลอมเกีย่วกับ น้ํา  

ปาไม  และอากาศ 

มีทักษะในการสาํรวจ  อภิปราย อธิบาย  และ

การศกึษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม

จากแหลงความรูตางๆ 

เชื่อมโยงความรู

คณติศาสตรเรื่อง 

การวิเคราะหขอมูล 

กับสิ่งแวดลอม 
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ตาราง  10  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

 
การวิเคราะหขอมูล สิ่งแวดลอม ทักษะ           สาระ 

แผนการ 

จัดการเรียนรู 

มโนทัศนหลักที่ 1  มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลัก

ที่ 3 

การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 

การจัดการ

เรียนรูแบบ CGI 

แผนที่ 1 

แผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  
กราฟเสนและ

จํานวนเรื่อง

รองเรียนดาน

มลพษิ  

องคประกอบ 

และ

ความสัมพันธ

ของการนาํเสนอ

ขอมูลดวย

แผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแทง และ

กราฟเสน 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 ความหมายและ

ตัวอยางของ

สิ่งแวดลอม

รอบตัวเรา 

 

สถานการณ 

สาเหตุ  แนว

ทางแกไข  

ปญหามลพิษ

ทางสิง่แวดลอม 

 

 การอธิบาย  การ

หาความสัมพันธ  
การวิเคราะห  

แสดงขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล   
จากการอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

สิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด

ทั้ง 4 ขั้นตอน 

แผนที่ 2 

แผนภูมิวงกลม

และปญหา

มลพษิทาง

สิ่งแวดลอม 

องคประกอบของ

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

แผนภูมิวงกลม  

การอานและ

เปรียบเทียบ

ขอมูลที่นําเสนอ

ดวยแผนภูมิ

วงกลมที่

กําหนดให 

 ประเภทของ

ปญหามลพษิ

ทางสิง่แวดลอม 

 

  การอธิบาย  การ

หาความสัมพันธ  
การวิเคราะห  

แสดงขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล   
จากการอานและ  

เปรียบเทียบขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

มลพิษทาง

สิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด

ทั้ง 4 ขั้นตอน 
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ตาราง  10   (ตอ) 
 

การวิเคราะหขอมูล สิ่งแวดลอม ทักษะ           สาระ 

แผนการ 

จัดการเรียนรู 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 

การจัดการ

เรียนรูแบบ 

CGI 

แผนที่ 3 
กราฟเสนและ

ปริมาณน้าํฝน

ของประเทศไทย 

การนําเสนอ

ขอมูลดวยกราฟ

เสนจากขอมูลใน

รูปตาราง 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 แหลงน้ําตางๆ 

ในธรรมชาติ 

 

การอธิบายวัฎ

จักรของน้าํ 

 

ความสาํคัญและ

ประโยชนของน้ํา 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

ปริมาณ

น้ําฝนของ

ประเทศไทย

จากขอมูลที่

กําหนดให 

 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรู

คิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 

แผนที่ 4 

แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบและ

การใชทรพัยากร

น้ําในประเทศ

ไทย  

ขั้นตอนหรือ

องคประกอบของ

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ 

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

ปญหาดาน

ปริมาณน้ํา 

วิธีการใชน้ํา

อยางประหยัด 

 

วิธีการอนุรักษ

ทรัพยากรน้าํ 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

การใช

ทรัพยากรน้าํ

ในประเทศ

ไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรู

คิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 
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ตาราง  10   (ตอ) 

 
การวิเคราะหขอมูล สิ่งแวดลอม ทักษะ           สาระ 

แผนการ 

จัดการเรียนรู 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 

การจัดการ

เรียนรูแบบ 

CGI 

แผนที่ 5 
การเก็บรวบรวม

ขอมูล  การ

นําเสนอขอมูล 

และคุณภาพน้าํ

ของแมน้ํา

เจาพระยาและ

แมน้ําแมกลอง 

การเก็บ

รวบรวมขอมูล

โดยการทดลอง 

 

การนําเสนอ

ขอมูลในรูป

แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ  

และ กราฟเสน 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

ความแตกตาง

ระหวางน้ําดี

และน้ําเสีย 

 

ความหมายของ

คา BOD  และ

คา DO  และการ

วัดคุณภาพน้ํา

จากคา BOD  

และคา DO   

 

สาเหตุและ

แนวทางปองกัน

ปญหาน้ําเสีย 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และพิจารณา

ขอสรุปที่สมเหตุสมผล  
จากการอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมจาก

ขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

คุณภาพน้ํา

ของแมน้ํา

เจาพระยา

และแมน้ํา

แมกลองจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

การจัดการ

เรียนรูแบบ

การสอนแนะ

ใหรูคิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 

แผนที่ 6 

กราฟเสนและ

พื้นที่ปาไมใน

ประเทศไทย

  

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

กราฟเสนจาก

ขอมูลในรูป

ตาราง 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 ประโยชนของ

ปาไม 

 

สาเหตุที่ทําใหปา

ไมถูกทําลาย 

 

ผลกระทบเมื่อ

ขาดทรัพยากร

ปาไม 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และพิจารณา

ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
จากการอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมจาก

ขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

พื้นที่ปาไม

ในประเทศ

ไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

การจัดการ

เรียนรูแบบ

การสอนแนะ

ใหรูคิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 
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ตาราง  10   (ตอ) 
 

การวิเคราะหขอมูล สิ่งแวดลอม ทักษะ           สาระ 

แผนการ 

จัดการเรียนรู 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 

การจัดการ

เรียนรูแบบ CGI 

แผนที่ 7 
การนําเสนอ

ขอมูลและ

สถานการณ

ปจจุบันของสัตว

ปา 

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

กราฟ/แผนภูมิ

จากขอมูลในรูป

ตาราง 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 ความสาํคัญของ

ปาไมที่มีตอสัตว

ปา 

 

ความหมายและ

รายชื่อของสัตว

ปาสงวนและ

ตัวอยางของสัตว

ปาที่สูญพนัธไป

แลว 

 

สาเหตุที่ทําให

สัตวปาสูญพนัธ

และแนวทาง

ปองกัน 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

สัตวปาจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด

ทั้ง 4 ขั้นตอน 

แผนที่ 8 

การนําเสนอ

ขอมูลและพื้นที่

การปลูกปา

ทดแทนของ

ประเทศไทย

  

การนําเสนอ

ขอมูลดวย

กราฟ/แผนภูมิ

อื่นๆ  จาก

ขอมูลในรูป

แผนภูมิแทง 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 วิธีการหรือ

แนวทางในการ

พลิกฟนความ

สมบูรณคืนผืน

ปา 

 

  การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

พื้นที่การปลูก

ปาทดแทน

ของประเทศ

ไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนด 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรูคิด

ทั้ง 4 ขั้นตอน 
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ตาราง  10   (ตอ) 
 

การวิเคราะหขอมูล สิ่งแวดลอม ทักษะ           สาระ 

แผนการ 

จัดการเรียนรู 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลัก

ที่ 3 

มโนทัศนหลักที่ 

1  

มโนทัศนหลักที่ 

2 

มโนทัศนหลักที่ 

3 

การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 

การจัดการ

เรียนรูแบบ 

CGI 

แผนที่ 9 
การนําเสนอ

ขอมูลและ

ปริมาณฝุน

ละอองใน

ประเทศไทย 

การนําเสนอ

ขอมูลดวยกราฟ/

แผนภูมิจาก

ขอมูลใน

รูปกราฟเสน 

 

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดให 

 

 ความหมายและ

แหลงกําเนิดของ

มลพิษทาง

อากาศ 

ขนาดตางๆ ของ

ฝุนละออง 

 

แหลงที่มา  

ผลกระทบ  และ

แนวทาง

แกปญหามลพิษ

ทางอากาศ

ประเภทฝุน

ละออง 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

มลพิษทาง

อากาศ

ประเภทฝุน

ละอองใน

ประเทศไทย

จากขอมูลที่

กําหนดให 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรู

คิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 

แผนที่ 10 

การวิเคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอน

 

  

การอาน  

เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห

แนวโนมจาก

ขอมูลที่

กําหนดใหใน

รูปกราฟเสน 

 

  สาเหตุของ

ปญหาภาวะโลก

รอน 

 

ผลกระทบของ

ปญหาภาวะโลก

รอน 

 

แนวทางแกไข

ปญหาภาวะโลก

รอน 

 

การอธิบาย  การหา

ความสัมพันธ  การ
วิเคราะห  แสดง

ขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่

สมเหตุสมผล  จาก
การอาน  

เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนม

จากขอมูล 

สถานการณ

ปจจุบันของ

สภาพ

ภูมิอากาศ

ของประเทศ

ไทยจาก

ขอมูลที่

กําหนดใหได 

การจัดการ

เรียนรูแบบการ

สอนแนะใหรู

คิดทั้ง 4 

ขั้นตอน 
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5.  การประเมินผล 
 จากบทความและงานวิจยัเกี่ยวกบัการประเมินผล และการประเมินตามสภาพจริง  ทําใหผูวิจยั

กําหนดวิธีในการประเมินผล มีรายละเอียดดังน้ี 

 ในการประเมนิผล ผูสอนเปนผูประเมิน โดยประเมินในหาลักษณะ คือ ประเมินความความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร  ประเมินทักษะการใหเหตุผล ประเมินทักษะการเชื่อมโยง ประเมินเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร  และประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียน   

 การประเมินความเขาใจทางคณิตศาสตร   เปนการประเมินเพ่ือดูความเขาใจในเนื้อหา การ

วิเคราะหขอมลูของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการสัมภาษณ 

 การประเมินทักษะการใหเหตุผล  เปนการประเมินการคิดอยางเปนเหตุเปนผลของนักเรียน โดยใช

แบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการสัมภาษณ 

 การประเมินทักษะการเชื่อมโยง  เปนการประเมินการตระหนกัถึงการประยุกตใชขอมูลที่มีอยูกับ

สถานการณจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

และการสัมภาษณ 

 การประเมินเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เปนการประเมินเพ่ือดูเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียน  โดยใชแบบวัดเจตคติ การสังเกตพฤติกรรม  และการเขียนรายงานเกี่ยวกบัความคิดเห็นของ

นักเรียนทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตร 

 การประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม เปนการประเมินเพ่ือดูการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมของ

นักเรียน  โดยใชแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม  การสังเกตพฤติกรรม  และการเขียนรายงานเกี่ยวกบั

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ิงแวดลอม 

 การประเมินผลมีการดําเนินการตอเนื่องตลอดการเรียนการสอนคือประเมินกอนการทดลอง  

ระหวางทดลอง  และหลังการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การประเมินกอนการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือดูความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการให

เหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมโดยใช

แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  และการสัมภาษณ 

 การประเมินระหวางการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดานความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมสํีานึก

รักษส่ิงแวดลอม  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม และการเขยีนรายงานของนักเรียน  โดยครูเปนผูสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนดวยตนเอง 
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 การประเมินหลังการทดลอง  มีจุดมุงหมายเพ่ือดูความสามารถของนักเรียนดานความเขาใจทาง

คณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษ

ส่ิงแวดลอมของ  เพ่ือดูพัฒนาการของนกัเรียนในดานตางๆ วามีการเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอน

การทดลองไปมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  

และการสัมภาษณ  ซ่ึงศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

ข้ันตอนที่ 3  การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มี  2  ประเภท  คือ เคร่ืองมือสําหรับผูเชี่ยวชาญ และ เคร่ืองมือสําหรับ

ผูวิจัยใชในการสอน และการประเมินผล  

1. เคร่ืองมือสําหรับผูเชี่ยวชาญ คือ แบบประเมินความสอดคลอง 

2. เคร่ืองมือสําหรับผูวิจัยใชในการสอน  คือ แผนการจัดการเรียนรูและส่ือการเรียนรู 

3. เคร่ืองมือสําหรับผูวิจัยใชในการประเมนิผล  เพ่ือการประเมินในหาดาน คือ  การประเมินความ

เขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล    การประเมินความสามารถในการใหเหตุผล  การ

ประเมินความสามารถในการเชื่อมโยง  การประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการประเมินการมี

สํานึกรักษส่ิงแวดลอม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                       3.1  เคร่ืองมือประเมินความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล    

ประกอบดวย  

1. แบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร กอนและหลังการทดลอง      

2. แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร 

3. แบบสัมภาษณ 

       3.2  เคร่ืองมือประเมินทักษะใหเหตุผล  ประกอบดวย  

1. แบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร กอนและหลังการทดลอง      

2. แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล   

3. แบบสัมภาษณ  
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                       3.3  เคร่ืองมือประเมินทักษะการเชื่อมโยง   ประกอบดวย  

1. แบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร กอนและหลังการทดลอง      

2. แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง 

3. แบบสัมภาษณ  

        3.4   เคร่ืองมือประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

   1.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

                       3.5   เคร่ืองมือประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

     1.  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

   2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยแสดงไดดังภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  แผนภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การพัฒนา

เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัย 

เคร่ืองมือสําหรับ
ผูเชีย่วชาญ ไดแก 

แบบประเมินความ

สอดคลอง 

เคร่ืองมือสําหรับผูวิจัยใชใน
การสอน ไดแก แผนการจัดการ

เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดท่ี

ใชทักษะการใหเหตุผลและการ

เชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมูล กับ สิ่งแวดลอม

ศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปท่ี 6   

เคร่ืองมือสําหรับผูวิจัยใช
ในการประเมินผล  ไดแก  

1.   แบบทดสอบวัดความ

เขาใจ เร่ืองการวิเคราะห

ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล 

และทักษะการเช่ือมโยงทาง

คณติศาสตร  

2.  แบบสังเกตพฤตกิรรม   

3.  แบบสัมภาษณ   

4.  แบบวัดเจตคติตอวิชา

คณติศาสตร 

5.  แบบวัดการมีสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม   

1.  สราง 

2.  คณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธตรวจสอบ และปรับปรุง 

1.  สราง 

2.  คณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธตรวจสอบ 

3.  ผูเช่ียวชาญ 3  ทานประเมิน 

4.  ปรับปรุง 

5.  ทดลองนํารองกับนักเรียน 

6. ปรับปรุง 

1.  สราง  (ยกเวนแบบวัดเจตคตซิึ่ง

นํามาจากของสมพร แมลงภู. 2541: 

203-207)  

2.  คณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธตรวจสอบ 

3.  ผูเช่ียวชาญ 3  ทานประเมิน 

(เฉพาะแบบทดสอบ  สวนแบบวัดการ

มีสํานึกรักษสิ่งแวดลอมจะมี

ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม 1 ทาน

ประเมิน  ) 

4.  ปรับปรุง 

5.  ทดลองนํารองกับนักเรียน 

6. ปรับปรุง 
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 1.  แบบประเมินความสอดคลอง 
แบบประเมินความสอดคลองเปนแบบประเมินที่สรางขึ้นสําหรับผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความ

สอดคลอง  ซ่ึงในการประเมินความสอดคลอง  ใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Objective  

Congruence)  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   -1  หมายถึง  ไมสอดคลอง 

   0  หมายถึง  ไมแนใจ 

   1  หมายถึง  สอดคลอง 

  โดยในแตละประเด็นของการประเมิน  มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  แสดงวาประเด็น

การประเมินนั้นมีความสอดคลองกัน (สําเริง  บุญเรืองรัตน. 2528: 63-64)   

 ในการประเมินความสอดคลองมีการประเมินใน 2 รายการ  (ดูภาคผนวก  ง)  ดังน้ี 

1.  ประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยประเมินความสอดคลองดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เวลา  

สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2.  ประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดความเขาใจ การ

ใหเหตุผล  และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 

 
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการ 

เชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอม
ศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดวางแนวทางในการจัดทําโครงการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูโดยใชเวลาสอน  20  ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดดังตาราง  11 
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ตาราง  11  กําหนดโครงการสอนและเวลาท่ีใชในแตละแผนการจัดการเรียนรู 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ เวลาสอน 

1. แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  กราฟเสนและจํานวนเร่ืองรองเรียนดาน

มลพิษ  

3  ช่ัวโมง 

2. แผนภูมิวงกลมและสัดสวนปญหามลพิษทีมี่การรองเรียน ป 2549 1  ช่ัวโมง 

3.  กราฟเสนและปริมาณน้าํฝนของประเทศไทย 2  ช่ัวโมง 

4.  แผนภูมแิทงเปรียบเทียบและการใชทรัพยากรน้าํในประเทศไทย 2  ช่ัวโมง 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอขอมูล และคุณภาพน้ําของแมนํ้า

เจาพระยาและแมน้ําแมกลอง 

2  ช่ัวโมง 

6.  กราฟเสนและพ้ืนท่ีปาไมในประเทศไทย 2  ช่ัวโมง 

7.  การนาํเสนอขอมูลและสถานการณปจจุบันของสัตวปา 2  ช่ัวโมง 

8.  การนาํเสนอขอมูลและพื้นทีก่ารปลูกปาทดแทนของประเทศไทย 2  ช่ัวโมง 

9.  การนาํเสนอขอมูลและปริมาณฝุนละอองในประเทศไทย 2  ช่ัวโมง 

10.  การวิเคราะหขอมูลและภาวะโลกรอน 2  ช่ัวโมง 

 
 

ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะการให 
เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ 
ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  มีดังนี้ 

ขั้นที่  1  สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการ

เชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  10  แผน 

ขั้นที่  2  นําแผนการจัดการเรียนรูและส่ือการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธตรวจสอบความถกูตองเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองของภาษาแลวนําขอเสนอแนะที่

ไดมาปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่  3  นําแผนการจัดการเรียนรูและส่ือการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลว  ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3  
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คน  คือ ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรจํานวน 1 คน   ครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรจํานวน 1 คนและผูเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอมศึกษาจํานวน 1 คน   ประเมินความสอดคลอง

ของแผนการจัดการเรียนรูดาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เวลา  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการ

เรียนรู และการประเมินผล  โดยใชแบบประเมินความสอดคลอง  แลวนํามาวิเคราะหโดยใชคา IOC  ซ่ึงผล

จากการประเมินของผูเช่ียวชาญพบวา ทกุแผนการจัดการเรียนรูมีคา IOC เปน 1.0  น่ันคือ  ทุกแผนการ

จัดการเรียนรู  มีความสอดคลองกันขององคประกอบตางๆ ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระสําคัญ และ

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่  4   ปรับปรุงในสวนของรายละเอียดที่ผูเชี่ยวชาญแนะนาํ  ดังนี้ 

1. ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 นําผลการเรียนที่คาดหวงัดานเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่กลาววา 

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษดวยกราฟเสนไดออก  เนื่องจากในแผนการจัดการ

เรียนรูที่ 1 นั้นไมไดใหนักเรียนนาํเสนอขอมูลดวยกราฟเสน 

2.  ปรับคําศัพทในผลการเรียนที่คาดหวังดานเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของทุกแผนการจัดการ

เรียนรู  เชน  ปรับจาก  “บอกประเภทของปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมได”   เปน  “จําแนกประเภทของ

ปญหามลพษิทางส่ิงแวดลอมได”   หรือ ปรับจาก  “บอกความสําคัญของปาไมที่มีตอสัตวปาได”   เปน  

“อธิบายความสําคัญของปาไมที่มีตอสัตวปาได”   เปนตน    จากนัน้เรียนปรึกษาผูเช่ียวชาญอีกคร้ังหน่ึง

กอนทีจ่ะนําไปสอนจริง 

 ขั้นที่  5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองนํารองกับนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 25  คน  ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ อําเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี  โดยผูวิจัยเปนผูสอน  พบวา แผนการจัดการเรียนรูบางแผนใชเวลาในการจัดการเรียนรูมาก

เกินไปจึงมีการปรับเนื้อหาใหเกิดความเหมาะสม   และในใบกิจกรรมที่ 2 ของทุกแผนการจัดการเรียนรู  ขอ

ที่ใหนักเรียนนําเสนอขอมูลควรตองมีแกนท่ีเหมือนกับลักษณะของกระดาษกราฟใหกับนักเรียนเพ่ือ

ประหยัดเวลาในการเขียนกราฟ/แผนภูม ิ

 
3.  แบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะ

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร   
ในการวิจัยนี้ม ี2 ฉบับคือ แบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการให

เหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร กอนการทดลองและหลังการทดลอง  เปนแบบทดสอบ

แบบปรนยัและแบบอัตนัยเพ่ือวัดความเขาใจ เร่ืองการวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการ
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เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  โดยสถานการณที่ใชในแบบทดสอบจะเปนสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม  (ดูภาคผนวก  ค)    

 
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทกัษะการให

เหตุผล และทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร   มีดังนี ้
ขั้นที่  1  สรางแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรกอนการทดลอง โดยศึกษาตัวอยางแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร จากเอกสาร  

ฐานขอมูลในอินเตอรเนต  และคําตอบของนักเรียนจากการศึกษาสภาพจริงดานความเขาใจ เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู    ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  สําหรับใชทดสอบนักเรียน

กอนการทดลองโดยขอสอบเปนแบบปรนัยและอัตนัยในขอสอบฉบับเดียวกัน  มีขอสอบแบบปรนยั 12 ขอ 

ขอสอบแบบอัตนัย 11 ขอ ใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 63 คะแนน เกณฑการใหคะแนนกรณี

ที่เปนขอสอบแบบปรนยั ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน สวนขอสอบแบบอัตนัยใหคะแนนโดย

ใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ซึ่งแบงระดับคะแนน  ออกเปน  4  ระดับ คือ 0  1  2   และ  3  คะแนน   

โดยมีรายละเอียดดังตาราง  12  

 

 

ตาราง  12  เกณฑการใหคะแนนของแตละกลุมที่ใชในการวิจัย 

   

ระดับ

คะแนน 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร 

เร่ือง  การวิเคราะหขอมูล 

(พิจารณาตามตาราง 4 หนา 81) 

ทักษะการใหเหตุผล 

(พิจารณาตามตาราง 5  หนา 82) 

ทักษะการเช่ือมโยง 

(พิจารณาตามตาราง 6  หนา 83) 

3 นักเรียนกลุมที ่4 นักเรียนกลุมที ่4 นักเรียนกลุมที ่4 

2 นักเรียนกลุมที ่3 นักเรียนกลุมที ่3 นักเรียนกลุมที ่3 

1 นักเรียนกลุมที ่2 นักเรียนกลุมที ่2 นักเรียนกลุมที ่2 

0 นักเรียนกลุมที ่1 นักเรียนกลุมที ่1 นักเรียนกลุมที ่1 

 

 



 124

ขั้นที่  2  สรางแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรหลังการทดลอง  เปนแบบทดสอบที่แตละขอวดัจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมเดียวกับแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และทักษะ

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง  อีกทั้งมีจํานวนขอและสรางในทํานองเดียวกันกับฉบับกอน

การทดลอง   เพ่ือใชทดสอบกับนักเรียนในกลุมทดลองหลังส้ินสุดการทดลอง 

ขั้นที่  3  นําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล และทักษะ

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรทั้งสองฉบับ ไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมท้ังในแงเนื้อหาและความถูกตองของภาษา  แลวนาํขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข 

 ขั้นที่  4  นําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และทักษะ

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรทั้งสองฉบับ ที่ปรับปรุงตามคําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธ    ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน (กลุมเดียวกับท่ีตรวจแผนการจัดการเรียนรู)  ประเมิน

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยใชแบบประเมินความสอดคลอง

ของแบบทดสอบ  จากนั้นวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ หรือ  IOC  

โดยผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 13 
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ตาราง 13   ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบทดสอบโดยคา IOC 

 

     ขอที ่
คา IOC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

กอนการ

ทดลอง 

 

0.33 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

หลังการ

ทดลอง 

 

0.33 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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 จากตาราง 13   จะไดวาแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการให

เหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกอนการทดลองมีขอสอบ 1 ขอคือขอ  1  ที่มีคา IOC ไมถึง 

0.5   และสําหรับแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล และทกัษะ

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรหลังการทดลองมีขอสอบ 1 ขอคือขอ  1  ที่มีคา IOC ไมถึง 0.5 เชนกัน 

เพราะผูเช่ียวชาญเห็นวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม จึงปรับปรุงตามความคิดเห็น

ผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้   

เปล่ียนขอคําถามจาก  “ขอมลูที่อยูในรูปรอยละ  ควรนําเสนอดวยกราฟ/แผนภูมิประเภทใดมาก

ที่สุด” เปน   “ถาตองการพิจารณาแนวโนมหรือการเปล่ียนแปลงของขอมูล   ควรนําเสนอดวยกราฟ/

แผนภูมิประเภทใดมากที่สุด”  จากนั้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงกอนนาํไปทดลองนํารอง 

 ขั้นที่  5  นําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรกอนการทดลองและหลังการทดลอง  ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองนํารอง

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ  

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เพ่ือวิเคราะหคุณภาพของแบทดสอบโดยการหาคาความเชื่อม่ัน

ของครอนบัค (Cronbach) โดยผลการทดสอบพบวา  คาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัด

ความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอน

การทดลองและหลังการทดลอง  มีคาความเช่ือมั่น  0.79   และ 0.851  ตามลําดับ (ดูภาคผนวก จ) 

 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรมมี 4 แบบ  คือ แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูลจาํนวน 9 ขอ แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาทักษะการใหเหตุผลและทกัษะการ

เชื่อมโยงจํานวน 9 ขอ   แบบสังเกตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจํานวน 13 ขอ  และแบบสังเกตพฤติกรรม

การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมจํานวน 23 ขอ  (ดูภาคผนวก ค) 

  
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี ้
ขั้นที่  1  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมโดยพัฒนามาจากรูปแบบของแบบสํารวจรายการของสุรสาล  

ผาสุก (2546: 101-102)   
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 ขั้นที่  2  นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมท้ังในแงความเหมาะสมและความถูกตองของภาษา  แลวนําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุง

แกไข 

 ขั้นที่  3  นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองนํารองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 25  คน ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  พบวา 

มีความเหมาะสมและสามารถใชสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนไดจริง 

 
 5.  แบบสัมภาษณ   

เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือสัมภาษณนกัเรียนกลุมเปาหมายจํานวน  6  คนเพ่ือ

ศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการ

เชื่อมโยง (ดูภาคผนวก ค) กรณีที่นักเรียนตอบคําถามจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู    ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรในสวนของแบบทดสอบ

แบบอัตนัยไมชัดเจน  ซึ่งแบบสัมภาษณจะสัมภาษณกลุมเปาหมายหลังการทดลอง   

 
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบสัมภาษณ  มีดังนี ้
ขั้นที่  1  สรางแบบสัมภาษณโดยพัฒนาตามแนวทางของสุภางค  จันทวานิช (2540: 74-103)  

 ขั้นที่  2  นําแบบสัมภาษณ  ไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมท้ังในแงความเหมาะสมและความถูกตองของภาษา  แลวนาํขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไข 

 ขั้นที่  3  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปทดลองนาํรองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่

ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  6  คน ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  พบวา 

สามารถใชเพ่ือสัมภาษณผูเรียนในเชิงลึกไดจริง 
 

6.   แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
เปนแบบทดสอบวัดความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร (ดู 

ภาคผนวก ค)  ผูวิจัยนาํมาจากแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของสมพร  แมลงภู (2541: 203-207) 

โดยมีมาตรประเมิน   5  ระดับ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวย

อยางยิ่งจํานวน 30 ขอ  ซึ่งมีคาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.89  โดยขอคําถามที่ปรากฏ

ในแบบวัดเจตคติแบงเปน 2 ประเภท คือ ขอความลักษณะท่ีแสดงวามีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรหรือ
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ขอความเชิงนิมาน ไดแกขอ 1-6, 8-10, 12, 14-15, 17-22, 26-27, 30  ซึ่งมีรายละเอียดของขอความในแต

ละขอ  ดังน้ี 

1.  คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระบบ 

2.  การเรียนรูคณิตศาสตรเขาใจงายเพราะมีขั้นตอน 

3.  ฉันสนุกกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

4.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ 

5.  ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆโดยเฉพาะวิชาที่ตองทองจํา 

6.  ฉันชอบหาคําตอบของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรท่ียากและทาทายความคิดอยูเสมอ 

8.  ฉันสามารถเรียนรูวิชาคณิตศาสตรไดรวดเร็วกวาวิชาอ่ืน 

9.  ฉันสามารถตอบปญหาทางคณิตศาสตรไดดีกวาวิชาอ่ืน 

10. คณิตศาสตรชวยใหการทํางานมีขั้นตอนดีขึ้น 

12. ฉันขยันทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตร 

14. ฉันสบายใจเม่ือไดทํากิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

15. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนสนุก 

17. ฉันรูสึกมั่นใจในการทําขอสอบวิชาคณิตศาสตร 

18. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูเสมอ 

19. คณติศาสตรฝกใหคนตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

20. ฉันมีความม่ันใจมากเวลาคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 

21. ฉันชอบคิดถึงส่ิงท่ีอยูรอบตัวใหเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูเสมอ 

22. ฉันอยากใหเพ่ือนๆทําการบานวิชาคณิตศาสตรได 

26. ฉันชอบตอบปญหาทางคณิตศาสตร 

27. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมยาก ถาใชความพยายาม 

30. ฉันชอบนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันเสมอ เชน การคิดเงินทอน  

โดยขอความเชิงนิมาน  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 5 คะแนน 

  เห็นดวย   ให 4 คะแนน 

  ไมแนใจ   ให 3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   ให 2 คะแนน 
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  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 1 คะแนน 

ขอความลักษณะที่แสดงวามีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตรหรือขอความเชิงนิเสธ ไดแกขอ 7, 

11, 13, 16, 23-25, 28-29   ซ่ึงมีรายละเอียดของขอความในแตละขอ  ดังนี้ 

7.  วิชาคณิตศาสตรนาเบื่อหนาย 

11.  ฉันไมสนุกกับการคิดคํานวณที่ซับซอน 

13. ฉันไมอยากทําการบานวิชาคณิตศาสตร 

16. ฉันชอบทําแบบฝกหัดวิชาอ่ืนมากกวาวิชาคณิตศาสตร 

23. ฉันรูสึกหนักใจเมื่อเขาสอบวิชาคณิตศาสตร 

24. ฉันคิดวาควรลดช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตรและเพ่ิมช่ัวโมงเรียนวิชาอ่ืนแทน 

25. ฉันรูสึกประหมาหรือกลัว เม่ือครูใหออกไปทํากิจกรรมคณิตศาสตรหนาช้ันเรียน 

28. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อพอแมหรือครูถามปญหาเก่ียวกับคณิตศาสตร 

29. คนเรียนเกงคณิตศาสตรชอบถือความคิดเห็นของตนเองเปนใหญโดยไมมีเหตุผล 

โดยขอความเชิงนิเสธ  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 5 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   ให 4 คะแนน 

  ไมแนใจ   ให 3 คะแนน 

  เห็นดวย   ให 2 คะแนน 

  เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 1 คะแนน 

โดยคะแนนเฉล่ียจากขอคําถามในเชิงนิมานและเชิงนิเสธ นําไปแปลความหมายโดยใชเกณฑ  

ดังนี้  (สุรสาล  ผาสุก. 2546: 51) 

เชิงนิมาน    เชิงนิเสธ 

  1.00 – 1.49  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1.00 – 1.49  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.50 – 2.49  ไมเห็นดวย    1.50 – 2.49  เห็นดวย 

 2.50 – 3.49  ไมแนใจ    2.50 – 3.49  ไมแนใจ 

 3.50 – 4.49  เห็นดวย    3.50 – 4.49  ไมเห็นดวย 

 4.50 – 5.00  เห็นดวยอยางยิ่ง   4.50 – 5.00  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 เกณฑการใหคะแนนที่เปนตัวบงช้ีวา    นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลอง

ดีกวากอนการทดลอง  พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย  โดยถานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมากกวา

กอนการทดลอง  แสดงวานกัเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง 

 จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไปทดลองนํารองกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป

ที่ 6  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  25  คน ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

พบวา มีความถูกตองของภาษาและเหมาะสมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6     

 
7.   แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 
เปนแบบวัดความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ิงแวดลอม (ดูภาคผนวก ค) โดยม ี

มาตรประเมิน   5  ระดับ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเหน็ดวยอยางยิ่ง

จํานวน 30 ขอ โดยขอคําถามที่ปรากฏในแบบการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมแบงเปน 2 ประเภท คือ ขอความ

ลักษณะทีแ่สดงวามีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมหรือขอความเชิงนิมาน ไดแกขอ 1, 5, 7, 9, 13-20, 22, 24-25, 

27-30   ซึ่งมีรายละเอียดของขอความในแตละขอ  ดังนี้ 

1.  การปลูกตนไมเปนประโยชนตอตัวเราเองและครอบครัว 

5.  ในทุงนาแดดรอนมาก เราควรปลูกตนไมใหญไวตามคันนาเปนระยะเพ่ือจะไดพักใตรมเงาของ

ตนไม 

7.  ควรนําน้ําที่ใชลางผักและผลไมแลวไปใชรดนํ้าตนไม 

9.  อากาศท่ีรอนขึ้นทุกวันมีผลตอการดํารงชีวิตของฉัน 

13. ฉันคิดวามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 

14. ถาขาดพลังจากชาวบานทุกคนรวมกันการดูแลรักษาปาชุมชนก็ไมมีทางประสบความสําเร็จได

เลย 

15. ถาฉันมีโอกาสฉันจะเขารวมโครงการปลูกปาทดแทน 

16. ฉันจะภูมิใจมากที่ตนไมที่ฉันปลูกเจริญเติบโตเปนตนไมใหญได 

17. ฉันคิดวาการตัดไมในปามาใชนอยลงเปนแนวทางหน่ึงในการอนุรักษปา 

18. เราควรอนุรักษปาไมจะไดมีแหลงตนนํ้าลําธาร 

19. การท่ีเยาวชนไปทําความสะอาดแหลงน้ําเนื่องในโอกาสตางๆเปนเร่ืองที่นาชมเชย 

20. ฉันคิดวาโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

22. เมื่อเห็นกอกน้ําปดไมสนิทฉันคิดวาเปนหนาท่ีของฉันที่จะตองปดใหเรียบรอย 
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24. ถาฉันเห็นนองท้ิงขยะลงคลองฉันจะเตือนนองวาไมควรกระทํา 

25. ฉันอยากจะปลูกตนไมเพ่ือชวยลดมลพิษทางอากาศใหลดลง 

27. การเสนอขาวผลเสียที่เกิดจากมลพิษทางอากาศเปนส่ิงที่รัฐบาลและประชาชนตองรวมมือกัน

เผยแพร 

28. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแกประชาชนอยางทั่วถึงและ

ตอเนื่อง 

29. การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่ของฉันและคนทุกคน 

30. นับจากวันนี้เปนตนไปเราควรปฏิบัติตนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

โดยขอความเชิงนิมาน  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 5 คะแนน 

  เห็นดวย   ให 4 คะแนน 

  ไมแนใจ   ให 3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   ให 2 คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 1 คะแนน 

 ขอความลักษณะที่แสดงวาไมมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมหรือขอความเชิงนิเสธ  ไดแกขอ 2-4, 6, 8, 

10-12, 21, 23, 26   ซึ่งมีรายละเอียดของขอความในแตละขอ  ดังนี้ 

2.  ยุคปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทําใหเราไมจําเปนตองพ่ึงพาปาไมอีกตอไป 

3.  ถาฉันสรางบานฉันจะสรางบานที่ทําจากไมสักทองทั้งหลังเพราะสวยงามและบงบอกถึงความมี

รสนิยมดี 

4.  ฉันคิดวาการที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายไมใชเร่ืองแปลก เพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น จึง

จําเปนตองใชประโยชนจากปามากขึ้น 

6.  เมื่อตัดตนไมในปามาขายนอกจากจะไดเงินแลวยังไดพ้ืนที่ไวใชทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นอีก 

8.  ถาบานฉันอยูใกลแหลงน้ําฉันควรทิ้งขยะลงในแหลงน้ําเพ่ือจะไดประหยัดเวลา 

10. ฉันรูสึกเฉยๆที่เห็นคนขับรถปลอยควันดํา 

11. ไมควรมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่ชุมชน เพราะการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองสวนบุคคล 

12. อากาศเสียไมมผีลตอรางกายของฉันเพราะฉันมีขนจมูกชวยกรองอากาศอยูแลว 

21. ฉันคิดวาการอนุรักษน้ําควรจะทําเฉพาะฤดูที่มีน้ํานอยสวนฤดูท่ีมีน้ํามากไมจําเปนตองมีการ

อนุรักษ 



 132

23. ไมมีประโยชนที่เราจะชวยกันรักษาแหลงนํ้า ในเมื่อคนอ่ืนไมใหความรวมมือ 

26. ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาที่ไมสามารถปองกันหรือแกไขได 

โดยขอความเชิงนิเสธ  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 5 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   ให 4 คะแนน 

  ไมแนใจ   ให 3 คะแนน 

  เห็นดวย   ให 2 คะแนน 

  เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 1 คะแนน 

โดยคะแนนเฉล่ียจากขอคําถามในเชิงนิมานและเชิงนิเสธ นําไปแปลความหมายโดยใชเกณฑ  

ดังนี้   (สุรสาล  ผาสุก. 2546: 51) 

เชิงนิมาน    เชิงนิเสธ 

  1.00 – 1.49  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1.00 – 1.49  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.50 – 2.49  ไมเห็นดวย    1.50 – 2.49  เห็นดวย 

 2.50 – 3.49  ไมแนใจ    2.50 – 3.49  ไมแนใจ 

 3.50 – 4.49  เห็นดวย    3.50 – 4.49  ไมเห็นดวย 

 4.50 – 5.00  เห็นดวยอยางยิ่ง   4.50 – 5.00  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  มีดังนี้ 
ขั้นที่  1  สรางแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมโดยพัฒนามาจากแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม

ของ พิษณุ  เดชใด (2540: 116-120)  จิตนภา  เสถียรวิริยคุณ (2536: 141-143)  ขวัญจิต  เกี่ยวพันธุ  

(2541: 184-187)  และ ปยะพงษ  สุริยะพรหม (2546: 173-175) 

 ขั้นที่  2  นําแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมทั้งในแงความเหมาะสมและความถูกตองของภาษา  แลวนําขอเสนอแนะ

ที่ไดมาปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่  3  นําแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมที่ปรับปรุงแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอม

ศึกษาจํานวน 1 คน   ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสม  จากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญพบวามี

รายละเอียดทีค่วรปรับปรุง  ดังน้ี 
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เปล่ียนขอความขอ 17  จาก  “ฉันคิดวาการท่ีไมมีผูใดตัดไมในปาชุมชนมาใชประโยชนเลยถือวา

เปนการอนุรักษปาชุมชนที่ประสบความสําเร็จที่สุด”   เปน  “ฉันคิดวาการตัดไมในปามาใชนอยลงเปน

จุดเร่ิมตนที่จะประสบความสําเร็จในการอนุรักษปา” จากนัน้ปรึกษาผูเช่ียวชาญอีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีจะนําไป

ทดลองนํารอง 

 ขั้นที่  4  นําแบบวัดการมีสํานึกรักษสิ่งแวดลอมท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองนํารองกับนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน ของโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ อําเภอโพธาราม   

จังหวัดราชบุรี  เพ่ือวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดโดยการหาคาความเชือ่มั่นของครอนบัค (Cronbach)  

โดยผลการทดสอบ พบวาแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมมีคาความเชื่อมั่น 0.724 (ดูภาคผนวก จ) 

 
ข้ันตอนท่ี  4  การทดลองภาคสนามและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

กลุมตัวอยางและรูปแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ราชบุรี 

เขต 2 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1  จํานวน 45 คน ของโรงเรียน

แยมวิทยการ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 

รูปแบบการวิจัย 

 ในการทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยใชการทดลองแบบกลุมเดียวและมีการทดสอบกอนและหลังเรียน (one-

group pretest-posttest only design)  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

   O1   x O2    

เมื่อ x เปนการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง 

  O1   เปน pretest 

  O2   เปน posttest 

 
 การกาํหนดระยะเวลาในการทดลอง   
 ใชเวลาในการทดลอง  20  ช่ัวโมง  สอนทุกวันวันละ 2  ช่ัวโมง  โดยสอนสัปดาหละ 5 วันโดยมี

กําหนดการและระยะเวลาในการทดลองดังตาราง 14 
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ตาราง 14  กําหนดการและระยะเวลาในการทดลอง 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.ทดสอบเคร่ืองมือกับนักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง

จํานวน  25  คน 

10 – 25  ก.ย. 2550 

 

2.ทดสอบกอนการทดลอง  

แบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล 

และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร   แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม 

2 พ.ย. 2550 

 

3.ทดลองสอน 5 - 16 พ.ย. 2550 

4.ทดสอบหลังการทดลอง 

แบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    ทักษะการใหเหตุผล 

และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร    แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม 

สอบสัมภาษณหลังการทดลอง 

19 - 21 พ.ย. 2550 

 

 

 

 
 การทดลองภาคสนาม 
 ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ท่ีใชทักษะการใหเหตุผล

และการเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา ที่

ไดพัฒนาและผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและการทดลองนํารองแลว  ไปทดลองกับกลุมตัวอยางซ่ึง

เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1  จํานวน 45 คน ของโรงเรียนแยมวิทยการ  อําเภอโพธาราม   

จังหวัดราชบุรี  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา 2550   และในจํานวนนักเรียน 45 คนนี้ผูวิจัยจะทํา

การสุมมาจํานวน 6 คนเพ่ือเปนนกัเรียนกลุมเปาหมาย 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทดลองภาคสนาม  ดําเนินการ ดังน้ี 

 1. กอนการสอน  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะ

การใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร   แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัด

การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  ผูวิจัยตรวจขอสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1  จัดลําดับคะแนนนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร   จากมากไปหานอย และแบง

นักเรียนเปน 3 กลุม กลุมละ  15  คนตามลําดับคะแนนจากการทําแบบทดสอบแตละฉบับ  

  1.2  เลือกนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คนจากการจัดกลุมในขอ1.1 โดยการสุมอยางงายกลุม

ละ 2 คน รวม 6 คนเพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะ

การใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยง   

2.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองภาคสนามดวยตนเอง โดยสอนในเวลา

เรียนปกติทั้งส้ิน 20 ช่ัวโมง  ซ่ึงรายละเอียดของกําหนดการสอนแสดงใน  ภาคผนวก ข  

 นอกจากนี้ผูวิจัยและครูประจําวิชารวมกันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการแบงกลุมกนัทาํ

กิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล   ทักษะ

การเช่ือมโยง  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนจากการแบงกลุมกนัทาํกิจกรรมวันละ  2 หรือ 3  

กลุม    สวนการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมผูวิจัยและครูประจําวิชาไดรวมกันสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน

จากการแบงกลุมกันทํากิจกรรมในแตละเรื่องวันละ   4  กลุม   ในตอนแรกผูวิจยัจะแบงกลุมโดยใชผลจาก

การทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยง

ทางคณิตศาสตร ที่เรียงลําดับคะแนน  ในการแบงกลุม แตละกลุมมีนกัเรียน 4  คน และใหนักเรียนอยูใน

กลุมเดิมตลอดการทดลองเพ่ือสะดวกในการสังเกต   ซึ่งรายละเอียดของการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษา

ความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล   ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม แสดงใน ภาคผนวก ข  

3.  หลังส้ินสุดการสอน  ผูวิจัยใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบ

วัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม เพ่ือดูพัฒนาการดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   

ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเชื่อมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมของ

นักเรียน  หลังจากผูวิจัยตรวจขอสอบเพื่อใหคะแนนนักเรียนแตละคน  ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียน
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กลุมเปาหมายจํานวน 6 คน เพ่ือวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับ  ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการเช่ือมโยง 

 
ข้ันตอนท่ี  5  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 

ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยนี้  ใชการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดย

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม  กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  

แบบคู    สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหจากขอมูล/คําตอบ/เหตุผล ที่นักเรียนตอบใน

แบบทดสอบ  จากบนัทกึแบบสังเกตพฤติกรรม  และการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาวานักเรียนมีความเขาใจ

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยง เปนอยางไรโดยจัดเปนกลุมตาม

ความสามารถ  สวนเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอมจะทาํการวิเคราะหเชิง

คุณภาพจากแบบสังเกตพฤติกรรมและการเขียนรายงานของนกัเรียน  โดยในแตละดาน มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1.   การศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

ใชสถิติอนุมานเพ่ือประเมินผลการใชกิจกรรมดานความเขาใจทางคณติศาสตรเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  โดยนําคะแนนเฉล่ียดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการทํา

แบบทดสอบวดัความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู   

ใชสถิติพรรณนาในการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยนําผลดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการให

เหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  แบบสังเกตพฤติกรรม  และการสัมภาษณ  มาทําการ

วิเคราะห 

2.   การศึกษาทักษะการใหเหตุผล 

ใชสถิติอนุมานเพ่ือประเมินผลการใชกิจกรรมดานทกัษะการใหเหตุผลโดยนําคะแนนเฉล่ียดาน

ทักษะการใหเหตุผลทีไ่ดจากการทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการให
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เหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการ

ทดสอบ t  แบบคู   

ใชสถิติพรรณนาในการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยนําผลดานทักษะการใหเหตุผลทีไ่ดจากการทํา

แบบทดสอบวดัความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร   แบบสังเกตพฤติกรรม   และการสัมภาษณ  มาทําการวิเคราะห 

3.   การศึกษาทักษะการเชื่อมโยง 

ใชสถิติอนุมานเพ่ือประเมินผลการใชกิจกรรมดานทกัษะการใหเหตุผลโดยนําคะแนนเฉล่ียดาน

ทักษะการเชื่อมโยงท่ีไดจากการทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการให

เหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการ

ทดสอบ t  แบบคู   

ใชสถิติพรรณนาในการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยนําผลดานทักษะการเช่ือมโยงที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวดัความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร   แบบสังเกตพฤติกรรม   และการสัมภาษณ  มาทําการวิเคราะห 

4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

ใชสถิติอนุมานเพ่ือประเมินผลการใชกิจกรรมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรโดยนําคะแนนเฉล่ียที่

ไดจากการทําแบบวัดเจตคติกอนและหลังการทดลองมาทาํการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู  

ใชสถิติพรรณนาในการประเมินผลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกตพฤติกรรมและการเขียนรายงาน

ของนักเรียน 

5. การศึกษาการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม  

ใชสถิติอนุมานเพ่ือประเมินผลการใชกิจกรรมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม โดยนําคะแนนเฉลี่ย

ที่ไดจากการทาํแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวย

การทดสอบ t  แบบคู  

 ใชสถิติพรรณนาในการประเมินผลเชิงจากแบบสังเกตพฤติกรรมและการเขียนรายงานของนักเรียน 

 
 สถิติที่ใช 

1. หาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

2. หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach alpha procedure)  

3. การทดสอบ t  แบบคู   



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใช 

ทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

กับ ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   จากนัน้จึงศึกษาผลของการใชกิจกรรมการ

เรียนรูดังกลาวโดยศึกษาผลในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล   ทักษะการให

เหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณติศาสตร  และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม   ผูวิจัยขอ

นําเสนอผลการวิจัยเปนตอน ๆ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูลจากการใชกิจกรรมการ

เรียนรู  

 ตอนที่ 2  ดานทักษะการใหเหตุผลจากการใชกิจกรรมการเรียนรู  

 ตอนที่ 3  ดานทักษะการเชื่อมโยงจากการใชกิจกรรมการเรียนรู  

 ตอนที่ 4  ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจากการใชกิจกรรมการเรียนรู  

 ตอนที่ 5  ดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมจากการใชกิจกรรมการเรียนรู  

 

 

ตอนที่ 1   ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เรื่อง การวเิคราะหขอมูลจากการใช      
              กิจกรรมการเรียนรู  
 การศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล   จะเสนอผลการประเมินโดยใชสถติิอนุมาน  โดยเลือกนําคะแนนเฉพาะในสวนของความเขาใจทาง

คณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองมาทาํการ

เปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู    นอกจากนัน้ยงัใชสถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพจาก

การทาํแบบทดสอบ   จากแบบสังเกตพฤติกรรม  และจากการสัมภาษณนักเรียนในกลุมเปาหมาย 6 คน   

จากน้ันนําผลการวิเคราะหมาประมวลโดยจัดเปนกลุมตามระดับความเขาใจเปน 4 กลุม  ตามเกณฑดัง

ตาราง  15 
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ตาราง  15  เกณฑที่ใชแบงกลุมของความเขาใจทางคณติศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล 

 
                                  กลุมที ่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การเก็บรวบรวมขอมูล: 
เมื่อกําหนดประเด็นที่ตองการ

ศึกษาให 

นักเรียนไมสามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือ พยายามอธิบายแนวคิด

ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตแนวคิดนั้นไม

ถูกตองหรือไมสอดคลองกับขอมูล 

 

นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลได แตไมมีการอธิบายวาตองนาํ

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําอยางไรเพื่อตอบ

คําถามของโจทย 

นักเรียนอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวม

ขอมูลได  และมีการอธิบายวาจะนาํขอมูลที่

รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคําตอบอยางไร  แต

ไมมีการกลาวสรุปคําตอบที่โจทยถาม 

นักเรียนอธิบายแนวคิดในการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดชัดเจน 

ถูกตอง และเหมาะสม 

การนําเสนอขอมูล: 
เมื่อกําหนดขอมูลให 

นักเรียนไมสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

กราฟเสนได หรือ นักเรียนพยายามเขียน

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมแิทง

เปรียบเทียบ และกราฟเสน แตไมถูกตอง

หรือไมสอดคลองกับขอมูล 

 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภมูิแทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสน

นักเรียนเขียนกราฟถูกตองเพียงบางสวน  โดย

อาจแบงเสกลของกราฟผิดพลาดมากๆ  หรือ

เขียนกราฟถูกตองแตไมลงรายละเอียดของ

กราฟเลย 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสนได 

ถูกตองแตมีขอบกพรองเล็กนอย เชน ไมลง

รายละเอียดของ ชือ่กราฟ หรือขอความกํากับ

แกน x, y หรือ ลงรายละเอียดผิดพลาดเล็กนอย 

 

นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ และกราฟเสนได

ชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม 

การอาน  เปรียบเทียบ  และ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล: 
เมื่อกําหนดตาราง แผนภูมิ

รูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิ

แทงเปรียบเทียบ แผนภูมิ

วงกลมและกราฟเสนให 

นักเรียนไมสามารถอานขอมูล รวบรวมและ

เปรียบเทียบขอมูล และทํานายหรือระบุ

แนวโนมจากขอมูลได หรือนักเรียนพยายาม

อานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล 

และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมลูไดแต

ไมถูกตอง 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบ

ขอมูล และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล

ไดถูกตองแตไมมีการแสดงแนวคิดหรอืแสดง

แนวคิดเพื่ออธิบายคําตอบผิดหรือไม

สอดคลองกับคําตอบและขอมูล 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบ

ขอมูล และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูล

ไดถูกตองและมีแสดงแนวคิดเพื่ออธิบาย

คําตอบแตไมชัดเจนหรือมีขอบกพรองเล็กนอย 

เชน  แนวคิดที่แสดงนั้นใหดูจากตัวเลขที่กํากับ

บนกราฟ หรอื ดูจากความสูงของกราฟ  เปนตน 

นักเรียนอานขอมูล รวบรวมและ

เปรียบเทียบขอมูล และทํานาย

หรือระบุแนวโนมจากขอมูลได

ถูกตองและแสดงแนวคิดเพื่อ

อธิบายคําตอบไดชดัเจน 

เหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอมูล 
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ความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล สําหรับงานวิจัยน้ี มุงพัฒนาใน 3 ดาน คือ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล   2. การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ  และกราฟเสน     และ 3. การอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูลในรูป

ตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  แผนภูมวิงกลม  และกราฟเสน   ในการ

นําเสนอผลการวิจัย  จะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมกอนโดยเปรียบเทียบความเขาใจทางคณติศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กอนและหลังการทดลอง  จากนัน้จะแสดงการเปรียบเทียบความเขาใจเปนราย

ดาน 

 ผลการทดลองในภาพรวมดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงใน

ตาราง 16   ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมในสวนของความเขาใจทางคณติศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล จากการทาํแบบทดสอบ กอนและหลังการทดลองดวยการทดสอบ t แบบคู 

  

 

ตาราง  16  เปรียบเทียบความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ของกลุมตัวอยางกอน 

       และหลังการทดลองในภาพรวม 

 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

จํานวนนักเรียน คะแนนเฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม 26) 

คาสถิติ ( t ) p–value 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

45 

45 

13.6 

19 

12.793 1×10-16** 

**มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

  

 

 จากตาราง 16  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล   ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล และ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร   หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ  0.01  ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนีค้ะแนนดิบรายบุคคลกอนการทดลองและหลังการทดลองแสดง

ดวยงานแสดงลําตนและใบ (Stem-and-Leaf )  ไดดังนี ้
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                         กอนการทดลอง                     หลังการทดลอง     
                                                      9997765           0      

9999887777766655544444433332222211110     1    2222344555556777778899  

                                0       2     00001111222333334444456  

                                                       

ภาพประกอบ 10 คะแนนดิบเปนรายบุคคลดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

 

 

หมายเหตุ  จากงานแสดงลําตนและใบ  ตัวเลขในชองกลางเปนตัวเลขในหลกัสิบของคะแนนดิบ ตัวเลขใน

ชองทางซาย และทางขวาแตละตัวแสดงตัวเลขในหลักหนวยของคะแนนดิบของแตละบุคคล ตัวอยางเชน

ขอมูลในแถวนอนที่ 2  

  กอนการทดลองมีนักเรียนไดคะแนน  10, 11, 11, 11,11  และคะแนนสุดทายคือ 19 

  หลังการทดลองมีนักเรียนไดคะแนน  12, 12, 12, 12, 13  และคะแนนสุดทายคือ 19 

   จากงานแสดงลําตนและใบ แสดงวากอนการทดลองมนีักเรียน 1 คนได 5 คะแนนซึง่เปน

คะแนนตํ่าสุด  และมีนกัเรียน 1 คนได 20 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนสูงสุด   สวนหลังการทดลองมีนักเรียน 4 

คนได 12 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนตํ่าสุด และมีนักเรียน 1 คนได 26 คะแนนซึ่งเปนคะแนนเต็ม  

 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาในการพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล สําหรับงานวิจัยนี้ มุงพัฒนาใน 3 ดาน คือ 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล  2.  การนําเสนอขอมูล และ  3.  

การอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูล  ผลของการประเมินความเขาใจทางคณิตศาสตร 

เร่ือง การวิเคราะหขอมูลในแตละดานจากการทําแบบทดสอบ กอนและหลังการทดลองแสดงดังตาราง 17 
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ตาราง  17  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขาใจทางคณติศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล กอนและ 

      หลังการทดลองเปนรายดาน 

 

ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล 

คะแนน

เต็ม 

คาเฉล่ียกอน

การทดลอง 

คาเฉล่ียหลัง

การทดลอง 

คาสถิติ 

(t) 

p - value 

การเก็บรวบรวมขอมูล 4 0.8 1.36 2.974 2.381×10-3** 

การนาํเสนอขอมูล 6 3.67 4.62 4.342 4.089×10-5** 

การอาน  เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

16 9.13 12.98 12.479 2.35×10-16** 

** มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 

 

จากตาราง 17  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความเขาใจทางคณติศาสตรเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล   ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองทั้งสามดานท่ีระดับนัยสําคัญ  

0.01  ในทุกดาน และเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในแตละดานจากผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละของ

คะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองในแตละดานดังแสดงในตาราง 18 

 

 

ตาราง 18  เปรียบเทียบพัฒนาการความเขาใจทางคณติศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล เปนรายดาน 

      ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองคิดเปนรอยละของคะแนนเต็มเปนรายดาน 

 

คาเฉล่ียเปนรอยละ ความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง  

การวิเคราะหขอมูล   กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผลตางของคาเฉล่ีย 

รอยละ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การนาํเสนอขอมูล 

การอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะห

แนวโนมของขอมูล 

20 

61.11 

57.08 

33.89 

77.04 

81.11 

13.89 

15.93 

24.03 
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 จากตาราง 18  พบวานักเรียนกลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานการอาน  เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูลมากที่สุด  โดยมีผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ เทากับ 24.03  รองลงมาคือ 

ดานการนาํเสนอขอมูล   ซึ่งมีผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ  เทากบั 15.93   สวนดานการเก็บรวบรวม

ขอมูล  มีผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 13.89 ซ่ึงนอยกวาสองดานทีก่ลาวมา  เปนท่ีนาสังเกตวา

คะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงกวารอยละ  70  ทุกดาน  ยกเวนในดานการเก็บรวบรวมขอมูลมคีะแนน

เฉล่ียหลังการทดลองคิดเปนรอยละ  33.89  

 

 ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  จากการทาํแบบทดสอบ   ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และจากการ

สัมภาษณกลุมเปาหมายจํานวน 6 คน   โดยการรายงานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ืองการวิเคราะห

ขอมูล  ซึ่งจะจําแนกตามระดับความเขาใจออกเปน 4 กลุม  ตามเกณฑท่ีกลาวมาแลวขางตน 

 ในเบื้องตนจะเสนอผลของความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูลจากการทาํ

แบบทดสอบหลังการทดลองในสวนของแบบทดสอบแบบอัตนัย และผลจากการสัมภาษณ  โดยแสดงเปน

รอยละของนักเรียนในแตละกลุม   จําแนกเปนรายดานและรายกลุม ดังตาราง 19 

 

 

ตาราง 19   ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการ 

       ทดลองจําแนก เปนรายดานและรายกลุมระดับความเขาใจแสดงเปนรอยละของนักเรียนท้ังหมด 
 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล   

นักเรียนใน

กลุมที่ 1 

นักเรียนใน

กลุมที่ 2 

นักเรียนใน

กลุมที่ 3 

นักเรียนใน

กลุมที่ 4 

การเก็บรวบรวมขอมูล 46.67 31.11 11.11 11.11 

การนาํเสนอขอมูล 0 17.78 26.67 55.55 

การอาน  เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

1.48 20 20 58.52 
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 จากตาราง 19  พบวานักเรียนสวนใหญมากกวารอยละ 50  มีความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล ในดานที ่2 คือ การนําเสนอขอมูล (รอยละ 55.55) และ ในดานท่ี 3 คือ การอาน  

เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูล (รอยละ 58.52)  อยูในกลุมท่ี  4   ซ่ึงเปนระดับสูงสุด  

กลาวคือ  นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสนไดชัดเจน 

ถูกตอง และเหมาะสม   และนักเรียนอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล และทํานายหรือระบุ

แนวโนมจากขอมูลไดถูกตองและแสดงแนวคิดเพ่ืออธิบายคําตอบไดชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอมูล   สําหรับนักเรียนในกลุมที่ 3 อาจมขีอบกพรองเล็กนอย  สวนในดานการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน

สวนใหญอยูในกลุมที่ 1 และ 2 คือ  นักเรียนไมสามารถอธิบายแนวคดิในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ 

พยายามอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลแตแนวคิดนั้นไมถูกตองหรือไมสอดคลองกับขอมูล   และ 

นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลได แตไมมีการอธิบายวาตองนําขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดมาทําอยางไรเพ่ือตอบคําถามของโจทย 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานของเนื้อหาการวิเคราะหขอมูล จากผลจากการทาํ

แบบทดสอบ  การสัมภาษณ  และการสังเกตพฤติกรรม  พบวา  
 ดานการเกบ็รวบรวมขอมลู    
 จากตัวอยางโจทยที่ใชในการทดลอง ซ่ึงเปนโจทยท่ีใหนกัเรียนพิจารณาขอความวา  “แนว

ทางการแกปญหาโลกรอนสวนใหญของนักเรียนในหองนี้ คือ การปลูกตนไม”  เปนจริงหรือเท็จ พรอมทั้ง

อธิบายวาจะตองทําอยางไร    คําตอบของนักเรียนแตละกลุม มีดังนี้ 

 นักเรียนในกลุมที่ 1  ไมสามารถอธิบายแนวคิดในการเกบ็รวบรวมขอมูล หรือ พยายามอธิบาย

แนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลแตแนวคิดน้ันไมถกูตองหรือไมสอดคลองกับขอมูล  และจากการ

สัมภาษณ พบวา นักเรียนไมเขาใจโจทย  และไมเขาใจวาตองอธิบายวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 นักเรียนในกลุมที่ 2  สามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลได แตไมมีการอธิบายวา

ตองนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําอยางไรเพ่ือตอบคําถามของโจทย   และจากการสัมภาษณ พบวา 

นักเรียนสามารถบอกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลได แตนกัเรียนไมทราบวาจะนําขอมูลที่ไดไปทําอยางไร จึง

ตอบเพียงแควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เชน ตอบวา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต  เปนตน 

 นักเรียนในกลุมที่ 3  สามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลได  และมีการอธิบายวาจะ

นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคําตอบอยางไร  แตไมมีการกลาวสรุปคําตอบที่โจทยถาม   

 นักเรียนในกลุมที่ 4   สามารถอธิบายแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลไดชัดเจน ถูกตอง และ

เหมาะสม   โดยมีตัวอยางลักษณะของคําตอบ  ดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11  ลักษณะคําตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4  ดานการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 

 
 ดานการนําเสนอขอมูล     
 ไมพบลักษณะคําตอบของนักเรียนในกลุมที่ 1  

 นักเรียนในกลุมที่ 2   สามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

กราฟเสนนักเรียนเขียนกราฟถูกตองเพียงบางสวน  โดยอาจแบงสเกลของกราฟผิดพลาดมากๆ  หรือเขียน

กราฟถูกตองแตไมลงรายละเอียดของกราฟเลย   และจากการสัมภาษณ  พบวา   นักเรียนไมเขาใจความ 

หมายของ สัญลักษณการยนระยะทาง  (        )  ซ่ึงเคยเรียนมาแลวในชั้น ป.5   ทําใหใชสัญลักษณนี้ไม

ถูกตอง  สงผลทําใหเกิดความผิดพลาดของการแบงสเกลในแนวต้ัง  ซ่ึงนักเรียนเขาใจวา สัญลักษณการยน

ระยะทาง  ใชในเมื่อมีการแบงสเกลในแนวต้ังไมเทากัน  จึงคิดวา ถาชวงแรกมีความกวางนอยกวาชวงอื่นๆ  

ก็สามารถใชสัญลักษณนีไ้ดเหมือนกัน  

  นักเรียนในกลุมท่ี 3   สามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

กราฟเสนได ถูกตองแตมีขอบกพรองเล็กนอย เชน ไมลงรายละเอียดของ ขอความกาํกับแกน x, y  เปนตน 

 นักเรียนในกลุมที่ 4   สามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

กราฟเสนไดชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม   โดยมีตัวอยางลักษณะของคําตอบ  ดังภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12  ลักษณะคาํตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4  ดานการนําเสนอขอมูล 

 

 
ดานการอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูล 
นักเรียนในกลุมที่ 1  ไมสามารถอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล และทาํนายหรือระบุ

แนวโนมจากขอมูลได หรือนักเรียนพยายามอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล และทํานายหรือ

ระบุแนวโนมจากขอมูลแตไมถูกตอง   และจากการสัมภาษณ  พบวา  เม่ือโจทยใหพิจารณาแนวโนม

ของขยะในป 2548 จากขอมูล ปริมาณขยะในป 2542-2547  นักเรียนตอบโดยไมไดพิจารณาใชขอมูลที่

กําหนดมาให  จึงทําใหนกัเรียนไมสามารถระบุไดวาในป 2548 ปริมาณขยะจะเปนเชนไร 

 สวนนักเรียนในกลุมท่ี 2 , 3  และ 4  สามารถอานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทียบขอมูล และ

ทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูลไดถูกตอง  แตแนวคิดที่นักเรียนแสดงนั้นแตกตางกัน    จากการ

สัมภาษณ พบวา นักเรียนในกลุมที่ 2  แสดงแนวคิดโดยไมไดอางอิงขอมูลที่กาํหนดให  นักเรียนแสดง

แนวคิดในชีวติจริงตามท่ีตนเองคิดเทานัน้   สวนนักเรียนในกลุมที่ 3 สามารถบอกไดวาโจทยตองการให

เปรียบเทียบ เนื่องจากมีคําวา  มากที่สุด ในโจทย  แสดงใหเห็นวานกัเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบขอมูล  ดังนั้น นักเรียนจึงพิจารณาขอมูลในกราฟ แลวนาํมาตอบคําถามไดถูกตอง  แตเมื่อให
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อธิบายแนวคิด นักเรียนอธิบายยังไมชัดเจน  โดยแนวคิดที่นักเรียนแสดงนั้นดูจากความสูงของกราฟเทานั้น   

สําหรับนักเรียนในกลุมท่ี 4   สามารถแสดงแนวคิดเพ่ืออธิบายคําตอบไดชัดเจน เหมาะสมและสอดคลอง

กับขอมูล   โดยมีตัวอยางลักษณะของคําตอบ   ดังภาพประกอบ 13 

 

 

 
ภาพประกอบ 13  ลักษณะคาํตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4 

ดานการอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

 

 

 และจากการสัมภาษณ  พบวา  ที่นักเรียนตอบ 1490 หมื่นตัน  เนื่องจาก  นักเรียนพิจารณาจาก

แนวโนมของขอมูลในป 2542-2547   นักเรียนเห็นวา ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นทุกป ประมาณปละ 20 หมืน่

ตัน  และในป 2547 มีปริมาณขยะประมาณ 1470 หม่ืนตัน ทําใหในป 2548 นาจะมปีริมาณขยะประมาณ 

1490 หม่ืนตัน 

 สําหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวางการทดลอง จํานวน 22  คร้ังโดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูลโดยสังเกตทุกวันวันละ 

2-3  กลุม ในการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมไดแบงลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตเปนสองลักษณะ

คือ  มีการแสดงพฤติกรรม กับ ไมมีการแสดงพฤติกรรม  โดยมีรายละเอียดของการแสดงพฤติกรรมในแต

ละประเด็น  ดังตาราง  20 
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ตาราง  20  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งทีน่กัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมดานความเขาใจ 

      ทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมทีต่องการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

1. การอภิปรายถึงขอมูลทีก่ําหนดใหหรือ

ขอมูลที่มกีารนําเสนอ 

2. การอภิปรายถึงขอมูลทีต่องการทราบหรือ

ตองการหาคําตอบ 

3. การอภิปรายเพื่อหาแนวทางดําเนินการ

กับขอมูลเพื่อใหไดคําตอบ 

4. การวิเคราะหถึงการนําความรูเกี่ยวกับ

กราฟหรือแผนภูมิมาใช  

5. การวเิคราะหถึงการใชขอมลูท่ีกําหนดให 

6. การอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่

กําหนดให  

7. การอภิปรายถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

8. การอภิปรายเพื่อวิเคราะหแนวโนมของ

ขอมูล 

9. การอภิปรายถึงองคประกอบและความ

ถูกตองในการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

22 

 

22 

22 

 

22 

22 

 

22 

 

22 

 

19 

 

20 

22 

 

22 

21 

 

19 

100 

 

100 

 

100 

 

86.36 

 

90.90 

100 

 

100 

95.45 

 

86.36 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

0 

 

0 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

13.64 

 

9.10 

0 

 

0 

4.55 

 

13.64 

 

 

 จากตาราง 20  พบวา จากการสังเกตพฤติกรรม 22 คร้ังนักเรียนแสดงพฤติกรรมดานความเขาใจ

ทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูลทั้ง 9 ประเด็นทุกคร้ังหรือเกือบทุกคร้ัง  โดยพฤติกรรมทีน่ักเรียน

แสดง 21 ใน 22 คร้ัง คือ การอภิปรายเพ่ือวิเคราะหแนวโนมของขอมลู   และพฤติกรรมที่นกัเรียนแสดง 20  

ใน 22 คร้ัง คือ  การวิเคราะหถึงการใชขอมูลท่ีกําหนดให   สวนพฤติกรรมการวิเคราะหถึงการนําความรู

เกี่ยวกับกราฟหรือแผนภูมิมาใช   และ การอภิปรายถึงองคประกอบและความถูกตองในการนาํเสนอขอมูล

ดวยกราฟ  นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมนอยที่สุด คิดเปน 19 ใน 22 คร้ัง  ทั้งนี้การไมแสดงพฤติกรรม

เหลาน้ีจะเกิดในชวงแรกของการทดลอง 
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 นอกจากนีจ้ากการสังเกตพฤติกรรมดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

พบวา   ในชวงแรกนักเรียนไมมีพฤติกรรม   การวิเคราะหถึงการนาํความรูเกี่ยวกับกราฟหรือแผนภูมิมาใช    

และ  การอภิปรายถึงองคประกอบและความถูกตองในการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ  เนื่องจาก  นักเรียน

เขียนกราฟเสนของขอมูลทีก่ําหนดใหไมถกูตอง  เพราะนักเรียนไมเขาใจความหมายของ สัญลักษณการยน

ระยะทาง  (        )     และในชวงแรกนักเรียนไมมีพฤติกรรม การวิเคราะหถึงการใชขอมูลที่กําหนดให  

เนื่องจาก  คําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นวานกัเรียนไมไดนาํขอมูลที่กําหนดใหมาใชในการตอบคําถาม  

นักเรียนใชเพียงความรูหรือส่ิงที่พบในชีวติจริงมาเปนเหตุผลสนับสนุนคําตอบเพียงอยางเดียว   แตในชวง

หลังนักเรียนมกีารแสดงพฤติกรรมดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูลในทุกขอทีม่ี

การสังเกต  และการตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลของนักเรียนมีการใชขอมูลที่กําหนดใหและใชความรู

หรือส่ิงที่พบในชีวิตจริงมาเปนเหตุผลสนบัสนุนคําตอบ   

 
ตอนที่ 2  ดานทกัษะการใหเหตุผลจากการใชกิจกรรมการเรยีนรู   
 การศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานทกัษะการใหเหตุผล    จะเสนอผลการประเมิน

โดยใชสถิติอนมุานเพ่ือประเมินผลการใชกจิกรรมดานทกัษะการใหเหตุผล  โดยเลือกนําคะแนนเฉพาะใน

สวนของทักษะการใหเหตุผล     ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองมาทําการ

เปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู  นอกจากน้ันยังใชสถิติพรรณนาเพ่ือประเมินผลเชิงคุณภาพจากการ

ทําแบบทดสอบ  จากแบบสังเกตพฤติกรรม   และจากการสัมภาษณนกัเรียนในกลุมเปาหมาย 6 คน   

จากน้ันนําผลการวิเคราะหมาประมวลโดยจัดเปนกลุมตามระดับการใหเหตุผลเปน 4 กลุม  ตามเกณฑดัง

ตาราง 21 
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ตาราง  21  เกณฑที่ใชแบงกลุมของทักษะการใหเหตุผล 

 

                   กลุมที่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การอธิบาย การหา

ความสัมพนัธ  การ

วิเคราะหและแสดง

ขอสรุปของขอมูล 

 

 

 

 

นักเรียนกลุมนีไ้มตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับ

คําถามและไมมีการแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผล

หรือพยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้น

ผิดหรือไมสอดคลองกับขอมูลเลย เมื่อใหอาน

ขอมูลที่กําหนดใหหรือพบไดโดยตรงจากกราฟ

หรือแผนภมูิ การเปรียบเทียบขอมูล  การ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตองและ

แสด ง เ ห ตุ ผลแต เ ห ตุ ผลที่ แ สด งนั้ น

สอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย เชน 

แสดงเหตุผลวาดูจากความสูงของกราฟ 

หรือตัวเลขที่กํากับบนกราฟ เปนตน  เมื่อ

ให อ านขอมูลที่ กํ าหนดใหหรื อพบได

โดยตรงจากกราฟหรื อแผนภูมิ  การ

เปรียบเทียบขอมูล การวิเคราะหแนวโนม

ของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตอง และ

แสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณ โดยเหตุผลที่

แสดงนัน้ชี้ใหเหน็วานักเรียนมีการใชการ

เปรียบเทียบหรือมีการมองแนวโนมจาก

ขอมูลนอกเหนือจากการมองเพียงตัวเลข

หรือความสูงของกราฟ  เมื่อใหอานขอมูลที่

กําหนดใหหรือพบไดโดยตรงจากกราฟหรือ

แผนภูมิ การเปรียบเทียบขอมลู การ

วิเคราะหแนวโนมของขอมูล 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถาม

ถูกตอง และแสดงเหตุผลได

สมบูรณ มีการอธบิายอยาง

สมเหตุสมผล ชัดเจนเมื่อให

อานขอมูลที่กําหนดใหหรือ

พบไดโดยตรงจากกราฟหรือ

แผนภูมิ การเปรียบเทียบ

ขอมูล การวิเคราะหแนวโนม

ของขอมูล 

การพิจารณาขอสรุป

ของขอมูล 

 

นักเรียนกลุมนีไ้มตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับ

คําถามและไมมีการแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผล

พยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้นผิด

หรือไมสอดคลองกับขอมูลเลย เชนแสดงเหตุผล

วา เพราะตารางบอกไวอยางนัน้ หรอื เปน

คําตอบที่โจทยกําหนดให  เปนตน  เมื่อให

อธิบายการถึงคําตอบที่กําหนดให หรอื กราฟ 

แผนภูมิ หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรียนตอบคําถามถูกตองและแสดง

เหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้นยังมีลักษณะ

การอธิบายยังไมชัดเจนหรือสอดคลองกับ

ขอมูลเพียงเล็กนอย  เมื่อใหอธิบายการถึง

คําตอบที่กําหนดใหหรือ กราฟ แผนภูมิ 

หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรยีนกลุมนี้ตอบคําถามถูกตอง และ

แสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณและคอนขาง

ชัดเจนเมื่อใหอธบิายถึงคําตอบที่กําหนดให 

หรือ กราฟ แผนภมูิ หรือตารางที่แสดงมาให 

นักเรียนกลุมนี้ตอบคําถาม

ถูกตอง และแสดงเหตุผลได

สมบูรณ มีการอธบิายอยาง

สมเหตุสมผล ชัดเจนเมื่อให

อธิบายถึงคําตอบที่

กําหนดให หรือ กราฟ 

แผนภูมิ หรือตารางที่แสดง

มาให 
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ทักษะการใหเหตุผล สําหรับงานวิจัยนี้ มุงพัฒนาใน 2 ดาน คือ  1.  ความสามารถในการอธิบาย 

การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล    2.  ความสามารถใน

การพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล    ในการนาํเสนอผลการวิจยั  จะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมกอน

โดยเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลกอนและหลังการทดลอง  จากน้ันจะแสดงการเปรียบเทียบทกัษะการ

ใหเหตุผลเปนรายดาน 

 ผลการทดลองในภาพรวมดานทกัษะการใหเหตุผล  ดังแสดงในตาราง 22  ซ่ึงแสดงการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมในสวนของทักษะการใหเหตุผล  จากการทาํแบบทดสอบกอน

และหลังการทดลองดวยการทดสอบ t แบบคู 
 
 
ตาราง  22  เปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผล  ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองในภาพรวม 

 

ทักษะการใหเหตุผล  จํานวนนกัเรียน คะแนนเฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม 25) 

คาสถิติ  

( t ) 

p–value 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

45 

45 

5.67 

12.49 

8.820 1.384×10-11** 

**มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

  

 จากตาราง 22  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของทกัษะการใหเหตุผล  ท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบวดัความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทาง

คณิตศาสตร   หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ  0.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัยขอที่ 2  ทั้งนี้คะแนนดิบรายบุคคลกอนการทดลองและหลังการทดลองแสดงดวยงานแสดงลําตน

และใบ (Stem-and-Leaf )ไดดังนี้ 
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                         กอนการทดลอง                        หลังการทดลอง    
999988888877766665555554333322222221110    0    1113334455666789999                       

                                                                210000      1     02345556666788899 

                                                                                  2     000013444 

 

ภาพประกอบ 14  คะแนนดิบเปนรายบุคคลดานทกัษะการใหเหตุผล   

 

 

หมายเหตุ  จากงานแสดงลําตนและใบ     ตัวเลขในชองกลางเปนตัวเลขในหลักสิบของคะแนนดิบ ตัวเลข

ในชองทางซาย และทางขวาแตละตัวแสดงตัวเลขในหลักหนวยของคะแนนดิบของแตละบุคคล  

   จากงานแสดงลําตนและใบ แสดงวากอนการทดลองมนีักเรียน 1 คนได 0 คะแนนซึง่เปน

คะแนนตํ่าสุด  และมีนกัเรียน 1 คนได 12 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนสูงสุด   สวนหลังการทดลองมีนักเรียน 3 

คนได 1 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนตํ่าสุด  และมีนักเรียน 3 คนได 24 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนสูงสุด  

 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาในการพัฒนาทักษะการใหเหตุผล  สําหรับงานวิจัยน้ี มุงพัฒนา

ใน 2 ดาน คือ 1.  ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของ

ขอมูลอยางสมเหตุสมผล     และ 2.  ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล     ผลของการ

ประเมินทักษะการใหเหตุผล  ในแตละดานจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองแสดงดังตาราง 

23 
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ตาราง  23  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะการใหเหตุผล  กอนและหลังการทดลองเปนรายดาน 

 

ทักษะการใหเหตุผล คะแนน

เต็ม 

คาเฉล่ียกอน

การทดลอง 

คาเฉล่ียหลัง

การทดลอง 

คาสถิติ 

(t) 

p - value 

ความสามารถในการอธิบาย การ 

    หาความสัมพันธ  การวิเคราะห 

    และแสดงขอสรุปของขอมลู 

    อยางสมเหตุสมผล        

18 4.02 9.07 8.901 1.066×10-11** 

ความสามารถในการพิจารณา 

    ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

7 1.64 3.42 6.739 1.379×10-8** 

** มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 

 

จากตาราง 23  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของทกัษะการใหเหตุผล  ที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบ หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองทั้งสองดานโดยมีระดับนัยสําคัญ  0.01  ในทกุดาน 

และเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในแตละดานจากผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละของคะแนนกอนการ

ทดลองและหลังการทดลองในแตละดานดังแสดงในตาราง 24 

 

ตาราง 24 เปรียบเทียบพัฒนาการทักษะการใหเหตุผลเปนรายดานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ 

      ทดลองคิดเปนรอยละของคะแนนเต็มเปนรายดาน 

 

คาเฉล่ียเปนรอยละ ทักษะการใหเหตุผล 

  กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผลตางของคาเฉลี่ย 

รอยละ 

ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ   

    การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมลูอยาง 

    สมเหตุสมผล       

ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที ่

   สมเหตุสมผล 

22.35 

 

 

23.49 

50.37 

 

 

48.89 

28.02 

 

 

25.40 
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 จากตาราง 24  พบวานักเรียนกลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานความสามารถในการอธิบาย การหา

ความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล  มากที่สุด โดยมีผลตางของ

คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ  เทากับ 28.02  รองลงมาคือ ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล  

ซ่ึงมีผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ  เทากับ 25.40  ซ่ึงไมแตกตางกนัมากนกั  และหลังการทดลองทั้ง

สองดานมีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละใกลเคียงกัน เทากบั 50.37 และ 48.89   

 

 ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะการใหเหตุผล  จากการ

ทําแบบทดสอบ   ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายจํานวน 6 

คน   โดยการรายงานทักษะการใหเหตุผล   ซ่ึงจะจําแนกตามระดับทักษะการใหเหตุผลออกเปน 4 กลุม   

ตามเกณฑที่กลาวมาแลวขางตน 

 ในเบื้องตนจะเสนอผลของทกัษะการใหเหตุผลจากการทาํแบบทดสอบหลังการทดลองในสวน

ของแบบทดสอบแบบอัตนยั และผลจากการสัมภาษณ  โดยแสดงเปนรอยละของนักเรียนในแตละกลุม   

จําแนกเปนรายดานและรายกลุม ดังตาราง 25 

 
 
ตาราง 25   ทักษะการใหเหตุผล ของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการทดลองจําแนกเปนรายดานและราย 

       กลุมระดับการใหเหตุผลแสดงเปนรอยละของนกัเรียนทั้งหมด 
 

ทักษะการใหเหตุผล นักเรียนใน

กลุมที่ 1 

นักเรียนใน

กลุมที่ 2 

นักเรียนใน

กลุมที่ 3 

นักเรียนใน

กลุมที่ 4 

ความสามารถในการอธิบาย 

    การหาความสัมพันธ  การ 

    วิเคราะหและแสดงขอสรุป  

    ของขอมูลอยางสมเหตุสมผล 

21.48 24.81 35.19 18.52 

ความสามารถในการพิจารณา 

    ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

25.56 28.89 30 15.55 
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 จากตาราง 25  พบวา  ดานความสามารถในการอธิบายการหาความสมัพันธ  การวิเคราะหและ

แสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล และ ดานความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผลมี

จํานวนนักเรียนอยูในทั้งส่ีกลุมเปนจํานวนไมแตกตางกันมากนกั  โดยทั้งสองดานมีนักเรียนอยูในกลุมที่ 3 

มากที่สุด (รอยละ 35.19  และ รอยละ 30) คือ นักเรียนตอบคําถามถกูตอง และแสดงเหตุผลไดเกือบ

สมบูรณ โดยเหตุผลทีแ่สดงนั้นชี้ใหเห็นวานักเรียนมีการใชการเปรียบเทียบหรือมีการมองแนวโนมจาก

ขอมูลนอกเหนือจากการมองเพียงตัวเลขหรือความสูงของกราฟ  เมื่อใหอานขอมูล  เปรียบเทียบขอมูล  

วิเคราะหแนวโนมของขอมูลที่กําหนดให  และ นักเรียนตอบคําถามถกูตอง และแสดงเหตุผลไดเกือบ

สมบูรณและคอนขางชัดเจนเมื่อใหอธิบายถึงคําตอบที่กาํหนดให หรือ กราฟ แผนภูม ิหรือตารางที่แสดงมา

ให  รองลงมาอยูในกลุมที่ 2  (รอยละ 24.81  และ รอยละ 28.89) คือ นักเรียนตอบคําถามถูกตองและ

แสดงเหตุผลแตเหตุผลท่ีแสดงนั้นสอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย เชน แสดงเหตุผลวาดูจากความสูงของ

กราฟ หรือตัวเลขทีก่ํากับบนกราฟ เปนตน  และ นักเรียนตอบคําถามถกูตองและแสดงเหตุผล  แตเหตุผลท่ี

แสดงนั้นมีลักษณะการอธิบายยังไมชัดเจนหรือสอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย  เมื่อใหอธิบายการถึง

คําตอบที่กาํหนดใหหรือ กราฟ แผนภูมิ หรือตารางที่แสดงมาให 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานของทักษะการใหเหตุผล จากผลจากการทาํ

แบบทดสอบ  การสัมภาษณ  และการสังเกตพฤติกรรม  พบวา  
 ดานความสามารถในการอธิบายการหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุป
ของขอมูลอยางสมเหตุสมผล  

  จากตัวอยางโจทยที่ใชในการทดลอง ซ่ึงเปนโจทยที่ใหนักเรียนพิจารณาวา  ปริมาณนํ้าฝนของ

ประเทศไทยทีแ่สดงดังภาพประกอบ 15  เปนอยางไร และใหนกัเรียนแสดงเหตุผลวาเพราะเหตุใดนักเรียน

จึงตอบเชนนั้น 
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ภาพประกอบ 15  ปริมาณน้าํฝนเฉล่ียรายป (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย 

ต้ังแตป พ.ศ. 2495 – 2548  ของกรมชลประทาน 

 

 

   คําตอบของนักเรียนแตละกลุม มีดังนี้ 

 นักเรียนในกลุมที่ 1  ไมตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับคําถามและไมมกีารแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผลหรือพยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลทีแ่สดงนั้นผิดหรือไม

สอดคลองกับขอมูลเลย เมื่อใหอานขอมูลที่กําหนดใหหรือพบไดโดยตรงจากกราฟหรือแผนภูมิ การ

เปรียบเทียบขอมูล  การวิเคราะหแนวโนมของขอมูล   และจากการสัมภาษณ  ยืนยนัวา  เหตุผลที่นักเรียน

ใชมาจากความคิดของตนเองโดยไมพิจารณาขอมูลที่กาํหนดใหเลย 

 สวนนักเรียนในกลุมที่ 2 , 3  และ 4  สามารถตอบคําถามถูกตองเมื่อใหอานขอมูลท่ีกําหนดให

หรือพบไดโดยตรงจากกราฟหรือแผนภูมิ การเปรียบเทียบขอมูล การวิเคราะหแนวโนมของขอมูล  แต

เหตุผลที่นักเรียนใชนั้นแตกตางกัน   จากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนในกลุมที่ 2  ตอบเฉพาะขอมูลที่

สังเกตได  โดยตอบวา ปริมาณน้ําฝนลดลงและเพ่ิมขึ้นทกุป  แตเหตุผลสนับสนนุคําตอบดังกลาวไมชัดเจน

และไมมกีารมองแนวโนมของขอมูล   ทําใหเหตุผลที่นกัเรียนใชนัน้สอดคลองกับขอมูลเพียงเล็กนอย  สวน

นักเรียนในกลุมที่ 3  มีการพิจารณาแนวโนมของขอมูล โดยตอบวา แนวโนมของปริมาณน้ําฝนลดลงทุกๆป 

โดยอางอิงถึงขอมูลในการใหเหตุผล แตการอธิบายรายละเอียดยังไมชี้รายละเอียดที่ยนืยนัจากกราฟ     

สําหรับนักเรียนในกลุมท่ี 4   แสดงเหตุผลไดสมบูรณ มีการอธิบายอยางสมเหตุสมผล ชัดเจน   โดยมี

ตัวอยางลักษณะของคําตอบ   ดังภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16  ลักษณะคาํตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4    ดานความสามารถในการอธิบาย 

การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล 

 

 
 ดานความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

จากตัวอยางโจทยที่ใชในการทดลอง ซ่ึงเปนโจทยที่ใหนักเรียนพิจารณาวาคําตอบของเด็กชายบี

เกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยระหวางป พ.ศ. 2542 – 2543  ดังภาพประกอบ 17 ทีก่ลาววา “จังหวัด

ขอนแกน  ควรมีการเรงแกไขเร่ืองขยะมูลฝอยมากที่สุด   เพราะมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงที่สุด”  นั้นถูกตอง

หรือไมพรอมแสดงเหตุผล 
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ปริมาณขยะมูลฝอยระหวางป พ.ศ. 2542 – 2543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                            ขอนแกน             ชลบุรี            อุบลราชธานี         เชียงใหม 

 

ภาพประกอบ 17  ปริมาณขยะมูลฝอยระหวางป พ.ศ. 2542 – 2543   ของสํานกังานสถิติแหงชาติ 

 

 

   คําตอบของนักเรียนแตละกลุม มีดังนี้ 

 นักเรียนในกลุมที่ 1  ไมตอบ หรือตอบไมสอดคลองกับคําถามและไมมกีารแสดงเหตุผลใดๆ หรือ

นักเรียนตอบถูกตองแตไมมีการแสดงเหตุผลพยายามแสดงเหตุผลแตเหตุผลที่แสดงนั้นผิดหรือไม

สอดคลองกับขอมูลเลย เชน  นักเรียนใชเหตุผลที่ไมเกี่ยวกับขอมูลที่กาํหนดให  โดยเหตุผลทีน่ักเรียนใช

เปนเหตุผลจากการคิดขึน้เองในชีวิตจริงของนักเรียน 

 สวนนักเรียนในกลุมที่ 2 , 3  และ 4  สามารถตอบคําถามถูกตองเมื่อใหอธิบายการถงึคําตอบที่

กําหนดใหหรือ กราฟ แผนภูมิ หรือตารางที่แสดงมาให  แตเหตุผลที่นักเรียนใชนัน้แตกตางกนั    จากการ

สัมภาษณ พบวา นักเรียนในกลุมที่ 2  มีการอธิบายเหตุผลยังไมชัดเจน   โดยตอบวา  จังหวัดขอนแกน ควร

ปริมาณขยะมูลฝอย(ตันตอวัน)   

จังหวัด  

860 

840 

820 

800 

0 

760 

780 

831 

850 

821 

837 

802 805 

788 

800 

  2542 

  2543 
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มีการเรงแกไขขยะมูลฝอยมากท่ีสุดจริงตามที่เด็กชายบกีลาว เนื่องจากในป 2542-2543 มีปริมาณขยะมูล

ฝอยมากที่สุด  สวนนกัเรียนในกลุมที่ 3  ลักษณะเหตุผลทีใ่ชอธิบายมีความชัดเจนมากกวากลุมที่  2  โดย

ตอบวา จังหวัดขอนแกน ควรมีการเรงแกไขขยะมูลฝอยมากที่สุดจริงตามที่เด็กชายบีกลาว เพราะ จาก

ขอมูลที่กําหนดมาให พบวา จังหวัดขอนแกนมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดทั้งในป 2542 และ 2543 

สําหรับนักเรียนในกลุมท่ี 4   แสดงเหตุผลไดสมบูรณ มีการอธิบายอยางสมเหตุสมผล   โดยมีตัวอยาง

ลักษณะของคําตอบ   ดังภาพประกอบ 18 

 

 

 
ภาพประกอบ 18  ลักษณะคําตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4     

ดานความสามารถในการพิจารณาขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล 
 
 

 สําหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวางการทดลอง จํานวน 22  คร้ังโดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาทักษะการใหเหตุผลโดยสังเกตทุกวันวันละ 2-3  กลุม ในการประเมินผลจาก

การสังเกตพฤติกรรมไดแบงลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตเปนสองลักษณะคือ  มีการแสดงพฤติกรรม กับ ไมมี

การแสดงพฤติกรรม  โดยมีรายละเอียดของการแสดงพฤติกรรมในแตละประเด็น  ดังตาราง  26 
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ตาราง  26  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งทีน่กัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมดานทักษะการให  

      เหตุผล 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมทีต่องการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

1. การแสดงเหตผุลประกอบเมื่อใหอาน

ขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิ 

2. การแสดงเหตผุลประกอบเมื่อให

เปรียบเทียบขอมูลจากกราฟ/แผนภูม ิ

3. การแสดงเหตผุลประกอบเมื่อใหวิเคราะห

แนวโนมของขอมูลจากกราฟ/แผนภูม ิ

4. การแสดงเหตผุลประกอบเมื่อใหอธิบาย

ถึงคําตอบทีก่ําหนดให 

5. การแสดงเหตผุลประกอบเมื่อใหอธิบาย

ถึงกราฟ/แผนภูมิท่ีกําหนดให 

6. การอภิปรายเพื่อพิจารณาเหตุผลของ

ผูอื่น 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

22 

 

19 

 

21 

 

19 

 

22 

 

19 

100 

 

86.36 

 

95.45 

 

86.36 

 

100 

 

86.36 

0 

 

3 

 

1 

 

3 

 

0 

 

3 

0 

 

13.64 

 

4.55 

 

13.64 

 

0 

 

13.64 

 

 

 จากตาราง 26  พบวา จากการสังเกตพฤติกรรม 22 คร้ังนักเรียนแสดงพฤติกรรมดานทกัษะการ

ใหเหตุผลทั้ง 6  ประเด็นทุกคร้ังหรือเกือบทุกคร้ัง  โดยพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดง 21 ใน 22 คร้ัง คือ การ

แสดงเหตุผลประกอบเมื่อใหวิเคราะหแนวโนมของขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิ   สวนพฤติกรรมการแสดง

เหตุผลประกอบเมื่อใหเปรียบเทียบขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิ  การแสดงเหตุผลประกอบเมื่อใหอธิบายถึง

คําตอบที่กาํหนดให  และ  การอภิปรายเพ่ือพิจารณาเหตุผลของผูอ่ืน   นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมนอย

ที่สุด คิดเปน 19 ใน 22 คร้ัง  ทั้งนี้การไมแสดงพฤติกรรมเหลานี้จะเกิดในชวงแรกของการทดลอง 

 นอกจากนีจ้ากการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการใหเหตุผล   พบวา    ในชวงแรกนักเรียนไมมี

พฤติกรรม การแสดงเหตุผลประกอบเมื่อใหเปรียบขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิ  และพฤติกรรมการแสดง

เหตุผลประกอบเมื่อใหอธิบายถึงคําตอบทีก่ําหนดให  เน่ืองจาก  เหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียนนั้น

แสดงใหเห็นวานักเรียนไมไดนําขอมูลทีก่าํหนดใหมาใชในการตอบคําถาม  นักเรียนใชเพียงความรูหรือส่ิงที่
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พบในชีวิตจริงมาเปนเหตุผลสนับสนุนคําตอบเพียงอยางเดียวและไมคอยสอดคลองกับขอมูล  และ ในชวง

แรกนกัเรียนไมมีพฤติกรรม การอภิปรายเพื่อพิจารณาเหตุผลของผูอืน่   เนื่องจาก นักเรียนไมมีการแสดง

ความคิดเห็นของกลุมตนเองออกมา  มีแตเพียงกลุมที่ออกมานําเสนอคําตอบทีแ่สดงเหตุผลออกมา    แต

ในชวงหลังนักเรียนใหความรวมมือในการพิจารณาเหตุผลของกลุมทีอ่อกมานําเสนอ  และมีการแสดง

พฤติกรรมทักษะการใหเหตุผลในทุกขอทีม่ีการสังเกต  และการตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลของนักเรียน

มีการใชขอมูลที่กําหนดใหและใชความรูหรือส่ิงที่พบในชีวิตจริงมาเปนเหตุผลสนับสนุนคําตอบ   

 

ตอนที่ 3  ดานทกัษะการเชื่อมโยงจากการใชกิจกรรมการเรียนรู   
 การศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานทกัษะการเช่ือมโยง  จะเสนอผลการประเมินโดย

ใชสถิติอนุมาน  โดยเลือกนําคะแนนเฉพาะในสวนของทกัษะการเชื่อมโยง   ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบ 

กอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู  นอกจากนั้นยังใชใชสถิติ

พรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพจากการทาํแบบทดสอบ   จากแบบสังเกตพฤติกรรม   และจากการ

สัมภาษณนกัเรียนในกลุมเปาหมาย 6 คน   จากนั้นนําผลการวิเคราะหมาประมวลโดยจัดเปนกลุมตาม

ระดับการเชื่อมโยงเปน  4  กลุม  ตามเกณฑดังตาราง  27 
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ตาราง  27  เกณฑที่ใชแบงกลุมของทักษะการเชื่อมโยง 

 

                                กลุมที่ 

ดาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

การเชื่อมโยงกับสถานการณ

ในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

นักเรียนไมมีการเชื่อมโยง

ขอมูลที่กําหนดใหกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือ

พยายามเชื่อมโยง แตไม

เหมาะสมหรือไม

สอดคลองกับขอมูลที่

กําหนดให 

นักเรียนพยายามนาํขอมูลที่

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดย

เชื่อมโยงในเรื่องเดียวกับ

ขอมูลที่กําหนดให แตไมไดใช

ขอมูลที่กําหนดให 

นักเรียนนาํขอมูลที่กาํหนดให

มาเชื่อมโยงกบัสถานการณ

ในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมไดโดยในการ

เชื่อมโยงมีการใช 

ขอมูลที่กําหนดให และบอก

ไดวาสถานการณดาน

สิ่งแวดลอมจากขอมูลที่

กําหนดใหเปนเชนไร  

นักเรียนนาํขอมูลที่

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับ

สถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได

อยางสอดคลองและ

เหมาะสม  โดยในการ

เชื่อมโยงมีการใชขอมูลที่

กําหนดให และบอกไดวา

สถานการณดาน

สิ่งแวดลอมจากขอมูลที่

กําหนดใหเปนเชนไร 

รวมทั้งมีการนําขอมูลใน

ชีวิตจริงมาอธิบาย

ประกอบเพื่อยืนยนัคําตอบ

ของตัวเองดวย 
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 ทักษะการเช่ือมโยง   สําหรับงานวิจัยนี้ มุงพัฒนาเพียง 1 ดาน คือ  ความสามารถในการ

เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กบั เนื้อหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ซ่ึง

ผลการวิจัยจะนําเสนอโดยเปรียบเทียบทกัษะการเชื่อมโยงกอนและหลังการทดลอง  โดยแสดงในตาราง 

28  ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมในสวนของทักษะการเชื่อมโยง   จากการทํา

แบบทดสอบ กอนและหลังการทดลองดวยการทดสอบ t แบบคู 

 

 

ตาราง  28  เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองในภาพรวม 

 

ทักษะการเชื่อมโยง     จํานวนนกัเรียน คะแนนเฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม 12) 

คาสถิติ  

( t ) 

p–value 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

45 

45 

2.29 

6.31 

8.916 1.017×10-11** 

**มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

 

 จากตาราง 28 พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของทกัษะการเช่ือมโยง   ที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวดัความเขาใจ เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทาง

คณิตศาสตร   หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ  0.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัยขอที่ 3  ทั้งนี้คะแนนดิบรายบุคคลกอนการทดลองและหลังการทดลองแสดงดวยงานแสดงลําตน

และใบ (Stem-and-Leaf )ไดดังนี้ 

 

 

                         กอนการทดลอง                      หลังการทดลอง  
654444443333333333322222222222221111111110000   0   00111112224445555566666677889999999 

                                                                                      1     0000111112 

                                                       

ภาพประกอบ 19  คะแนนดิบเปนรายบุคคลดานทักษะการเชื่อมโยง 
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หมายเหตุ  จากงานแสดงลําตนและใบ     ตัวเลขในชองกลางเปนตัวเลขในหลักสิบของคะแนนดิบ ตัวเลข

ในชองทางซาย และทางขวาแตละตัวแสดงตัวเลขในหลักหนวยของคะแนนดิบของแตละบุคคล  

   จากงานแสดงลําตนและใบ แสดงวากอนการทดลองมนีักเรียน 4  คนได 0 คะแนนซ่ึงเปน

คะแนนตํ่าสุด  และมีนกัเรียน 1 คนได 6 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนสูงสุดของกอนการทดลองและเปนเพียง

คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม  สวนหลังการทดลองมีนักเรียนเพียง 2 คนได 0 คะแนนซ่ึงเปนคะแนนตํ่าสุด  และ

มีนักเรียน 1 คนได 12 คะแนนซึ่งเปนคะแนนเต็ม  นอกจากนัน้ยังมีนกัเรียนท่ีไดคะแนนหลังการทดลอง

ต้ังแต 10 คะแนนขึน้ไปถึง 10 คน 

 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาในการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยง   สําหรับงานวิจัยน้ี มุงพัฒนา

ใน 1 ดาน คือ  ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับ เนื้อหาใน

ชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และผลตางของคาเฉล่ียคิดเปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ

กอนการทดลองและหลังการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการ  ไดแสดงในตาราง 29 

  

 

ตาราง 29  เปรียบเทียบพัฒนาการทกัษะการเชื่อมโยงของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองคิดเปน 

      รอยละของคะแนนเต็ม 

 

คาเฉลี่ยเปนรอยละ ทักษะการเชื่อมโยง 

  กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผลตางของคาเฉล่ีย 

รอยละ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหา

คณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับ 

เนื้อหาในชวิีตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

19.07 52.59 33.52 

  

 

 จากตาราง 29  พบวานักเรียนกลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานความสามารถในการเชื่อมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับ เนื้อหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  โดยมีผลตางของ

คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ  เทากับ 33.52   และหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละมากกวา 50 
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 ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะการเชื่อมโยง  จากการทาํ

แบบทดสอบ   ผลจากการสงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียน  และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายจํานวน 6 คน   

โดยการรายงานทักษะการเช่ือมโยง   ซึ่งจะจําแนกตามระดับทักษะการเชื่อมโยงออกเปน 4 กลุม   ตาม

เกณฑที่กลาวมาแลวขางตน 

 ในเบื้องตนจะเสนอผลของทกัษะการเชื่อมโยงจากการทําแบบทดสอบหลังการทดลองในสวน

ของแบบทดสอบแบบอัตนยั และผลจากการสัมภาษณ  โดยแสดงเปนรอยละของนักเรียนในแตละกลุม   

จําแนกเปนรายดานและรายกลุม ดังตาราง 30 

 
 
ตาราง 30   ทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการทดลองจําแนกเปนรายดานและรายกลุม 

       ระดับการเชื่อมโยงแสดงเปนรอยละของนักเรียนทัง้หมด 
 

ทักษะการเช่ือมโยง 

 

นักเรียนใน

กลุมที่ 1 

นักเรียนใน

กลุมที่ 2 

นักเรียนใน

กลุมที่ 3 

นักเรียนใน

กลุมที่ 4 

ดานความสามารถในการ

เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล  กับ เน้ือหา

ในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

22.22 21.67 32.22 23.89 

 

 

 จากตาราง 30  พบวา  ดานความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  กับ เนื้อหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมีจํานวนนักเรียนกระจายอยูในท้ังส่ีกลุมเปนจํานวนไม

แตกตางกนัมากนกั  โดยมีนักเรียนอยูในกลุมที่ 3 มากท่ีสุด (รอยละ 32.22)  คือ นักเรียนนําขอมลูท่ี

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดโดยในการเชื่อมโยงมีการใชขอมูล

ที่กําหนดให และบอกไดวาสถานการณดานส่ิงแวดลอมจากขอมูลท่ีกาํหนดใหเปนเชนไร  รองลงมาอยูใน

กลุมท่ี 4 (รอยละ 23.89)  คือ นักเรียนนําขอมูลที่กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมไดอยางสอดคลองและเหมาะสม  โดยในการเช่ือมโยงมีการใชขอมูลที่กาํหนดให และบอกไดวา
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สถานการณดานส่ิงแวดลอมจากขอมูลท่ีกําหนดใหเปนเชนไร รวมทั้งมีการนาํขอมลูในชีวิตจริงมาอธิบาย

ประกอบเพ่ือยืนยนัคําตอบของตัวเองดวย 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดของทักษะการเชื่อมโยง จากผลจากการทาํแบบทดสอบ  

การสัมภาษณ  และการสังเกตพฤติกรรม  พบวา  
    ดานความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่อง การวิเคราะหขอมูล  กบั 
เนื้อหาในชวีติจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

จากตัวอยางโจทยที่ใชในการทดลอง ซ่ึงเปนโจทยที่ใหนักเรียนพิจารณาวา  สถานการณเกี่ยวกับ

ไฟไหมปาของประเทศไทยทีแ่สดงดังตาราง 31  เปนอยางไร ใหนักเรียนอธิบายตามความเขาใจ 

 

 

ตาราง 31   พ้ืนที่ปาทีถู่กไฟไหม (หมื่นไร) ของประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2542 – 2547  ของกรมปาไม 

 

ป พ.ศ. พ้ืนที่ปาที่ถกูไฟไหม (หมืน่ไร) 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

184 

58 

48 

87 

10 

20 

 

 

   คําตอบของนักเรียนแตละกลุม มีดังนี้ 

 นักเรียนในกลุมที่ 1   ไมมีการเช่ือมโยงขอมูลท่ีกาํหนดใหกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม หรือพยายามเช่ือมโยง แตไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับขอมูลที่กําหนดให  และจากการ

การสัมภาษณ   พบวา  นักเรียนพยายามจะเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  แตไมเหมาะสมและไมเช่ือมโยงจาก

ขอมูลที่กําหนดให  โดยนักเรียนใชความคิดของตนเองในการเชื่อมโยง 

 นักเรียนในกลุมที่ 2   พยายามนาํขอมูลท่ีกําหนดใหมาเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยเช่ือมโยงในเร่ืองเดียวกับขอมูลที่กําหนดให แตไมไดใชขอมลูที่กําหนดให   และ
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จากการการสัมภาษณนกัเรียน  พบวา  นักเรียนมีการนําขอมูลที่กาํหนดใหมาเช่ือมโยงกับชีวิตจริง และ

เชื่อมโยงในเร่ืองเดียวกับขอมูลที่กาํหนดให  แตขอมูลทีน่ักเรียนนาํมาใชเช่ือมโยงนั้นนกัเรียนใชเพียงขอมูล

พ้ืนที่ปาที่ถกูไฟไหม ป 2547  เพียงปเดียวเทานัน้  โดยนักเรียนไมไดใชขอมูลพ้ืนที่ปาที่ถกูไฟไหมของ

ประเทศไทยต้ังแต ป 2542-2547  ดังที่โจทยกาํหนดให   

   นักเรียนในกลุมที่ 3   สามารถนําขอมูลที่กําหนดใหมาเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดโดยในการเชื่อมโยงมีการใชขอมูลท่ีกําหนดให และบอกไดวาสถานการณดาน

ส่ิงแวดลอมจากขอมูลที่กาํหนดใหเปนเชนไร   และจากการสัมภาษณ  พบวา  นักเรียนมีการนาํขอมูลที่

กําหนดใหมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และบอกไดถูกตองวา  สถานการณเกี่ยวกบัไฟไหมปาของประเทศไทยมี

แนวโนมลดลง   แตนักเรียนไมไดนาํขอมูลจากชวิีตจริงมารวมอธิบายดวย 

   นักเรียนในกลุมที่ 4   สามารถนําขอมูลที่กําหนดใหมาเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดอยางสอดคลองและเหมาะสม  โดยในการเชื่อมโยงมีการใชขอมูลท่ีกําหนดให และ

บอกไดวาสถานการณดานส่ิงแวดลอมจากขอมูลที่กําหนดใหเปนเชนไร รวมท้ังมีการนําขอมูลในชีวิตจริง

มาอธิบายประกอบเพ่ือยืนยันคําตอบของตัวเองดวย   โดยมีตัวอยางลักษณะของคําตอบ   ดัง

ภาพประกอบ 20 

 

 

 
ภาพประกอบ 20  ลักษณะคําตอบของนักเรียนในกลุมที่ 4    ดานความสามารถในการเชื่อมโยง 

เนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กับ เนื้อหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 

 

 สําหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวางการทดลอง จํานวน 22  คร้ังโดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาทักษะการเชื่อมโยงโดยสังเกตทุกวันวันละ 2-3  กลุม ในการประเมินผลจากการ
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สังเกตพฤติกรรมไดแบงลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตเปนสองลักษณะคือ  มีการแสดงพฤติกรรม กับ ไมมีการ

แสดงพฤติกรรม  โดยมีรายละเอียดของการแสดงพฤติกรรมในแตละประเด็น  ดังตาราง  32 

 

 

ตาราง  32  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งทีน่กัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมดานทักษะการ         

      เชื่อมโยง    

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมทีต่องการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

1. การอภิปรายถึงการเช่ือมโยงระหวาง

ขอมูลกับชีวิตจริง 

2. การนําความรูหรือสิ่งท่ีพบในชีวิตจริงมา

วิเคราะหหาขอสรุปหรือคําตอบ  

3. การอภิปรายขยายแนวคิดโดยมอง

แนวโนมจากขอมูลไปสูสถานการณจริง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

22 

 

22 

 

22 

22 

 

21 

 

20 

100 

 

95.45 

 

90.90 

0 

 

1 

 

2 

 

 

0 

 

4.55 

 

9.10 

รวม 66 63 95.45 3 4.55 

 

 

 จากตาราง 32  พบวา จากการสังเกตพฤติกรรม 22 คร้ังนักเรียนแสดงพฤติกรรมดานทกัษะการ

เชื่อมโยงทั้ง  3  ประเด็นทุกคร้ังหรือเกือบทุกคร้ัง  โดยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดง 21 ใน 22 คร้ัง คือ การนํา

ความรูหรือส่ิงที่พบในชีวิตจริงมาวิเคราะหหาขอสรุปหรือคําตอบ   สวนพฤติกรรมการอภิปรายขยาย

แนวคิดโดยมองแนวโนมจากขอมูลไปสูสถานการณจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรม

นอยที่สุด คิดเปน  20  ใน 22 คร้ัง  ทั้งนี้การไมแสดงพฤติกรรมเหลาน้ีจะเกิดในชวงแรกของการทดลอง 

 นอกจากนีจ้ากการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการเชื่อมโยง   พบวา   ในชวงแรกนกัเรียนไม

สามารถอภิปรายขยายแนวคิดโดยมองแนวโนมจากขอมูลไปสูสถานการณจริงได    เนื่องจาก  นักเรียนไม

สามารถพิจารณาแนวโนมจากขอมูลทีก่ําหนดใหได   เชน  นักเรียนตอบวา   จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกบั

สถานการณมลพิษเร่ิมจากนอยไปมากและลดนอยลงทําใหเกิดความสับสน  จึงไมสามารถระบุ

สถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยได   แตในชวงหลังนักเรียนมกีารแสดงพฤติกรรมทักษะเช่ือมโยง
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ในทุกขอที่มีการสังเกต  และการตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลของนักเรียนมีการใชขอมูลที่กาํหนดใหและ

ใชความรูหรือส่ิงที่พบในชีวติจริงมาเปนเหตุผลสนับสนุนคําตอบ   

 

ตอนที่ 4  ดานเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรจากการใชกิจกรรมการเรยีนรู   
 การศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   จะเสนอผลการ

ประเมินโดยใชสถิติอนุมาน  โดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทาํแบบวัดเจตคติกอนและหลังการทดลองมา

ทําการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู   นอกจากนั้นยังใชสถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพ

จากแบบสังเกตพฤติกรรม  และจากการเขียนรายงานของนักเรียน    

 ในการนําเสนอผลการวิจัย  จะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

กอนและหลังการทดลอง  จากนั้นจะแสดงการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเปนรายขอ 

 แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ใชในการวิจัย เปนแบบวัดที่มมีาตรประเมินคา 5  ระดับ 

ไดแก 5 : เห็นดวยอยางยิ่ง  4 : เห็นดวย  3 : ไมแนใจ   2 : ไมเห็นดวย   1 : ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง   สําหรับ

ขอความลักษณะที่แสดงวามีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรหรือขอความเชิงนิมาน   สวนขอความลักษณะ

ที่แสดงวามีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตรหรือขอความเชิงนิเสธนั้นมีมาตรประเมินคา 5  ระดับเชนกนั  

ไดแก  1 : เห็นดวยอยางยิ่ง  2 : เห็นดวย  3 : ไมแนใจ   4 : ไมเห็นดวย   5 : ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง   

โดยคะแนนเฉล่ียจากขอคําถามในเชิงนิมานและเชิงนิเสธ นําไปแปลความหมายโดยใชเกณฑ  

ดังนี้ 

เชิงนิมาน    เชิงนิเสธ 

  1.00 – 1.49  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1.00 – 1.49  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.50 – 2.49  ไมเห็นดวย    1.50 – 2.49  เห็นดวย 

 2.50 – 3.49  ไมแนใจ    2.50 – 3.49  ไมแนใจ 

 3.50 – 4.49  เห็นดวย    3.50 – 4.49  ไมเห็นดวย 

 4.50 – 5.00  เห็นดวยอยางยิ่ง   4.50 – 5.00  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 ผลการทดลองในภาพรวมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ดังแสดงในตาราง 33   ซ่ึงแสดงการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  จากการทําแบบวัดเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลองดวยการทดสอบ t แบบคู 
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ตาราง   33   เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใน 

      ภาพรวม 

 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  จํานวนนกัเรียน คะแนนเฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม 150) 

คาสถิติ  

( t ) 

p–value 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

45 

45 

108.16 

114.40 

3.494 0.549×10-3** 

**มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

 

 จากตาราง 33  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ที่ไดจากการทํา

แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ  0.01  

แสดงวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง    ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัยขอที่  4  และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอ ไดผลดังแสดงในตาราง  34 
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ตาราง 34  แสดงผลการประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง 

      จําแนกเปนรายขอ  

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

    ขอความเชิงนิมาน 
1. คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระบบ 
2. การเรียนรูคณิตศาสตรเขาใจงายเพราะมี

ขั้นตอน 

3. ฉันสนุกกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฉันมีความ

กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ 

5. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชา

อ่ืนๆโดยเฉพาะวิชาที่ตองทองจํา 

6. ฉันชอบหาคําตอบของโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตรท่ียากและทาทายความคิดอยู

เสมอ 

8. ฉันสามารถเรียนรูวิชาคณิตศาสตรได

รวดเร็วกวาวิชาอ่ืน 

9. ฉันสามารถตอบปญหาทางคณิตศาสตรได

ดีกวาวิชาอ่ืน 

10. คณิตศาสตรชวยใหการทํางานมีขั้นตอนดี

ขึ้น 
12. ฉันขยนัทาํแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตร 
14. ฉันสบายใจเม่ือไดทํากจิกรรมหรืองาน

เกี่ยวกับคณิตศาสตร 
15. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนสนุก 

 

4.40 

4.00 

 

3.64 

3.62 

 

3.33 

 

3.51 

 

 

3.47 

 

3.36 

 

4.13 

 

4.00 

3.60 

 

3.82 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวย 

 

 

ไมแนใจ 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

4.73  

4.36 

 

4.13 

4.09 

 

3.42 

 

3.69 

 

 

3.47 

 

3.42 

 

4.51 

 

3.98 

3.80 

 

4.13 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวย 

 

 

ไมแนใจ 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 
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ตาราง 34  (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

17. ฉันรูสึกม่ันใจในการทําขอสอบวิชา

คณิตศาสตร 
18. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

คณิตศาสตรอยูเสมอ 

19. คณิตศาสตรฝกใหคนตัดสินใจอยางมี

เหตุผล 

20. ฉันมีความมั่นใจมากเวลาคิดคํานวณทาง

คณิตศาสตร 

21. ฉันชอบคิดถึงส่ิงที่อยูรอบตัวใหเกี่ยวของ

กับคณิตศาสตรอยูเสมอ 

22. ฉันอยากใหเพ่ือนๆทําการบานวชิา

คณิตศาสตรได 

26. ฉันชอบตอบปญหาทางคณิตศาสตร 

27. คณิตศาสตรเปนวิชาทีไ่มยาก ถาใชความ

พยายาม 
30. ฉันชอบนาํความรูทางคณิตศาสตรมาใช

ในชีวิตประจําวันเสมอ เชน การคิดเงินทอน 

3.64 

 

3.38 

 

4.24 

 

3.71 

 

3.47 

 

4.09 

 

3.44 

4.29 

 

4.51 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

3.69 

 

3.69 

 

4.44 

 

3.69 

 

4.02 

 

4.29 

 

3.78 

4.36 

 

4.53 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

ภาพรวมของขอความเชิงนิมาน 3.79 เห็นดวย 4.01 เห็นดวย 
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ตาราง 34  (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

    ขอความเชิงนิเสธ 
7. วิชาคณิตศาสตรนาเบื่อหนาย 

11. ฉันไมสนกุกับการคิดคํานวณที่ซับซอน 
13. ฉันไมอยากทําการบานวชิาคณิตศาสตร 

16. ฉันชอบทาํแบบฝกหัดวิชาอ่ืนมากกวาวิชา

คณิตศาสตร 
23. ฉันรูสึกหนักใจเม่ือเขาสอบวิชา

คณิตศาสตร 

24. ฉันคิดวาควรลดช่ัวโมงเรียนวิชา

คณิตศาสตรและเพ่ิมช่ัวโมงเรียนวิชาอ่ืนแทน 
25. ฉันรูสึกประหมาหรือกลัว เมื่อครูใหออกไป

ทํากจิกรรมคณิตศาสตรหนาช้ันเรียน 

28. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อพอแมหรือครูถาม

ปญหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตร 

29. คนเรียนเกงคณิตศาสตรชอบถือความ

คิดเห็นของตนเองเปนใหญโดยไมมีเหตุผล 

 

3.62 

3.18 

3.38 

3.44 

 

2.71 

 

3.80 

 

2.31 

 

3.58 

 

3.29 

 

ไมเห็นดวย 

ไมแนใจ 

ไมแนใจ 

ไมแนใจ 

 

ไมแนใจ 

 

ไมเห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

3.82 

3.40 

3.56 

2.98 

 

3.04 

 

3.91 

 

2.87 

 

3.53 

 

3.04 

 

ไมเห็นดวย 

ไมแนใจ 

ไมเห็นดวย 

ไมแนใจ 

 

ไมแนใจ 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

ภาพรวมของขอความเชิงนิเสธ 3.26 ไมแนใจ 3.35 ไมแนใจ 

 

 

จากตาราง 34   ภาพรวมของขอความเชิงนิมานและขอความเชิงนิเสธ  แสดงใหเห็นวา นักเรียน

กลุมตัวอยางมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง  และเมื่อพิจารณาใน

รายขอจะพบวา ภายหลังการทดลอง ขอความทีแ่สดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 

คือ ขอความ “คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระบบ”  รองลงมา  คือ ขอความ “ฉันชอบนําความรูทาง

คณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันเสมอ เชน การคิดเงินทอน”   และขอความที่มีคาเฉล่ียต้ังแต 4 ขึน้ไป  
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เปนขอความเชิงนิมาน  ซ่ึงแปลความไดวา เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง  ไดแก  ขอความ  “การเรียนรู

คณิตศาสตรเขาใจงายเพราะมีขัน้ตอน  ฉันสนกุกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร   คณิตศาสตรเปนวิชาที่

ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ  คณิตศาสตรชวยใหการทํางานมขีั้นตอนดีขึ้น   

คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนสนุก   คณิตศาสตรฝกใหคนตัดสินใจอยางมีเหตุผล   ฉันชอบคิดถึงส่ิงที่อยู

รอบตัวใหเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูเสมอ   ฉันอยากใหเพ่ือนๆทําการบานวชิาคณติศาสตรได    และ

คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมยาก ถาใชความพยายาม ”  นอกจากนีข้อความทีแ่สดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาคณิตศาสตรนอย หรือมีคาเฉล่ียตํ่ากวา 3  เปนขอความเชิงนิเสธ  ซ่ึงแปลความไดวา ไมแนใจ  ไดแก  

ขอความ  “ฉันชอบทําแบบฝกหัดวิชาอ่ืนมากกวาวิชาคณิตศาสตร  และ ฉันรูสึกประหมาหรือกลัว เมื่อครู

ใหออกไปทาํกจิกรรมคณิตศาสตรหนาช้ันเรียน ”   

 

 

 ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจาก

การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และจากการเขียนรายงานของนักเรียน 

 สําหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการทดลอง จํานวน 22  คร้ังโดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรโดยสังเกตทุกวันวนัละ 2-3  กลุม ในการประเมินผล

จากการสังเกตพฤติกรรมไดแบงลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตเปนสองลักษณะคือ  มีการแสดงพฤติกรรม กับ 

ไมมีการแสดงพฤติกรรม  โดยมีรายละเอียดของการแสดงพฤติกรรมในแตละประเด็น  ดังตาราง  35 
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ตาราง  35  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งทีน่กัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมดานเจตคติตอ  

      วิชาคณิตศาสตร 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมทีต่องการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

1. นักเรียนมคีวามกระตือรือรนในการทํา

กิจกรรมทางคณติศาสตร 

2. นักเรียนใหความรวมมือในการวิเคราะห 

ปญหา/สถานการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวย 

ความสนใจ 

3. นักเรียนมีทาทางยิ้มแยมแจมใสขณะ

ทํางาน 

4. นักเรียนอภิปรายประกอบดวยเหตผุลกับ

เพื่อนในกลุมยอย  

5. นักเรียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียนตลอดคาบ

เรียน 

6. นักเรียนมคีวามขวนขวายท่ีจะถามครูหรือ

เพื่อนเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปญหา  

7. นักเรียนทํางานเสร็จทันเวลา 

8. นักเรียนแสดงความพยายามในการ

แกปญหาหรือหาคําตอบ 

9.นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา 

10. นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมเหตผุล

ตอเพื่อนและครูดวยความมั่นใจ 

11. นักเรียนมคีวามสนใจฟงเพือ่นพรอมคดิ

ตามเมื่อเพื่อนนําเสนอหนาชั้นเรียน 

12. นักเรียนตอบคําถามของเพ่ือนและครู

ดวยความมั่นใจ  

13. นักเรียนมคีวามสนใจในการอภิปราย

ดวยเหตุผลรวมกับครูและเพื่อนท้ังช้ันเรียน 

22 

 

22 

 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

22 

 

22 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

22 

 

22 

 

 

22 

 

19 

 

22 

 

19 

 

22 

22 

 

22 

22 

 

20 

 

21 

 

21 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

86.36 

 

100 

 

86.36 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

90.90 

 

95.45 

 

95.45 

0 

 

0 

 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

13.64 

 

0 

 

13.64 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

9.10 

 

4.55 

 

4.55 

 

รวม 286 276 96.50 10 3.50 
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 จากตาราง 35  พบวา จากการสังเกตพฤติกรรม 22 คร้ังนักเรียนแสดงพฤติกรรมดานเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตรทั้ง  13  ประเด็นทุกคร้ังหรือเกือบทุกคร้ัง  โดยพฤติกรรมที่นกัเรียนแสดง 21 ใน 22 คร้ัง 

คือ นักเรียนตอบคําถามของเพ่ือนและครูดวยความมัน่ใจ   และ นักเรียนมีความสนใจในการอภิปราย

ดวยเหตุผลรวมกับครูและเพ่ือนทั้งชั้นเรียน  และพฤติกรรมที่นักเรียนแสดง 20  ใน 22 คร้ัง คือ  นักเรียนมี

ความสนใจฟงเพ่ือนพรอมคิดตามเมื่อเพ่ือนนาํเสนอหนาช้ันเรียน  สวนพฤติกรรม นักเรียนอภิปราย

ประกอบดวยเหตุผลกับเพ่ือนในกลุมยอย  และ  นักเรียนมีความขวนขวายที่จะถามครูหรือเพ่ือนเมื่อเจอ

กับอุปสรรคหรือปญหา   นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมนอยท่ีสุด คิดเปน 19 ใน 22 คร้ัง  ทั้งนี้การไมแสดง

พฤติกรรมเหลานี้จะเกิดในชวงแรกของการทดลอง 

 นอกจากนี้ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  พบวา 

 ในชวงแรกนักเรียนยังไมเขาใจการทาํงานแบบกลุมวาตองใหความรวมมือและชวยเหลือกันใน

กลุมและใชการอภิปราย  บางกลุมมีนักเรียนเพียง 1 หรือ 2 คนเทานั้นที่ชวยกนัพิจารณาหาคําตอบ และใน

ชวงแรกนักเรียนจะไมมีการถามครูเลยเมื่อพบอุปสรรคหรือปญหาในการพิจารณาหาคําตอบ   มีนักเรียน

เพียงบางคนเทานั้นที่ถามเพ่ือนบางเม่ือพบอุปสรรคหรือปญหาในการทํางาน   แตในชวงหลังนกัเรียนมีการ

แสดงพฤติกรรมดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น   และนักเรียนเรียนรูถึงระบบการทํางานเปนกลุม  

 สําหรับผลจากการเขียนรายงานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรนั้น  พบวานกัเรียน

สวนใหญมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  และชอบวิชาคณิตศาสตร   มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรในเชิง

บวก    ดังตัวอยางตอไปนี้  

 

.... ชอบ  เพราะวิชาคณิตศาสตรทําใหเราไดคิดอยางเปนระบบ  นําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  มกีารบูรณาการเกี่ยวโยงไปกับวิชาอ่ืนๆ  ทําใหเปนคนมีเหตุผลและรอบคอบมากขึ้น 

ทําใหเรามีความพยายามท่ีจะหาคําตอบ  และมีความคิดสรางสรรค...... 

 
 .....ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะ คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกใหคนมีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะหอยาง

รอบคอบ และมีการคิดอยางเปนระบบและเปนวิชาที่แตกตางจากวิชาอ่ืน เพราะใชความเขาใจมากกวา

การทองจํา นอกจากน้ียังสามารถนาํไปใชในชีวิตประจาํวันไดดวย ..... 

 

 .....ชอบวิชาคณิตศาสตร โดยเฉพาะในเร่ืองของกราฟ/แผนภูมิ  เนื่องจากทําใหรูสึกเหมือนกับ

ไมไดเรียนในหองเรียน  และไดเห็นถึงความเกี่ยวโยงของวิชาคณิตศาสตรกับส่ิงแวดลอม ..... 
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 .....ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะ คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนสนุก และ ไดเชื่อมโยงไปสูวิชา

วิทยาศาสตร ..... 

 

ตอนที่ 5  ดานการมสีํานึกรกัษสิ่งแวดลอมจากการใชกิจกรรมการเรยีนรู    
 การศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม   จะเสนอผลการ

ประเมินโดยใชสถิติอนุมาน  โดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทาํแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมกอน

และหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบดวยการทดสอบ t  แบบคู   นอกจากนัน้ยงัใชสถิติพรรณนาเพ่ือ

ประเมินผลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกตพฤติกรรม   และจากการเขียนรายงานของนักเรียน   

ในการนําเสนอผลการวิจัย  จะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม

กอนและหลังการทดลอง  จากนั้นจะแสดงการเปรียบเทียบการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมเปนรายขอ 

 แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม  เปนแบบวัดที่มีมาตรประเมินคา 5  ระดับ ไดแก 5 : เห็น

ดวยอยางยิ่ง  4 : เห็นดวย  3 : ไมแนใจ   2 : ไมเห็นดวย   1 : ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  สําหรับขอความลักษณะ

ที่แสดงวามีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมหรือขอความเชิงนิมาน  สวนขอความลักษณะทีแ่สดงวาไมมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอมหรือขอความเชิงนิเสธ  นั้นมีมาตรประเมินคา 5  ระดับเชนกัน  ไดแก  1 : เห็นดวยอยางยิ่ง  2 : 

เห็นดวย  3 : ไมแนใจ   4 : ไมเห็นดวย   5 : ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

โดยคะแนนเฉล่ียจากขอคําถามในเชิงนิมานและเชิงนิเสธนําไปแปลความหมายโดยใชเกณฑ  ดังนี้ 

เชิงนิมาน    เชิงนิเสธ 

  1.00 – 1.49  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1.00 – 1.49  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.50 – 2.49  ไมเห็นดวย    1.50 – 2.49  เห็นดวย 

 2.50 – 3.49  ไมแนใจ    2.50 – 3.49  ไมแนใจ 

 3.50 – 4.49  เห็นดวย    3.50 – 4.49  ไมเห็นดวย 

 4.50 – 5.00  เห็นดวยอยางยิ่ง   4.50 – 5.00  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 ผลการทดลองในภาพรวมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม ดังแสดงในตาราง 36   ซ่ึงแสดงการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมดานการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม   จากการทําแบบวัดการมีสํานึก

รักษส่ิงแวดลอม   กอนและหลังการทดลองดวยการทดสอบ t แบบคู 
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ตาราง  36  เปรียบเทียบการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใน 

      ภาพรวม 

 

การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม     จํานวนนกัเรียน คะแนนเฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม 150) 

คาสถิติ  

( t ) 

p–value 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

45 

45 

126.53 

135.42 

6.040 1.474×10-7** 

**มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

 

 จากตาราง 36  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม   ที่ไดจากการทํา

แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม   หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ  0.01  ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่  5  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ ไดผลดังแสดงในตาราง 37 
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ตาราง  37   แสดงผลการประเมินการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง    

       จําแนกเปนรายขอ  

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

    ขอความเชิงนิมาน 
1. การปลูกตนไมเปนประโยชนตอตัวเราเองและ

ครอบครัว 

5. ในทุงนาแดดรอนมาก เราควรปลูกตนไมใหญไว

ตามคันนาเปนระยะเพ่ือจะไดพักใตรมเงาของตนไม 

7. ควรนําน้าํทีใ่ชลางผักและผลไมแลวไปใชรดน้ํา

ตนไม 
9. อากาศท่ีรอนขึ้นทุกวนัมีผลตอการดํารงชีวิตของฉัน 

13. ฉันคิดวามนษุยเปนตัวการสําคัญท่ีทาํใหเกิด

ปญหาส่ิงแวดลอม 
14. ถาขาดพลังจากชาวบานทกุคนรวมกนัการดูแล

รักษาปาชุมชนกไ็มมทีางประสบความสําเร็จไดเลย 

15. ถาฉันมีโอกาสฉันจะเขารวมโครงการปลูกปา

ทดแทน 

16. ฉันจะภูมิใจมากที่ตนไมที่ฉันปลูกเจริญเติบโตเปน

ตนไมใหญได 
17. ฉันคิดวาการตัดไมในปามาใชนอยลงเปน

แนวทางหนึ่งในการอนุรักษปา 
18. เราควรอนุรักษปาไมจะไดมีแหลงตนน้าํลําธาร 

19. การที่เยาวชนไปทําความสะอาดแหลงน้ําเนื่องใน

โอกาสตางๆเปนเร่ืองที่นาชมเชย 

20. ฉันคิดวาโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบบําบัด

น้ําเสีย 

 

4.69 

 

4.51 

 

4.40 

 

3.76 

4.09 

 

4.07 

 

4.49 

 

4.76 

 

3.98 

 

4.67 

4.42 

 

4.60 

 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 

4.91 

 

4.56 

 

4.69 

 

4.27 

4.40 

 

4.47 

 

4.71 

 

4.89 

 

4.07 

 

4.84 

4.71 

 

4.69 

 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตาราง 37  (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

22. เม่ือเห็นกอกน้ําปดไมสนิทฉนัคิดวาเปนหนาที่

ของฉันทีจ่ะตองปดใหเรียบรอย 
24. ถาฉันเห็นนองทิ้งขยะลงคลองฉันจะเตือนนองวา

ไมควรกระทํา 

25. ฉันอยากจะปลูกตนไมเพ่ือชวยลดมลพิษทาง

อากาศใหลดลง 

27. การเสนอขาวผลเสียท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ

เปนส่ิงที่รัฐบาลและประชาชนตองรวมมือกันเผยแพร

28. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแกประชาชนอยางทัว่ถึง 
29. การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่ของฉัน

และคนทุกคน 

30. นับจากวนัน้ีเปนตนไปเราควรปฏิบัติตนในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

4.18 

 

4.49 

 

4.53 

 

3.82 

 

4.42 

 

4.53 

 

4.64 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

4.79 

 

4.69 

 

4.78 

 

4.11 

 

4.67 

 

4.78 

 

4.69 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ภาพรวมขอความเชิงนิมาน 4.37 เห็นดวย 4.62 เห็นดวยอยางยิ่ง 

    ขอความเชิงนิเสธ 
2. ยุคปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เราไม

จําเปนตองพ่ึงพาปาไมอีกตอไป 

3. ถาฉันสรางบานฉันจะสรางบานท่ีทาํจากไมสัก

ทองท้ังหลังเพราะสวยงามและบงบอกถึงความมี

รสนิยมดี 

4. ฉันคิดวาการท่ีปาไมถกูบุกรุกทําลายไมใชเร่ือง

แปลก เพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองใช

ประโยชนจากปามากขึน้ 

 

3.80 

 

3.36 

 

 

3.67 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

 

ไมเห็นดวย 

 

4.31 

 

4.58 

 

 

4.00 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 

ไมเห็นดวย 
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ตาราง 37  (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ขอคําถาม 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

6. เมื่อตัดตนไมในปามาขายนอกจากจะไดเงิน

แลวยังไดพ้ืนที่ไวใชทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นอีก 
8. ถาบานฉันอยูใกลแหลงน้าํฉันควรท้ิงขยะลง

ในแหลงนํ้าเพ่ือจะไดประหยดัเวลา 
10. ฉันรูสึกเฉยๆท่ีเห็นคนขบัรถควันดํา 
11. ไมควรมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่ชุมชน 

เพราะการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองสวนบุคคล 
12. อากาศเสียไมมีผลตอรางกายของฉันเพราะ

ฉันมขีนจมูกชวยกรองอากาศอยูแลว 

21. ฉันคิดวาการอนุรักษน้าํควรจะทาํเฉพาะฤดู

ที่มีนํ้านอยสวนฤดูทีม่ีน้าํมากไมจําเปนตองมี

การอนุรักษ 

23. ไมมีประโยชนที่เราจะชวยกนัรักษาแหลงน้ํา 

ในเมื่อคนอ่ืนไมใหความรวมมือ 

26. ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาทีไ่ม

สามารถปองกนัหรือแกไขได 

4.18 

 

4.56 

 

4.51 

4.22 

 

4.27 

 

3.87 

 

 

3.84 

 

3.42 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

4.53 

 

4.87 

 

4.42 

4.24 

 

4.67 

 

4.02 

 

 

4.22 

 

3.89 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ไมเห็นดวย 

 

 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

 

ภาพรวมขอความเชิงนิเสธ 3.97 ไมเห็นดวย 4.34 ไมเห็นดวย 

 

จากตาราง 37  ภาพรวมของขอความเชิงนิมานและขอความเชิงนิเสธ  แสดงใหเห็นวา   นักเรียน

กลุมตัวอยางมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง  และเมื่อพิจารณาใน

รายขอจะพบวา ภายหลังการทดลอง ขอความทีแ่สดงวานักเรียนสํานึกรักษส่ิงแวดลอมมากที่สุด คือ 

ขอความ “การปลูกตนไมเปนประโยชนตอตัวเราเองและครอบครัว”  รองลงมา  คือ ขอความ “ฉันจะภูมิใจ

มากที่ตนไมทีฉั่นปลูกเจริญเติบโตเปนตนไมใหญได”   และขอความเชิงนิมานที่มีคาเฉล่ียต้ังแต 4.7  ขึ้นไป 

ซ่ึงแปลความไดวา เห็นดวยอยางยิ่ง  ไดแก  ขอความ  “ถาฉันมีโอกาสฉันจะเขารวมโครงการปลูกปา
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ทดแทน  เราควรอนุรักษปาไมจะไดมแีหลงตนน้ําลําธาร   การที่เยาวชนไปทาํความสะอาดแหลงน้ําเนื่องใน

โอกาสตางๆเปนเร่ืองที่นาชมเชย   เมื่อเห็นกอกน้ําปดไมสนิทฉันคิดวาเปนหนาที่ของฉันที่จะตองปดให

เรียบรอย   ฉันอยากจะปลูกตนไมเพ่ือชวยลดมลพิษทางอากาศใหลดลง   และ การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมเปนหนาทีข่องฉันและคนทุกคน”  และขอความเชิงนิเสธท่ีมีคาเฉล่ียต้ังแต 4.7  ขึ้นไป ซ่ึงแปล

ความไดวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไดแก  ขอความ  “ถาบานฉันอยูใกลแหลงน้ําฉันควรทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา

เพ่ือจะไดประหยัดเวลา”  นอกจากนีข้อความแสดงวาทีนั่กเรียนมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมนอย หรือมีคาเฉล่ีย

ตํ่ากวา 4  เปนขอความเชิงนิเสธ  ซ่ึงแปลความไดวา ไมเห็นดวย  ไดแก  ขอความ  “ปญหามลพิษทาง

อากาศเปนปญหาที่ไมสามารถปองกันหรือแกไขได”   

 
 ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมจาก

การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และจากการเขียนรายงานของนักเรียน 

 สําหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการทดลอง จํานวน  11  คร้ัง ในเร่ืองของ

น้ําและปาไม  และ 8  คร้ังในเร่ืองของอากาศ โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาการมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยสังเกตทุกวันวันละ 4  กลุม ในการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมไดแบงลักษณะ

พฤติกรรมที่สังเกตเปนสองลักษณะคือ  มีการแสดงพฤติกรรม กับ ไมมีการแสดงพฤติกรรม  โดยมี

รายละเอียดของการแสดงพฤติกรรมในแตละประเด็น  ดังตาราง  38 

 

ตาราง  38  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งทีน่กัเรียนมีการแสดงพฤติกรรมดานการมีสํานึก 

      รักษส่ิงแวดลอม 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมท่ีตองการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

เร่ืองน้ํา 
1. ตระหนักถึงประโยชนของนํ้าท่ีมีตอ 

สิ่งมีชีวติ (คน/พชื/สัตว)  

2. ตระหนักวานํ้าสะอาดเปนสิ่งสําคัญและมีอยู

อยางจํากดั 

 

11 

 

11 

 

 

11 

 

11 

 

 

100 

 

100 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 
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ตาราง  38  (ตอ) 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมท่ีตองการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

3. ตระหนักถึงปญหาตางๆของน้ํา  

4. ตระหนักถึงสาเหตุของปญหาเร่ืองนํ้า   

5. ตระหนักถึงวิธีการใชนํ้าอยางประหยัด  

6. ตระหนักถึงวิธีแกไขปญหาเร่ือง น้ํา   

7. ตระหนักวานํ้าเสีย การขาดแคลนนํ้า และนํ้า

ทวมมผีลกระทบตอตนเองและสังคม   

8. มีความใฝรูโดยตดิตามขาวสารเกี่ยวกับเร่ือง

นํ้า 

9. ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคมที่

มีตอนํ้า 
เร่ืองปาไม   
10. ตระหนักถึงสาเหตุของการท่ีปาไมถูกทําลาย 

11. ตระหนักถึงวิธีการอนุรักษปาไม 

12.  ตระหนักถึงประโยชนของปาไมท่ีมีตอ

สิ่งมีชีวติ (คน/พชื/สัตว)  

13.  ตระหนักวาปาไมเปนสิ่งสําคัญและมีอยู

อยางจํากดั 

14.  ตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ปาไมถกู

ทําลาย 

15.  มีความใฝรูโดยตดิตามขาวสารเกีย่วกับ

เรื่องปาไม 

16.  ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคม

ท่ีมีตอปาไม 

11 

11 

11 

11 

11 

 

11 

 

11 

 

 

11 

11 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

 

10 

 

11 

 

 

11 

11 

11 

 

11 

 

11 

 

9 

 

11 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

90.90 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

81.82 

 

100 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

9.10 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

18.18 

 

0 
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ตาราง  38  (ตอ) 

 

มีการแสดงพฤตกิรรม ไมมีการแสดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมท่ีตองการสังเกต จํานวนคร้ัง

ท่ีสังเกต จํานวน (คร้ัง) รอยละ จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

เร่ืองอากาศ 
17.  ตระหนักถึงอากาศบริสุทธ์ิที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

18.  ตระหนักวาอากาศท่ีบริสุทธ์ิเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

19. ตระหนักถึงสาเหตุของมลพษิทางอากาศ  

20. ตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศ   

21. ตระหนักถึงวธีิการทําใหอากาศบริสุทธ์ิ   

22. มีความใฝรูโดยตดิตามขาวสารเกี่ยวกับเร่ือง

อากาศ 

23. ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคม

ท่ีมีตออากาศ 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

8 

 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

 

8 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

87.5 

 

100 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

12.5 

 

0 

 

รวม 232 228 98.28 4 1.72 

 

 

 จากตาราง 38  พบวา จากการสังเกตพฤติกรรม  11 คร้ัง ในเรื่องของน้ําและปาไม  และ 8 คร้ัง 

ในเรื่องของอากาศ  นักเรียนแสดงพฤติกรรมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมทั้ง 23 ประเด็นทุกคร้ังหรือ

เกือบทุกคร้ัง   โดยพฤติกรรมที่นกัเรียนแสดงนอยที่สุดท้ังในเร่ืองของน้ํา  ปาไม  และอากาศ   คือ มีความ

ใฝรูโดยติดตามขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองน้ํา   ปาไม  และ อากาศ  

 นอกจากนี้ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  พบวา นักเรียน

ติดตามเกี่ยวกบัขาวสารของเรื่อง น้ํา  ปาไม  และอากาศ นอยมาก  จะมีเพียงขาวสารบางเร่ืองเทานัน้ที่

นักเรียนทราบ  เชน นักเรียนทราบวาในปจจุบันเกิดปญหาน้าํทวมในหลายพ้ืนที่   นักเรียนรูถึงปญหา

น้ําแข็งที่ขัว้โลกละลายเน่ืองจากภาวะโลกรอน  เปนตน 

 สําหรับผลจากการเขียนรายงานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมนั้น  

พบวานกัเรียนสวนใหญมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  ดังตัวอยางตอไปนี้  
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 .... แนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ไดแก   

 การลดใชพลังงาน  ลดการใชถุงพลาสติกหรือส่ิงของที่ยอยสลายยาก  

  ไมปลอยใหเกิดนํ้าเสีย เชน ปลอยสารเคมีลงในแมน้ํา ท้ิงขยะลงในแมน้ํา  เปนตน    

  ไมปลอยควนัพิษ/ฝุนละอองสูอากาศ  เชน โรงงานอุตสาหกรรมปลอยควันพิษสูอากาศ  การ

เผาขยะ เปนตน  เพราะถาเราปลอยควนัพิษสูอากาศจะทําใหโอโซนในช้ันบรรยากาศลดนอยลงทาํใหเกิด

ภาวะโลกรอนตามมา  และทําใหเกิดภัยตอธรรมชาติ ที่เรียกวา  มลพษิทางส่ิงแวดลอม..... 

 

 .....  มนษุยเราไมไดเปนเพียงแตผูสรางส่ิงแวดลอมเทานั้น  มนษุยบางกลุมก็ทาํลายส่ิงแวดลอม

เหมือนกนั  ไมวาจะเปนการปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแมน้าํลําคลอง จนทาํใหเกิดน้ําเสีย  

ควันพิษจากรถยนต  การทิง้ขยะไมเปนทีแ่ละไมมกีารแยกประเภทของขยะ  ซึ่งพฤติกรรมเหลานีล้วนแตทํา

ใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีเปนพิษท้ังส้ิน  หนจึูงคิดวาสภาพแวดลอมตางๆ เราสามารถชวยกันอนุรักษได เชน 

ไมทิ้งขยะลงในแมนํ้าลําคลอง  ชวยกนัเกบ็ขยะลงถัง เพียงเทานี้เราก็จะมีสวนชวยทําใหสภาพแวดลอม

กลับมาดีไดแลว ...... 

 

 ....  แนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ตองเร่ิมทําที่ตัวเราเองกอนแลวถึงจะบอกเพ่ือน  พอแม พ่ี

นอง ใหรวมกนัอนุรักษส่ิงแวดลอม และการอนุรักษส่ิงแวดลอมจะทําใหเราทุกคนมีสุขภาพที่ดี...  

 

 .... แนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก 

1. ไมตัดไมทาํลายปา  เพราะ  ปาไมเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
2. ไมปลอยควันพิษหรือเขมาควัน เชน ควนัพิษจากรถยนตหรือการเผาไหม 

3. ไมท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในแหลงน้าํ มีการบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 

4. หลีกเล่ียงการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช เพราะจะทําใหเกิดสารพิษตกคางในดิน 

5. ไมท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ  เพราะ จะสงกล่ินเหม็น และเปนแหลงเพาะพันธเช้ือโรค..... 

 

 ....นํ้ามีความสําคัญสําหรับมนษุยเรามาก  เนื่องจากชีวติประจําวนัของเราตองเกี่ยวพันกับน้าํ

ตลอด  โดยเราตองใชน้ําในการด่ืม  ลางจาน ลางผัก  แปรงฟน  อาบ ปรุงอาหาร เปนตน  นอกจากน้ีนํ้า

ยังเกี่ยวของกบัประเพณีตางๆของไทย เชน ประเพณีสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง เปนตน  ดังนั้นถาเรา

ไมอยากใหน้าํหมดโลก เราตองชวยกันใชน้าํอยางประหยดั.... 
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 ....มนุษยตางใชประโยชนจากน้ําในดานตางๆ เชน ด่ืมกนิ ชําระลางรางกาย นําไปผลิต

กระแสไฟฟา เปนตน แตในปจจุบันนอกจากมนษุยจะใชประโยชนจากน้ําแลวมนษุยก็ยังเปนผูทําลาย

แหลงนํ้าโดยทิง้ขยะลงในแหลงน้ํา การปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงสงผลตอระบบนิเวศนทาง

น้ํา และสุขภาพของมนษุยเอง ดังนั้นเราจึงควรชวยกันอนุรักษน้ําเพื่อตนเองและสวนรวม....   

 

 ....การแกปญหาเร่ืองปาไมที่ทกุคนสามารถทําไดงายๆ คือ การปลูกปาทดแทนปาไมที่ถกูทาํลาย

ไป ซ่ึงถาทกุคนรวมกนัทําอยางจริงใจ แมปลูกเพียงคนละตน กจ็ะชวยแกปญหาไดมาก อีกอยางหน่ึงก็คือ 

การลดจํานวนการใชไมจากปาไม เชน การสรางบานดวยไมหายาก การตัดไมไปใชอยางฟุมเฟอย ควรมี

การสงวนพ้ืนท่ีปาไมบางแหงไว  ไมใหมีการลักลอบตัด  และมีการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอปาไมใหแก

ประชาชน..... 

 

 .... ทั่วประเทศนัน้เคยมีปาไม ปจจุบันสูญหายไปหมดส้ิน 

     เพราะมนษุยผลาญปาเปนอาจิณ เหลือเพียงดินรกรางไวใหเรา 

  รีบเขาเถิดรวมใจไทยทกุคน หากมีฝนก็ตองมีเหลาปา 

    จงต้ังใจเอาไวชัว่กัลปปา  รีบเถิดหนาปลูกปาตามพอเรา   .... 



บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเพื่อศึกษา  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 

(CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   โดยมี ความมุงหมาย

ของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  สมมติฐานของการวิจัย  และวิธีดําเนินการวิจัย พอสังเขปดังนี้ 

  
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผล 

และการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอม

ศึกษา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

2. เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูทีส่รางข้ึนในดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง  
การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมี

สํานึกรักษส่ิงแวดลอม  

  
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1  จํานวน 45 คน  ของ

โรงเรียนแยมวทิยการ  อําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย ที่ศึกษาใน 

ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2550  

 ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก  กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะ 

การใหเหตุผล และการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล 

กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน 5  ดาน

ไดแก  ความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล    ทักษะการ

เชื่อมโยง   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนมีความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ภายหลังการทดลอง

มากกวากอนการทดลอง 

2. นักเรียนมีทักษะการใหเหตุผลภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 
3. นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 
4. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง 
5. นักเรียนมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 สําหรับงานวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา  ซึง่มีทั้งหมด  5  ข้ันตอนดังนี ้

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนในการศึกษาปญหา 

โดยศึกษาปญหา จากเอกสาร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรตํ่า  ผูวจิัยไดศึกษาสภาพ

จริงจากครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการระหวางสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรและชีวิตจริง โดยสัมภาษณครูจํานวน 10 คนและนกัเรียนจํานวน 15 คน จาก 2 โรงเรียน 

และศึกษาปญหาของนักเรียนในดานความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  การให

เหตุผล  การเชื่อมโยง  จากผลการทาํแบบทดสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 130 คน 

จาก 2 โรงเรียน  พบวา  มกีารบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆและชีวติ

จริงหรือส่ิงแวดลอมนอย และนักเรียนมีความเขาใจทางคณิตศาสตร  เร่ืองการวเิคราะหขอมูลคอนขาง

ดี  แตขาดทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยง   จากนั้นจึงศึกษาแนวทางแกปญหาจากเอกสารและ

งานวิจยั   

 ข้ันตอนที ่2  การสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยเร่ิมพิจารณาขอบเขตของเนื้อหา   การ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู   การประเมินผล    และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน

แนะใหรูคิด (CGI)  ซึ่งเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนใหนักเรียนสรางความรูเองดวยความ

เขาใจ  ใชการแกปญหาเปนจุดเนนของการจัดกิจกรรม   

 ข้ันตอนที ่3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึง่เคร่ืองมือในการวิจยัจะแยกเปนสามสวน

คือ 

   1. เคร่ืองมือสําหรับผูเชีย่วชาญ ประกอบดวย แบบประเมินความสอดคลองของ

แผนการจัดการเรียนรู  และแบบประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ 

    2. เคร่ืองมือสําหรับผูวิจยัใชในการสอน  คือ แผนการจัดการเรียนรูจาํนวน 20  

ชั่วโมง  ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) ดานจุดประสงคการเรียนรู  เนือ้หา  กิจกรรมการเรียนรู และการ
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ประเมินผลการเรียนรู เทากบั 1.00  ทุกแผนการจัดการเรียนรู  และเมือ่นําไปทดลองนํารองพบวา   บาง

แผนควรมีการปรับเนื้อหาใหเกิดความเหมาะสมกับเวลา   และใบกิจกรรมที่ 2 ของทกุแผนการจัดการ

เรียนรู  ขอที่ใหนกัเรียนนาํเสนอขอมูลควรตองมีแกนที่เหมือนกับลักษณะของกระดาษกราฟใหกบั

นักเรียนเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนกราฟ/แผนภูม ิ

   3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลประกอบดวย 

   แบบทดสอบ  มี  2  ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู  ทกัษะการใหเหตุผล  และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร กอนและหลังการ

ทดลอง   ซึง่มคีวามเชื่อมัน่  0.79  และ  0.851  ตามลําดับ 

   แบบสังเกตพฤติกรรมมี  5  ฉบับ คือ  แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร เร่ือง การวเิคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม  โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธตรวจสอบ

ความสอดคลองและความเหมาะสม  และเมื่อนาํไปทดลองนาํรอง พบวา แบบสังเกตพฤติกรรมมีความ

เหมาะสมและสามารถใชสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนไดจริง 

      แบบสัมภาษณมี  3  ฉบับ คือ แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาความเขาใจทาง

คณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการเช่ือมโยง  โดยสัมภาษณ

นักเรียนหลังการทดลองจํานวน 6 คน  เพื่อวิเคราะหความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการเช่ือมโยงในเชิงลึกของนักเรียนหลังการทดลอง  โดยมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสม  และเมื่อนาํไป

ทดลองนํารอง พบวา แบบสัมภาษณสามารถใชสัมภาษณผูเรียนในเชงิลึกไดจริง 

     แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ผูวิจยันํามาจากแบบวัดเจตคติตอวิชา 

คณิตศาสตรของสมพร  แมลงภู (2541: 203-207) โดยมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ

เทากับ 0.89  และเมื่อนําไปทดลองนํารอง  พบวา มีความถูกตองของภาษาและเหมาะสมสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6     

      แบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมทีม่คีาความเชื่อมัน่  0.724    

  ข้ันตอนที ่4 การทดลองภาคสนามและการเก็บรวบรวมขอมูล  ในการทดลองคร้ังนี้ 

ผูวิจัยเปนผูสอน และเปนผูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีข้ันตอนในการทดลองดังนี ้

  1. กอนการสอน  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะห

ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร   แบบวัดเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

2.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองภาคสนามดวยตนเอง  ใน 
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ระหวางการสอนผูวิจัยและครูประจําวิชารวมกันสังเกตพฤติกรรมทั้ง 5 ดานของนักเรียน  และผูวิจัยให

นักเรียนเขียนรายงานกิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวันหรือความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตรและ

ส่ิงแวดลอม 

   3.  หลังส้ินสุดการสอน  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การ

วิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน  หลังจากนั้นผูวิจัย

สัมภาษณเพิ่มเติมกับนักเรียนจํานวน 6 คน เพื่อวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับ  ความเขาใจทางคณิตศาสตร

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล  และทักษะการเชื่อมโยง 

  ข้ันตอนที ่5  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจยั 

ข้ันสุดทายเปนข้ันตอนที่นําผลจากการทดลองมาวิเคราะหเพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนกับ 

ตัวผูเรียน ในดานความเขาใจทางคณิตศาสตร   เร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล   

ทักษะการเช่ือมโยง   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   การมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  และกําหนดสถิติที่ใช

ทั้งหมดดังนี้ 

    1.  เปรียบเทยีบผลการทาํแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  แบบวดัเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

แบบวัดการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม กอนและหลังการทดลองโดยใช t แบบคู 

    2.  ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูดานความเขาใจทางคณิตศาสตร   เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล   ทักษะการใหเหตุผล   ทกัษะการเช่ือมโยง   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   การมี

สํานึกรักษส่ิงแวดลอม ในเชิงคุณภาพโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ  และการเขียน

รายงานของนกัเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการนาํกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและ

การเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอม

ศึกษา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ไปทดลองใชไดผลดังนี ้

 1.  ดานความเขาใจทางคณติศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  พบวา นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

จากการทาํแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพจากการสงัเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ พบวา  นกัเรียนมี

พัฒนาการดานการอาน  เปรียบเทียบ  และวิเคราะหแนวโนมของขอมลูมากที่สุด  โดยท่ีนกัเรียน

สามารถเขียนแผนภูมิ/กราฟไดชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม   อานขอมูล รวบรวมและเปรียบเทยีบ
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ขอมูล และทํานายหรือระบุแนวโนมจากขอมูลไดถูกตองและแสดงแนวคิดเพื่ออธิบายคําตอบไดชัดเจน 

เหมาะสมและสอดคลองกับขอมูล  แตในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนพยายามอธิบายแนวคิดแตไม

สอดคลองกับขอมูล   หรืออธิบายแนวคิดได แตไมมีการอธิบายวาตองนําขอมูลที่เกบ็รวบรวมไดมาทาํ

อยางไรเพื่อตอบคําถามของโจทย   

 2.  ดานทักษะการใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพจากการสงัเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ  พบวา  นักเรียนมี

พัฒนาการดานการอธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยาง

สมเหตุสมผลมากที่สุด   โดยทีน่ักเรียนสามารถตอบคําถามถกูตอง และแสดงเหตุผลไดเกือบสมบูรณ 

โดยเหตุผลที่แสดงนัน้ช้ีใหเหน็วานกัเรียนมกีารใชการเปรียบเทยีบหรือมีการมองแนวโนมจากขอมลู

นอกเหนือจากการมองเพียงตัวเลขหรือความสูงของกราฟ  เมื่อใหอานขอมูลที่กําหนดใหหรือพบได

โดยตรงจากกราฟหรือแผนภูมิ การเปรียบเทียบขอมูล  การวิเคราะหแนวโนมของขอมูล หรือเมื่อให

อธิบายถึงคําตอบที่กําหนดให   

 3. ดานทกัษะการเช่ือมโยง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพจากการสงัเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ  พบวา   นักเรียน

สามารถนําขอมูลที่กาํหนดใหมาเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดโดยในการ

เชื่อมโยงมีการใชขอมูลที่กําหนดให และบอกไดวาสถานการณดานส่ิงแวดลอมจากขอมูลที่กําหนดให

เปนเชนไร     

 4. ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่จากการทําแบบวัดเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  แสดงวา

นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง    และนักเรียนมกีาร

แสดงพฤติกรรมดานเจตคตทิี่ดีตอวิชาคณิตศาสตรจากการสังเกตระหวางเรียน 

 5. ดานสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบวัดการมีสํานกึ

รักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนยัสําคัญ 0.01    และนักเรียนมี

การแสดงพฤติกรรมดานการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมจากการสังเกตระหวางเรียน 
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การอภิปรายผล 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและ

การเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ ส่ิงแวดลอม

ศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการพฒันาอยางเปนข้ันตอน  ภายใตกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่

เกี่ยวของจนกระทั่งไดกิจกรรมการเรียนรูที่ตองการ  และไดนํากิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชซึง่ผลของ

การใชกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามสมมติฐานการวิจยัทุกขอ แสดงใหเหน็วากิจกรรมการเรียนรูที่

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดที่จะใชพฒันาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล   

ทักษะการใหเหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม  

เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  ที่มนีํามาใช  

ดังนี้  1.  การจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาความเขาใจของนักเรียนโดยเนนที่ความสําคัญระหวาง

ทักษะและการแกปญหา   2.  การจัดการเรียนการสอนทีใ่หนักเรียนลงมือทํากิจกรรม  เนนใหนกัเรียน

ไดสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ   3.  นักเรียนไดเชื่อมโยงปญหา มโนทศันหรือทกัษะ กับ

ความรูเดิมที่มอียู  และ 4.  ประเมินนักเรียนอยางสม่าํเสมอดวยการถามและฟงการตอบของนักเรียน  

และแนวการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด  (CGI)  ที่ผูวจิัยนาํมาใชในการจัดการเรียนรูคร้ังนี้  ม ี4 

ข้ันตอน และในทุกๆข้ันตอนมีการใชหลักการของการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  ทุกข้ันดังทีก่ลาวมา

ขางตน   ดังนี ้

1. เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหนกัเรียนลงมือทํากิจกรรม  เนนใหนักเรียนไดสรางความรู

ดวยตนเองดวยความเขาใจ    โดยผูวิจยัใชคําถามนาํใหนักเรียนคิดเพือ่แสดงแนวคิดและเหตุผลของ

ตนเอง   อีกทัง้ผูวิจัยไมไดเนนใหนักเรียนสามารถหาคําตอบไดเพยีงอยางเดียว  เนื่องจากปญหาบาง

ปญหาไมไดมคํีาตอบที่ถูกตองเพยีงคําตอบเดียว  แตมีคําตอบไดหลากหลายข้ึนอยูกับเหตุผลที่นาํมา

สนับสนนุคําตอบนั้น  ดังนัน้ถานกัเรียนมีความเขาใจก็จะตอบไดหลากหลายและสามารถหาเหตุผลมา

สนับสนนุคําตอบไดเหมาะสม  อีกทัง้ผูวิจยัไมมีการบงัคับใหนกัเรียนตอบในแนวทางเดียวกับที่ผูวิจยั

คิดไว   เชน  
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เร่ืองความหมายของขอมูล  ผูวิจัยแบงกระดานดําเปน 3 สวน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นใหนกัเรียนพิจารณาทีละตัวอยางวาขอมูลที่จะไดในแตละตัวอยางคืออะไร 

และตองรวบรวมขอมูลอยางไร  นกัเรียนตอบดังทีน่ําเสนอขางตน  จากนั้นผูวิจัยใหนกัเรียนสังเกต

ขอมูลของแตละตัวอยางวาเหมือนกนัหรือไม และใหอธิบายวาตางกนัอยางไร  โดยนักเรียนตอบวา

ตัวอยางแรกเปนเร่ืองของสี  ตัวอยางที่สองเปนเร่ืองของอุณหภูมิ และตัวอยางที่สามเปนเร่ืองการทิง้

ขยะ  นอกจากนีน้ักเรียนยงัตอบอีกวา ขอมูลของแตละเร่ืองจะแตกตางกนั  จากนัน้ผูวิจัยใหนักเรียน

สังเกตขอมูลแตละตัวอยางวามีลักษณะเปนอยางไร  นักเรียนตอบวา เปนตัวเลขบาง เปนขอความบาง  

ผูวิจัยเลยใหนกัเรียนชวยกันสรุปความหมายของคําวา ขอมูล จนไดขอสรุปวา ขอมลู  คือ ขอเทจ็จริงที่

เปนตัวเลขหรือขอความซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เราสนใจจะศึกษา 

หรือ ในการทาํกิจกรรมกลุมทุกคร้ังผูวิจัยจะใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมา 

นําเสนอคําตอบพรอมเหตุผลคร้ังละ 2 หรือ 3 กลุม เมื่อนักเรียนแตละกลุมตอบแตละขอแลว ผูวิจยัจะ

ใหนักเรียนที่เหลือชวยกันแสดงความคิดเห็นวาคําตอบของเพื่อนเหมอืนของเราหรือไม  และถูกตอง

หรือไม เพราะเหตุใด  ซึง่ในบางขออาจจะตอบไดหลากหลายข้ึนอยูกบัเหตุผลทีน่ํามาสนับสนนุคําตอบ  

นั้นๆ   หรือบางขอนักเรียนตอบเหมือนกนัแตมีเหตุผลมาสนับสนุนคําตอบตางกนั เชน  กลุมหนึง่ตอบ

วา เนื่องจากมโีรงงานอุตสาหกรรมมากจึงมีกากของเสียอันตราย  แตอีกกลุมหนึง่ตอบวา เมื่อพิจารณา

ขอมูลที่กําหนดใหพบวา ปญหาส่ิงแวดลอมดานกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มีความรุนแรง 

20.6% ซึ่งนอยกวามลพิษทางอากาศที่มคีวามรุนแรง 36.9% และขยะที่มีความรุนแรง 26.7%   ดังนัน้

กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมจงึมคีวามรุนแรงเปนอันดับสาม  จากเหตุผลของนักเรียนทั้งสอง

กลุม    ผูวิจัยใหนกัเรียนสังเกตเหตุผลของทั้งสองกลุมวาเหมือนหรือตางกนั   และตางกนัอยางไร 

นักเรียนตอบไดวาเหตุผลที่ใชตางกนัโดยกลุมหนึง่ใชเหตุผลในชีวิตจริง  อีกกลุมหนึง่ใชเหตุผลจาก

ถาตองการทราบวานักเรียนแต

ละคนชอบสีอะไรบางและสีละก่ี

คน  จะตองทําอยางไร 

ขอมูล  ไดแก  สีที่นักเรียนชอบ 

และจํานวนนักเรียนที่ชอบในแต

ละสี 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  การสํารวจ 

ถาตองการทราบวาในทุกๆตน

ชั่วโมงต้ังแต 8.00 น. ถึง  

16.00 น. อุณหภูมิในหองเรียนนี้

เปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง 

ขอมูล  ไดแก  อุณหภูมิทุกๆตน

ชั่วโมง 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  การทดลอง 

 

ถาตองการทราบวานักเรียนใน

หองนี้ทิ้งขยะลงในถัง 

ขยะหรือไม จะตองทําอยางไรจึง

จะไดคําตอบ 

ขอมูล  ไดแก  จํานวนนักเรียนที่

ทิ้งขยะลงถัง 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  การสังเกต 
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ขอมูลที่กําหนด   และนักเรียนกลาวอีกวาถานาํเหตุผลของทัง้สองกลุมมารวมกันจะเกิดความสมบูรณ

ที่สุด   

2.   ผูวิจยัจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เอ้ือตอการนําความรูเดิมมาโยงกับความรูใหมที่จะสอน  เชน

ผูวิจัยใชความรูเดิมเร่ือง แผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแทงโยงไปสูความรูใหมเร่ือง กราฟเสน  เปนตน 

และผูวิจัยมกีารพิจารณาพ้ืนฐานความรูของนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อนํามาพจิารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรู  โดยผูวิจยัพิจารณาจากการพูดคุยกับนักเรียน  ผลการทาํแบบทดสอบกอนเรียนของ

นักเรียน  การพูดคุยกับครูสอนคณิตศาสตรของนักเรียนหองนัน้  และเนื้อหาตามหลักสูตรที่นักเรียน

เรียนไปแลว 

3.   ผูวิจยัจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาความเขาใจของนกัเรียนโดยเนนที่ความสําคัญระหวาง

ทักษะและการแกปญหา   โดยผูวิจัยเนนใหนกัเรียนแกปญหาผานทักษะการใหเหตุผลและการ

เชื่อมโยง เพื่อใหสงเสริมใหนักเรียนสรางความเขาใจดวยตนเอง  และผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนมีการ

แลกเปล่ียนแนวคิดและเหตุผล  ทัง้เปนกลุมใหญ และกลุมยอยขนาด  4  คน   อีกทัง้ผูวิจยัใหนักเรียน

ไดส่ือสารและแสดงแนวคิดของตนเองทั้งในลักษณะของการพูด  การเขียน   และการวาดภาพ    และ

สถานการณปญหาที่ผูวิจยันาํมาใชการจัดการเรียนรูคร้ังนี้เปนสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม ในเร่ืองของน้ํา ปาไม และอากาศ  ซึ่งเปนเร่ืองที่กลาวกันมากในปจจุบันและเปนเร่ืองที่ไม

ยากเกินไปสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6  โดยผูเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอมศึกษาประเมินแลว

เห็นวาเหมาะสมที่จะนําไปใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยาง  และเมื่อนาํไปทดลองกับนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6  กพ็บวานักเรียนสามารถทําความเขาใจในสถานการณปญหาทีผู่วิจัยสรางข้ึนได 

    4.   ผูวิจัยประเมินนักเรียนอยางสม่าํเสมอและตอเนื่องตลอดเวลาทีน่ักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  

โดยใชการถามและฟงนักเรียนตอบและอธิบายเหตุผล  รวมทัง้ฟงการรายงานคําตอบพรอมเหตุผล  

นอกจากนัน้ยงัใชการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กลาวมาแลวปรากฏผลดีในดานตางๆ  ดังนี ้

 1. ดานความเขาใจทางคณติศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่

จากการทาํแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01   ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก 

  1.1   การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่  

เนนการสรางความรูดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียนเอง การที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจะ

สงผลใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน  สอดคลองกับคํากลาวของ คารเพนเทอรและ

เลซเซอร (Carpenter & Lehrer. 1999: 20-23)  ที่กลาววา กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสรางความรู

ทางคณิตศาสตรดวยตนเองชวยสงเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตรของนักเรียน  และสอดคลองกับ
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ผลงานวิจยัของจรรยา ภูอุดม (2544: 110)  ที่พบวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

คณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนผูสรางความรูมีความเขาใจมโนมติและสามารถนําความรูไปใชไดดีกวา

นักเรียนทีเ่รียนตามปกติ ทาํนองเดียวกับผลงานวิจยัของเวด (Wade. 1995: 3411-A) ที่พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนให

ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05   

และสอดคลองกับงานวิจยัของ คารเพนเทอรและคณะ (Carpenter et al. 1989: 499-531)  ที่พบวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  มีคะแนนความสามารถทางการบวก  การลบ  

และความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 นอกจากนีก้ิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

การพัฒนาความเขาใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน  ทั้งส่ีข้ันตอน ทาํใหนกัเรียนมีความ

เขาใจเนื้อหาเร่ือง การวิเคราะหขอมูล ไดมากข้ึนกวาเดิม เนื่องจาก นกัเรียนจะตองผานกระบวนการ

คนหาและแกปญหาดวยตนเองจนกระทัง่ไดขอสรุป  นกัเรียนมโีอกาสไดคิดและลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง ทาํใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและสามารถนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชได 

  1.2  การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมไดนาํเสนอคําตอบและ

มีการวพิากษวิจารณกนัในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนเห็นมมุมองที่แตกตางและหลากหลายจากเพื่อน

นักเรียนคนอ่ืนๆ  ชวยใหนักเรียนมีมุมมองที่กวางข้ึน นักเรียนมีโอกาสเปรียบเทียบแนวคิดของตนเอง

กับเพื่อนๆ นอกจากน้ีการซักถามและตอบคําถามของเพือ่นนกัเรียนดวยกันเปนส่ิงทีน่ักเรียนสามารถ

ทําไดโดยไมรูสึกอึดอัดหรือกลัวผิดเหมือนกับการตอบคําถามของครู  การตรวจสอบ ซักถาม  สามารถ

ชวยใหนกัเรียนมีความเขาใจเนื้อหาคณิตศาสตรมากข้ึน สอดคลองกบัคํากลาวของ เฮนนาและ 

แยคเคล (Hanna & Yackel. 2003: 227-236)  ที่กลาววา  การมีปฏิสัมพันธในช้ันเรียนชวยสงเสริม

ความเขาใจทางคณิตศาสตรของนักเรียน  และสอดคลองกับรายงานการวิจัยของมัททุคริสนา 

(Muthukrishna. 1993: 3835-A) ที่พบวา การเรียนคณิตศาสตรในบรรยากาศของการสอนแบบการ

ชี้นําใหเกิดการคนพบ  การซักถามและวพิากษวิจารณกันในชั้นเรียน  ทาํใหนักเรียนมีความเขาใจมโน

มติที่ลึกซึง้มากกวานกัเรียนที่เรียนรูโดยการอธิบายของครู 

  1.3  การจัดกจิกรรมที่ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมจะเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา  ปรึกษาหารือ  อภิปรายและแสดงแนวคิดซึ่งกันและกันทํา

ใหนักเรียนเกดิความเขาใจที่ลึกซ้ึงในการเรียนคณิตศาสตร  สอดคลองกับคํากลาวของ คารเพนเทอร

และเลซเซอร (Carpenter & Lehrer. 1999: 20-23)  ที่กลาววา กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการเขียนหรือ

การอภิปรายเพื่อสะทอนส่ิงที่นกัเรียนรูชวยสงเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตรของนกัเรียน  

นอกจากนีย้ังสอดคลองกับแนวคิดของอดัมและแฮมม (Adam & Hamm. 1990: 33)  ที่กลาววา การ
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แกปญหารวมกันเปนกลุมจะทําใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหามากกวาการแกปญหา

เพียงลําพังคนเดียว  และผลการสังเคราะหงานวิจยัเกีย่วกับการสอนแบบใหนกัเรียนรวมมือกนัเปนทีม

ของ สลาวิน (Slavin. 1980: 315)  พบวา การเรียนแบบรวมมือทาํใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

สูงกวาการเรียนแบบอ่ืนๆ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

  1.4  การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับสถานการณในชีวติจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม  จะสงเสริมใหนกัเรียนเกิดความเขาใจทางคณิตศาสตรชัดเจนข้ึน  เนื่องจาก การจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหเกดิความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนในศาสตรตางๆ ทาํ

ใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  และชวยใหเหน็ความสัมพันธระหวางวิชาและความสัมพันธของวิชา

ตางๆเหลานัน้กับชีวิตจริง ทาํใหมองเหน็วาคณิตศาสตรเปนเร่ืองใกลตัวและสามารถเรียนรูและทาํ

ความเขาใจได  สอดคลองกบัผลงานวิจยัของบุญญิสา  แซหลอ (2550: 113) ที่พบวา นักเรียนมคีวาม

ลึกในการเขาใจเนื้อหาภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตรในเร่ืองการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล  

และพีชคณิตโดยใชสถานการณในชีวิตจริง   และสอดคลองกับงานของเมเยอร  เด็กเกอร และ กวอเรล 

(Meyer; Dekker;  & Querelle. 2001 : 523) ที่กลาววา สถานการณในชีวิตจริงมีบทบาทสําคัญในการ

กระตุน และสนับสนนุใหนักเรียน ประยุกตใชคณิตศาสตร และเขาใจคณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง 

นอกจากนีย้ังสอดคลองกับคํากลาวของ มาลาตี (Malaty. 2000) ที่กลาวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตรในโลกจริงจะทาํใหนักเรียนเขาถึงกระบวนการเรียนรูไดงาย อีกทั้งจะทาํใหนักเรียนเรียนรู

ไดอยางมีความหมาย  และชวยใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกบัสถานการณและปญหาใหมได (Coxford & 

Mirsch. 1996: 25)  นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับคํากลาวของอัลเบิรตและแอนโตส (Albert & Antos. 

2000: 530) ที่กลาววา การเรียนการสอนทีเ่ชื่อมโยงกับชวีิตจริงจะชวยพัฒนามโนทัศนและความคิด

ของนักเรียน 

 2. ดานทกัษะการใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 

  2.1  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่

เนนการสรางความรูดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียนเอง  การที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจะ

สงผลใหผูเรียนมีทกัษะการใหเหตุผลมากข้ึน  สอดคลองกับคํากลาวของสตีล (Steele. 1996: 4309-A) 

ที่พบวา การเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองของนกัเรียนทําใหนกัเรียนมีศักยภาพทาง

คณิตศาสตรเพิ่มข้ึนและคิดอยางเปนเหตุเปนผลมากข้ึน   และสอดคลองกับผลงานวจิัยของจรรยา  

ภูอุดม (2544: 110)  ที่พบวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปน

ผูสรางความรูมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลดีกวานักเรียนทีเ่รียนตามปกติ 
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 นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)   กระตุนใหนักเรียนได

คิดและใชภาษาอธิบายหรือแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดเพื่อตอบคําถามของท้ังจากครูและเพื่อน

นักเรียนดวยกนัเสมอ  มีการวิพากษวิจารณกันในช้ันเรียน ทาํใหนักเรียนเห็นมุมมองที่แตกตางและ

หลากหลายจากเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนๆ  ชวยใหนักเรียนมีมุมมองที่กวางข้ึน อันจะเปนการปลูกฝงทกัษะ

การใหเหตุผลของนักเรียนโดยไมรูตัว สอดคลองกับความเช่ือของทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของวีโกท

สกีที่วา ภาษาและปฏิสัมพันธทางสังคมเปนตัวการสําคัญที่ทาํใหเกิดพัฒนาการของการคิดเชงิเหตุผล  

และจากบทบาทของครูทีเ่ปนผูชี้นาํความสนใจของนกัเรียนดวยการสนทนา  ใชคําถามกระตุนให

นักเรียนเกิดการอภิปราย  และจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการแสดงเหตุผล ก็เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยเหลือ

นักเรียนใหเกดิความชัดเจนในการใหเหตุผล   

         2.2  การจัดกิจกรรมทีใ่หนักเรียนใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมจะเปดโอกาส 

ใหนักเรียนไดรวมกันคิด  พจิารณา ไตรตรองอยางรอบคอบดวยเหตุผล ทาํใหนักเรียนไดฝกการใช

เหตุผล เห็นขอจํากัดและขอบกพรองตางๆจากการสรุปที่ไมรอบคอบ  สงผลใหนักเรียนเกิดความ

ระมัดระวังในการสรุปมากข้ึน และชวยทําใหนักเรียนมีทกัษะการใหเหตุผลดีข้ึน สอดคลองกับคํากลาว

ของ สทนี(Steen. 2001: 4)  ที่กลาววา การจัดกิจกรรมกลุมเล็กจะชวยฝกใหนกัเรียนเรียนรูในการถาม

คําถาม รวมกนัคิด  ทําใหเกดิความชัดเจนในการอธิบายเพื่อเปนการพฒันาการใหเหตุผล  และ

สอดคลองกับคํากลาวของ สสวท. (2547: 15) ที่กลาววา การใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและ

เปรียบเทยีบคําตอบที่ตางกนัของปญหาและไดอธิบายเกี่ยวกับปญหาเหลานั้นเปนแนวทางในการ

พัฒนาทักษะการใหเหตุผล นอกจากนีย้ังสอดคลองกับผลงานวิจยัของสมเดช   บุญประจักษ (2540: 

บทคัดยอ) ที่พบวาการใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือจะชวยใหนกัเรียนมีศักยภาพทางดานการให

เหตุผลสูงข้ึน 

 2.3  การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ 

ส่ิงแวดลอม  จะสงเสริมใหนกัเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการใหเหตุผล  สอดคลองกับคํากลาวของ

กรอส (Gross. 1993) ที่กลาววา การเรียนรูในบริบทของชีวิตจริงจะทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผลและ

เขาใจทักษะทางคณิตศาสตร  และสอดคลองกับคํากลาวของ NCTM  ( อางถงึใน Gal & Garfield. 

1999: 48)  ทีก่ลาววา การใหนกัเรียนมีโอกาสในการทํางานที่เกี่ยวกับขอมูลจริง  โดยนักเรียนมโีอกาส

แกปญหาที่ตนเองสนใจหรือไดมีโอกาสต้ังปญหาดวยตนเองโดยผานข้ันตอนการสืบสวนทางสถติิ  เปน

แนวทางในการพัฒนาทกัษะการใหเหตุผล 

 3. ดานทกัษะการเช่ือมโยง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลัง

การทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
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  3.1  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  กระตุนใหนักเรียนไดคิด

และใชภาษาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับสถานการณในชีวิต

จริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เร่ืองน้าํ ปาไม และอากาศ  รวมทั้งการรวมกันแสดงแนวคิดเพื่อเชื่อมโยง

เนื้อหาไปสูชีวติจริงของครูและเพื่อนนกัเรียนดวยกนั จะทําใหนกัเรียนมีมุมมองการเชื่อมโยงที่

หลากหลายและกวางข้ึน อันจะเปนการปลูกฝงทักษะการเช่ือมโยงของนกัเรียนโดยไมรูตัว   และจาก

บทบาทของครูที่เปนผูชีน้ําความสนใจของนักเรียนดวยการสนทนา  ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิด

การอภิปราย  และจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเช่ือมโยง ก็เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยเหลือนักเรียนใหเกดิ

ความชัดเจนในการเช่ือมโยง  สอดคลองกบังานของ สมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา(NCTM. 

2000 : 274-277)  กลาวถงึการพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงวา นักเรียนจะมีโอกาสในการ

แสดงและพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงผานการ ตอบคําถาม และ การอภิปรายคําถาม  

  3.2   การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม  จะสงเสริมใหนกัเรียนพัฒนาทักษะการเช่ือมโยง เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการจะชวยใหนักเรียนมองคณิตศาสตรแบบเชื่อมโยง สอดคลองกับผลงานวิจยัของบุญญิสา  แซ

หลอ (2550: 113) ที่พบวา นกัเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงภายหลังการทดลองมากกวากอน

การทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตรใน

เร่ืองการวเิคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล  และพชีคณิตโดยใชสถานการณในชีวิตจริง   และ

สอดคลองกับงานของและสมบัติ แสงทองคําสุก (2545: 94-97) ที่พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

คณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพื่อสงเสริมทกัษะการเช่ือมโยงหลังไดรับการสอนสูงกวากอน

ไดรับการสอนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญหลายคน 

(Lubienski. 2001 : Online; Smith. 1991 : 8 ; & Blank.1997 : 15)  ทีก่ลาววาการใชปญหาในชีวติ

จริงเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหนักเรียนเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริงได  นอกจากนีย้ังสอดคลองกับ

ผลงานวิจยัของ ไคลและคณะ (Kyle. et al. 2001: 80-86)  ที่พบวา การใหแกปญหาในสถานการณ

จริง เปนแนวทางที่ดีที่สุดในการสงเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน และ

นักเรียนจะไดรับการสงเสริมอยางเต็มทีถ่าการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นไดเชื่อมโยงเขากับความ

เปนอยูสวนตัวของพวกเขา      

 4. ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่จากการทําแบบวัดเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  แสดงวา

นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

  4.1  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่

เนนการสรางความรูดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียนเอง  การที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจะ
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สงผลใหนักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีข้ึน   สอดคลองกับผลงานวิจยัของจรรยา ภูอุดม (2544: 

110)  ที่พบวานักเรียนทีเ่รียนตามรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู

มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีกวานักเรียนทีเ่รียนตามปกติ  และสมพร  แมลงภู (2541: 117) 

ที่พบวา  นักเรียนซ่ึงเรียนตามแผนการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวย

ตนเองมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีกวานกัเรียนที่เรียนตามปกติอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .01  

ทํานองเดียวกบัผลงานวิจยัของเวด (Wade. 1995: 3411-A)  ทีพ่บวานักเรียนทีเ่รียนโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีกวานกัเรียนที่

เรียนตามปกติอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05   

  4.2  การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนนใหนกัเรียนแสดงเหตุผลและเช่ือมโยงไปสูชวีิตจริงจะ

ทําใหนกัเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีข้ึน   สอดคลองกับผูเชีย่วชาญหลายคน (สสวท.2547: 3, 

NCTM. 1991, NCTM. 2000: 60-62, Ventura. 2001: online)  ที่กลาววา การใหนกัเรียนไดมีโอกาส

อภิปรายดวยเหตุผลและมีการเช่ือมโยงจากขอมูลที่มีอยูไปสูชีวิตจริงนัน้เปนกระบวนการที่สําคัญทีท่ํา

ใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  เหน็ความชัดเจนของวชิาคณิตศาสตร เกิดความมัน่ใจ    

และตระหนักวาคณิตศาสตรมีอยูในชีวิตจริงและมีอยูรอบตัวเรา 

  4.3  การใชกิจกรรมกลุมยอยในการจัดการเรียนรู  ที่มีการจัดกลุมแบบคละ

ความสามารถ จะเปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดแสดงความสามารถและชวยเหลือสนับสนนุซ่ึงกนั

และกัน นักเรียนแตละคนไดมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมกลุม ทําใหนกัเรียนแตละคนมีความรูสึกวา

ตนเองมีคาและเกิดความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึนดังผลการวิจยัของโธมัส (Thomas. 1994: 2500-A) ที่

พบวาการทํากจิกรรมในกลุมยอยทาํใหนักเรียนรอยละ 97 มีความเช่ือมั่นในความสามารถทาง

คณิตศาสตรของตนเองเพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลตอเจตคติตอการเรียนโดยตรง  ทํานองเดียวกับผลงานวิจยั

ของโอธแมน (Othman. 1997: 5090-A) ทีพ่บวาการใชทมีซึ่งประสานความแตกตางระหวางบุคคล 

(Team Assists Individualization) เปนวิธทีี่ดีทีท่ําใหเจตคติเปล่ียนไป และสอดคลองกับงานวิจยัของ

สมเดช บุญประจักษ (2540: 102) ที่พบวา การแกปญหาในกลุมยอยทาํใหนักเรียนรูสึกสบาย ไม

เครียด และลดความวิตกกงัวลวาจะทาํไมได เพราะมีเพื่อนชวยคิดหลายคน 

  4.4  จากบทบาทของครูทีเ่ปนผูชี้นาํความสนใจของนกัเรียนดวยการสนทนา  ใชคําถาม

กระตุนใหนักเรียนเกิดการอภิปรายดวยเหตุผล    จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  และใหขอมูล

ยอนกลับแกนกัเรียนในเวลาที่จําเปน  ถือเปนบทบาทของครูผูเอ้ืออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู

มากกวาเปนผูที่ออกคําส่ัง  สงผลใหนักเรียนมีเจตคติทีดี่ตอการเรียน ดังเชนผลการวิจัยของเค็ททนิ 

(Cattin. 1997: 3374) ที่พบวานักเรียนชอบบทบาทของครูในฐานะที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู 

และเปนผูใหการสนับสนุนความพยายามของนักเรียน  นอกจากนีก้ารจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  
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โดยใหนกัเรียนไดอภิปราย สรางขอคนพบ และตรวจสอบหาเหตุผลสนับสนนุ จะทําใหนกัเรียนมีเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตรดีข้ึน (Tougaw. 1994: 2935-A) 

  4.5  การจัดกจิกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่บูรณาการกับชีวิตจริงและ

ส่ิงแวดลอม จะนําไปสูเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  ดังที่ ทิเซนและคณะ (Thiessen. et al. 1989: 38)  

กลาววาการทีน่ักเรียนไดเผชญิกับสถานการณจริง จะทาํใหนักเรียนเหน็ประโยชนและคุณคาของ

คณิตศาสตร  รวมทัง้สามารถมองเห็นวาคณิตศาสตรสัมพันธกับการใชชีวิตประจําวันทั้งในทางตรง

และทางออม 

 5. ดานสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบวัดการมีสํานกึ

รักษส่ิงแวดลอมภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนยัสําคัญ 0.01   ทัง้นี้อาจ

เนื่องมาจาก 

  5.1  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่

เนนการสรางความรูภายในตัวนักเรียนเอง  เนนนักเรียนเปนสําคัญ  ทาํใหนักเรียนไดตระหนักถึงหนาที่

ของตนเองในทุกๆเร่ือง รวมทั้งเร่ืองของสิ่งแวดลอม ซึ่งการตระหนกัถงึหนาที่ของตนเองของนกัเรียนจะ

ทําใหนกัเรียนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ของสังคมที่ตองชวยกนัอนุรักษส่ิงแวดลอม  สอดคลองกับคํา

กลาวของ อลิศรา  ชูชาติ (2544: 146-147)  ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนวิธีการหนึง่

ที่กระตุนใหนกัเรียนรวมกนัอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดการเรียนรูอยางมีสวนรวมเปนกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจดุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดตระหนกัถงึบทบาทของตนเองใน

การควบคุมการดําเนนิชีวิต สภาพแวดลอม และความเปนอยูของตนเองมากย่ิงข้ึน   

5.2   การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงใหนักเรียนเหน็ขอมูลและ 

แนวโนมของขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  โดยใชกราฟ/แผนภูมิ  จะทาํใหนกัเรียนทราบถึงปญหา

ส่ิงแวดลอม    และทําใหนกัเรียนเกิดจิตสํานึกที่จะอนุรักษส่ิงแวดลอม   อีกทั้งปญหาดานส่ิงแวดลอมมี

สาเหตุมาจากหลายสาเหตุเกี่ยวของกันดังนั้นการแกปญหาจึงไมสามารถหาขอมูลจากวิชาใดวิชาหนึ่ง

ได นักเรียนจึงควรมีประสบการณจากหลายๆ สาขาวิชาที่เกี่ยวของกนั เพื่อเขาใจอยางลึกซึ้งและมี

มุมมองที่กวางในการแกปญหาและอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ กรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม (2544: 6-7, 2548: 15)  ที่กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษาควรจะเปนการใหการศึกษา

ที่จัดในลักษณะบูรณาการ  และปลูกฝงใหนักเรียนมนีิสัย จิตสํานกึทีห่วงใยตอส่ิงแวดลอม มีความ

ต้ังใจจริงในการรักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอม  

5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนกัเรียนไดเรียนรูจากสถานการณปจจุบันของ 
ส่ิงแวดลอมจากส่ือทีห่ลากหลายทัง้หนงัสือพิมพ  อินเตอรเนต  นิทานสิ่งแวดลอม  และส่ือมัลติมีเดีย  

อาจทาํใหนักเรียนรูสึกสนใจ และถือเปนหนาที่ของพวกเขาท่ีตองชวยกนัอนุรักษส่ิงแวดลอม  อีกทัง้
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เร่ืองของส่ิงแวดลอมที่ใชในการวิจยัคร้ังนีล้วนแตเปนเร่ืองที่ใกลตัวนกัเรียนทัง้ส้ินไมวาจะเปนเร่ืองของ 

น้ํา  ปาไม หรืออากาศ  และเร่ืองเหลานีถู้กกลาวถึงเปนอยางมากจากส่ือตางๆ ทั้งโทรทัศน วทิยุ 

หนงัสือพมิพ  และส่ือส่ิงพิมพตาง  จึงเปนแรงกระตุนที่ดีที่ทาํใหนกัเรียนตระหนกัถงึปญหา  เห็น

แนวโนมของปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และกระตุนใหหาแนวทางแกไขส่ิงแวดลอม 

 

ขอเสนอแนะ 
 สําหรับนักพฒันาหลักสูตร 

 1.  การจัดหลักสูตรคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมลู ควรจัดใหมกีารบูรณาการกับ

สถานการณตางๆ ในชีวิตจริง  เพราะจะทาํใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู  และเห็นวาการวิเคราะหขอมูลเปนเนื้อหาที่อยูใกลตัวและสามารถนาํไปปรับใชในชีวิต

จริงได   อีกทัง้จะทาํใหนักเรียนเรียนคณิตศาสตรอยางสนุกสนาน  

 2.  การจัดหลักสูตรคณิตศาสตรนอกจากจะใหความสําคัญกับการพฒันาความเขาใจ

ทางดานเนื้อหาแลว ควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ/กระบวนการดวย  เชน ทักษะการให

เหตุผล ทักษะการเช่ือมโยง  เปนตน  เนื่องจากการพัฒนาทักษะ/กระบวนการจะทําใหนกัเรียนสามารถ

พัฒนาความเขาใจทางคณติศาสตรในเนือ้หาตางๆ ไดดีข้ึน 

 3.  การจัดหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาควรจัดแบบบูรณาการ และในการเรียนรูส่ิงแวดลอม

ควรมีกราฟหรือแผนภูมิประกอบการเรียนรู เพราะจะทาํใหนักเรียนเหน็แนวโนมหรือภาพการ

เปล่ียนแปลงอยางชัดเจน เปนแนวทางหนึง่ซึ่งสามารถปลูกฝงใหนักเรียนเกิดสํานกึรักษส่ิงแวดลอมได 

 4.  ในการออกแบบตําราประกอบการเรียนรูของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ควรมกีารนาํ

สถานการณเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือสถานการณในชีวิตจริงมาสอดแทรกไวทกุโอกาสทีเ่ปนไปได  

เพื่อใหนักเรียนตระหนักถงึความสําคัญของสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีตอชวีิตจริงและตระหนักถงึ

ความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

 

 สําหรับครูผูสอน 

 1.  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  

เนื่องจาก  เปนแนวการจัดการเรียนรูทีเ่นนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูเองดวยความเขาใจ    ชวยให

นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมไปสูความรูใหม ทําใหนกัเรียนสามารถนกึภาพหรือคิดตอได  ทาํ

ใหนักเรียนเขาใจถึงความเกีย่วโยงของเนื้อหา   และสามารถพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรได 

 2.  ครูควรจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใหมีการบูรณาการกับสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ และชีวิตจริง หรือใชสถานการณในชีวิตจริงมาเปนสถานการณปญหาสําหรับสอนเนือ้หา
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คณิตศาสตรทุกโอกาสที่เปนไปได และควรทําอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหนกัเรียนตระหนกัถึงความสําคัญ

ของวิชาคณิตศาสตร  เหน็วาคณิตศาสตรเปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับชีวติจริง  และนําไปใชไดจริง 

 3.  ในการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรครูควรใหความสําคัญกับการพฒันาทักษะ/กระบวนการ

เชน ทักษะการใหเหตุผล ทกัษะการเช่ือมโยง  เปนตน  ควบคูกับการพัฒนาความเขาใจดานเนื้อหา

เนื่องจากการพัฒนาทกัษะ/กระบวนการจะทําใหนกัเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร

ในเนื้อหาตางๆ ไดดีข้ึน    และในการประเมินผลก็ควรประเมินทักษะ/กระบวนการควบคูไปกับการ

ประเมินความเขาใจทางดานเนื้อหา โดยประเมินอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ

ของนักเรียนและไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการจัดการเรียนรูคร้ังตอไป 

 4.   ครูควรผูสอนควรใชสถานการณที่หลากหลายเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดและแสดงเหตุผล 

และมีการเช่ือมโยงไปสูสถานการณในชีวติจริง  เพื่อพฒันาทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงของ

นักเรียน    เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็ในเนื้อหาที่เรียน  ใหนักเรียนอภิปรายและแสดง

ความคิดเหน็ตองานของตนเอง  หรืองานของเพื่อนในชัน้เรียน   อีกทัง้มีการใชส่ือทีห่ลากหลายในการ

จัดการเรียนรู   และควรมีส่ือการเรียนรูที่เพยีงพอสําหรับนักเรียนทกุคนหรือทุกกลุม   เพื่อใหนักเรียนมี

ความสนุกสนาน ทาํใหการเรียนไมนาเบ่ือ  เชน  ใชหนงัสือนิทานมาประกอบการเรียนรู   ใชขาวจาก

หนงัสือพมิพ  หรือใชส่ือมัลติมีเดีย เชน  ซดีี   วีซีดี เปนตน 

 5.   ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับเร่ืองของส่ิงแวดลอม  โดยมีการสอดแทรกเร่ือง

ส่ิงแวดลอมในการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรทุกโอกาสท่ีเปนไปได และควรทําอยางสม่าํเสมอ   เพื่อให

นักเรียนตระหนักถงึความสําคัญของส่ิงแวดลอม  ปญหาดานส่ิงแวดลอมที่เปนอยูและที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมงีานวิจัยที่นาํแนวทางของการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  มาใชในการจัดการเรียนรู

เนื้อหาอ่ืนๆ ของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 2.  ควรมกีารบูรณาการเนื้อหาอ่ืนๆของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กบัสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

หรือชีวิตจริงทีม่ีความสัมพนัธกัน 

 3.  ควรมงีานวิจัยเกีย่วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจทาง

คณิตศาสตร  และพัฒนาทักษะ/กระบวนการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

บรรณานุกรม 
 

กนก  จันทรทอง. (2541).  ส่ิงแวดลอมศึกษา: ความรูเร่ืองส่ิงแวดลอม. ปตตาน:ี คณะ 

ศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. 

กัลยา  วรรณโภคา. (2533).  การนําเสนอรูปแบบการสอดแทรกความรูดานส่ิงแวดลอมในการ 

เรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน.  วิทยานิพนธ ค.ม. (การศึกษา  

คณิตศาสตร). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

ถายเอกสาร. 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. ( 2546 ). การคิดเชิงบูรณาการ ( Integrative  Thinking).  

กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย. 

ขวัญจิต  เกี่ยวพันธุ. (2541). ผลการจัดคายวทิยาศาสตรโดยการสํารวจส่ิงแวดลอมที่มีตอทกัษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545). กรุงเทพมหานคร:  อัมรินทรพร้ินต้ิง. 

________. (2545).  รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2544/2545  ฝาวิกฤตการปฏิรูปการศึกษาสู 

สังคมแหงปญญาและการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร:  บริษทัพิมพดี จํากัด. 

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกจิ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับทีเ่กา พ.ศ. 2544-2549. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 

ควบคุมมลพิษ, กรม. (2548). สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย 2548. กรมควบคุมมลพิษ   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนษุย, สํานกังาน. (2540). คูมือฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

แบบหนวยบูรณาการวชิาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร:   

กระทรวงศึกษาธิการ. 

จิตนภา  เสถียรวิริยคุณ. (2536).  ปจจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ 

ค.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถายเอกสาร. 

 

 



 205 

จรรยา  ภูอุดม. (2544). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู.   

ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

เฉิดศักด์ิ  ชุมนุม. (2543). หลักสูตรแบบบูรณาการ. ในรวมบทความเร่ืองนารูเกี่ยวกบับูรณาการ 

เรียนการสอน. หนา 40. หนวยศึกษานิเทศก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 

เดชา  นุมพันธ.  (2525). ผลของการสอนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียน  ความภูมิใจในตนเอง  และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1. ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

ทองอยู  แกวไทรฮะ. (2543). แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับงาน 

การศึกษานอกโรงเรียน. ในรวมบทความเร่ืองนารูเกี่ยวกบับูรณาการเรียนการสอน. หนา 3-7. 

หนวยศึกษานเิทศก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 

ทิพยวรรณ  สุวรรณี. (2549). ชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ภายใตส่ิงแวดลอมใน 

ชีวิตประจําวัน เร่ือง การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.   

ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

ทิศนา  แขมมณี. (2545). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่ม ี

ประสิทธิภาพ. กรุงเทพ: สํานกัพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทรงศรี  ตุนทอง. (2545). การพัฒนารูปแบบการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนกัเรียน.  

ปริญญานิพนธ กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

ธนาลัย  สุขพัฒนธี. (2535, พฤศจิกายน-ธนัวาคม). กระทรวงศึกษาธิการกบัส่ิงแวดลอมศึกษา.  

วารสารประชากรศึกษา. 18(2): 63-68. 

ธีระชัย  ปูรณโชติ. (2543). การสอนแบบบูรณาการ. ในรวมบทความเร่ืองนารูเกี่ยวกบับูรณาการ 

เรียนการสอน. หนา 13-16. หนวยศึกษานเิทศก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 

ธํารง  บัวศรี. (2542).  ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร:  

ธนธัชการพิมพ 

 

 

 



 206 

บุญญิสา  แซหลอ. (2550). การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรในเรื่องการวิเคราะห 

ขอมูล การนําเสนอขอมูล  และพีชคณิตโดยใชสถานการณในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3. ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

เบญจมาศ  อยูเปนแกว. (2548). การสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยพัฒนาการ 

เรียนรู. 

ปยะพงษ  สุริยะพรหม. (2546).  การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT เร่ืองปาชุมชน เพื่อ 

สงเสริมเจตคติตอการอนุรักษปาชุมชน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

ประยูร  อาษานาม. (2537). การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา: หลักการและ 

แนวปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก. 

ปรีชา  เนาวเยน็ผล. (2544). กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปด 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1.  ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). 

กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ถายเอกสาร. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2540). การพัฒนาทีย่ั่งยนื. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนธิ ิ

ธรรม. 

พรรณี ช.เจนจิต. (2538). จิตวิทยาการสอน. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ตนออ แกรมมี. 

พรอมพรรณ  อุดมสิน. (2547).  การประเมินผลการเรียนรูดวยทางเลือกใหม. ในประมวล 

บทความหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. หนา  

155. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ. 

พิมพพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว  ยินดีสุข. (2548).  หนวยการเรียนรูสูการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการ เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

พิษณุ  เดชใด. (2540). การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใชเทคนคิการ

พัฒนาแบบยัง่ยืน. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

พงษศักด์ิ  วัฒนสินธุ และคณะ. (2549, เมษายน-มิถุนายน). เจาแผนดิน...นักคิด...นักจัดการ... 

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน. วารสารสิ่งแวดลอม. 10(2): 13-22. 



 207 

ภาสินี  เปยมพงศสานต. (2548). ส่ิงแวดลอมศึกษา: แผนการสอน  สาระการเรียนรู  และกิจกรรม 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภพ  เลาหไพบูลย. (2537). การสอนวทิยาศาสตรในโรงเรียนมธัยมศึกษา. เชียงใหม: ภาควิชา 

มัธยมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

มนตรี จุฬาวฒันทล. (2544). สาขาส่ิงแวดลอม. ใน สถานภาพและทิศทางอนาคตวาดวย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา. หนา 179-196. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 

ยุพิน  พิพิธกุล. (2527). การเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ. 

รัญจวน  คําวชิรพิทักษ. (2538). จิตวิทยาการส่ือสารในชั้นเรียน. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน). (2547).  มาตรฐานการศึกษา  

ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก: ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา. 

วลัย  พานิช. (2546). การบูรณาการ: แนวคิดและแนวปฏิบัติสูการจัดการเรียนรูที่มคีวามหมาย.  

ในแนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู. สุวัฒนา  

เอ่ียมอรพรรณ บรรณาธิการ. หนา 43-80. คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วฒันาพร  ระงับทุกข. (2542). แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร: แอล ที  

เพรส. 

วิชาการ, กรม.  (2539).   การประเมินผลจากสภาพจริง.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา. 

________.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544.   กรุงเทพมหานคร:  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

________.  (2544).   หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544.   กรุงเทพมหานคร:  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. (2542).  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนา 

ทางวิชาการ เร่ือง หลักสูตรบูรณาการ: หลากหลายทางเลือก. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถายเอกสาร. 

สาโรช  บัวศรี. ( 2529, มกราคม – มีนาคม). บูรณาการ. สารานกุรมศึกษาศาสตร. (3) : 7. 



 208 

สายฝน  ล้ีรัตนาวดี. (2540). การออกแบบหนวยการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือการสอนเปน 

คณะและการเรียนรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมสําหรับนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา. 

วิทยานิพนธ ศษ.ม. เชียงใหม: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม ถายเอกสาร. 

สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน. (2545).  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว. 

________. (2547).  การใหเหตุผลในวิชาคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: เอส พี เอน การพิมพ จํากัด. 

________. (2548).  รายงานการประเมินสัมฤทธิผลดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ปการศึกษา  

2548.  กรุงเทพมหานคร: เซเวน พร้ินต้ิงกรุป จํากัด. 

________. (2549).  สมรรถนะการแกปญหาสําหรับโลกวันพรุงนี:้ รายงานผลจากโครงการประเมินผล 

นักเรียนนานาชาติ (PISA 2003).  กรุงเทพมหานคร: เซเวน พร้ินต้ิง กรุป จํากัด. 

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, กรม. (2548). ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร:  

สวนส่ิงแวดลอมศึกษา กองสงเสริมและเผยแพร  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

________. (2544). สะพานสีเขียวสูการปฏิบัติส่ิงแวดลอมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บริษทั อัมรินทร 

พร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 

สมเดช  บุญประจักษ. (2540). การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 

ที่ 1 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ. ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). 

กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ถายเอกสาร. 

สมบุญ ศิลปรุงธรรม. (2547).  อนาคตภาพหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2557).  ปริญญานิพนธ กศ.ด.(วิจัยและ 

พัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถาย

เอกสาร.  

สมบัติ  แสงทองคําสุก. (2545).  การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา 

เพื่อสงเสริมทกัษะการเช่ือมโยง เร่ือง อนพุันธของฟงกชัน ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่6.  

ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถาย

เอกสาร. 

สมพร  แมลงภู. (2541). การพัฒนารูปแบบเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ.  ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 



 209 

สุชาดา  กีระนนัท. (2547). สถิติกับชีวิตประจําวนั.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุภางค  จันทวานิช. (2540). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุภาพร  แพรวพินิต. (2543, มกราคม-เมษายน). ทําไมตองบูรณาการ. วารสารศึกษาศาสตร 

ปริทัศน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 15(1): 1-6. 

สุรสาล  ผาสุข. (2546). การศึกษาความสามารถและการคิดเกี่ยวกับการใชตัวแบบเชิง 

คณิตศาสตรและผลในดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย.  ปริญญานิพนธ กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

สุรางค  โควตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร:  ดานสุทธาการ 

พิมพ. 

สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มลูคํา. (2543). เรียนรูสูครูมืออาชีพ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  

บริษทั ที.พี. พร้ิน. 

สําริง  บุญเรืองรัตน. (2528, กันยายน – ธันวาคม). แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ: ความเที่ยงและ 

ความตรง. วารสารการวัดผลการศึกษา. 7(20): 58-64. 

สํานักประเมินผลการศึกษา ( 2548). เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิด เร่ือง การ 

ติดตามและประเมินผลการปฎิรูปการศึกษา ประเด็นการปฎิรูปการเรียนรู. กรุงเทพฯ.สํานัก

เลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ. 

อภิญญา  บุตรฉุย. (2547). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยใช 

แฟมสะสมผลงานประเมนิผลงานสําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันที ่2  ทีเ่ขารวมกิจกรรมชุมนุม

คณิตศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(คณิตศาสตร). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 

อนันต จันทรกวี และคณะ. (2524). เอกสารประเมินผลการเรียนการสอนวทิยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขา

วิจัยและประเมินผล. 

อนุช  อาภาภิรม. (2543, มิถนุายน). ประชากรและส่ิงแวดลอม: เคร่ืองเซนความเจริญ. มติชนสุด 

สัปดาห.  20(1035): 59-61. 

อมรวิชช  นาครทรรพ. (2542). ความจริงของแผนดิน ลําดับที่ 2.  โครงการศึกษาไทยในยุค 

โลกาภิวฒัน.  



 210 

อัมพร  มาคนอง. (2545). รายงานวิจัย เร่ือง ความรูทางคณิตศาสตรของนิสิตวิชาเอก 

คณิตศาสตร.  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

________. (2546). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร.  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

________. (2546). คณิตศาสตร: การสอนและการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

________. (2547). การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร. ในประมวลบทความหลักการ 

และแนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. หนา 101-102.  

กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ. 

อรทัย  มูลคํา และคนอ่ืนๆ. (2542). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน 

ศูนยกลาง. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ทีพีพร้ินท จํากัด. 

อลิศรา  ชูชาติ. (2544). การเรียนรูอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคานยิมการอนุรักษส่ิงแวดลอม. ใน 

ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูสําหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา. หนา 140-155. 

กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อรรถพล  อนันตวรสกุล. (2546). การใชส่ิงแวดลอมและชุมชนเปนแหลงการเรียนรูส่ิงแวดลอม 

ศึกษา. ในแนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู.  

สุวฒันา  เอ่ียมอรพรรณ บรรณาธิการ. หนา 116-129. คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

Adams, D.M. & Hamm, M.E. (1990). Cooperative Learning: Critical Thinking and  

Collaboration across the Curriculum. Illinois: Charles C. Thomas. 

Albert, R.L. &  Antos, J. (2000). Daily journals teaching in the middle school.  

Mathematics Teaching in Middle School. 5(8): 526-531 

Anastasi, A. (1969). Psychology Testing. 3rd ed. New York: Mac-Millar Co. 

Artzt, A.F. & Armour-Thomas, E. (1992). Development of a Cognitive-Metacognitive  

Framework for Protocal Analysis of Mathematics Problem Solving in Small Groups. 

Cognition and Instruction. 137-150. 

Backhouse, J. et al. (1992). Improving the Learning of Mathematics. Portsmouth, NH:  

Heinemann. 

Baroody, A.J. (1993). Problem Solving, Reasoning and Communication, K-8: Helping  

Children Think Mathematically. NY: Mac-Millar Co. 



 211 

Basil, C. G. (1999, September) . Collecting data outdoors : making connections to   

the real world. Teaching Children Mathematics. 6(1) : 8-12. 

Beane, J. ( 1991, October). The middle school : The natural home of integrated  

curriculum . Educational Leadership. 49(2) : 9. 

Blank, William E. (1997). Authentic Instruction. In Promising Practices for Connecting  

 High School to the Real World. pp. 5. Florida:  University of South Florida.  

Boss, Micharl J. (2003, Winter).  The beauty of and? and or? : Connections within  

mathematics for students with learning differences. Mathematics and Computer  

Education. 37(1) : 105-114. 

Buck, J.C. (2000). Building connection among classes of polynomail functions.  

Mathematics Teacher. 93(7): 591-594. 

Burkhardt, Hugh. (2001). The Emperor’s Old Clothes, or How the World See It.  

Retrieved  May 20, 2005, from  www.nctm.org/dialogues/2001-   

01/default_all_print.htm.   

Buschmon, L. (1995). Communication in the language of mathematics. Teaching  

Children Mathematics. 1(6): 324-329. 

California State Department of Education.(1989). California Generalized Rubric for Math.  

Retrieved  January 22, 2006, from 

http://intranet.cps.k12.il.us/assessments/Ideas_and_Rubrics/Rubric_Bank/MathRubri

cs.pdf    

Carpenter, T.P. et al. (2000). Cognitively Guided Instruction: A Research-Based  

Teacher Professional Development Program for Elementary School Mathematics: 

Reasearch Report. National Center for Improving Student Learning and 

Achievement in Mathematics and Science. 

________. (1999). Children’ s Mathematics: Cognitively Guided Instruction.  Portsmouth, NH:  

Heinemann. 

________. (1989). Using knowledge of children’ s mathematics thinking in classroom  

teaching: An experimental study. American Educational research Journal. 26(4):  

499-531 

Cattin, D.S. (1997). “A Study of Self-Directed Learning in an Alternative Education  



 212 

Program for Adolescents” in Dissertation Abstracts International. 57(8). 3374-A. 

Michigan: Bell Howell. 

Cole, D.J. et al. (2000). Portfolios Across the Curriculum and Beyond. California: Corwin  

Press. 

Coxford, A. F. (1995). The Case for Connection. In Connecting Mathematics across  

The Curriculum. pp. 3 -12. Reston, VA:   National Council of Teacher of  

Mathematics. 

Coxford, A.F. & Mirsch, C.R. (1996). A common core of math for all. Education  

 Readership. 22-25 

Cruikshank, D.E. & Sheffield, L.J. (1992). Teaching and Learning Elementary and  

Middle School  Mathematics. NY: Macmillan. 

Curcio, F.R. (1987). Comprehension of mathematical relationships expressed in graph.  

Journal for Research in Mathematics Education. 18:  382-393. 

Curcio, F.R. & Artzt, A.F. (1997). Assessing Students’ Statistical Problem Solving  

Behaviors in a Small-Group Setting. in  The  Aessessment Challenge in Statistics 

Education. Gal, I. & Garfield, J. editors. pp 123-138. Amsterdam: IOS Press. 

Davidson, N. (1990). Small Group Cooperative Learning. in Teaching and Learning   

Mathematics in The 1990s. 1990 Yearbook. pp.52-61. Reston, VA:  National council 

of Teachers of Mathematics. 

Davis, R.B. (1986). Learning Mathematics: The Cognitive Science Approach to  

Mathematics Education. Norwood, NJ: Ablex. 

Dossey, J.A. et al. (2002). Mathematics Method and Modeling for Today’s Mathematics  

Classroom. A Comtemporary Approach to Teaching Grade 7-12. Pacific Grove: 

Brooks/Cole. 

Fennema, E. et al. (1993). Using children’s  knowledge in instruction. American  

Educational research Journal. 27(4): 555-583. 

Fogaty, R. (1991 , October). Ten ways to integrate curriculum. Educational  

Leadership. 49(2) : 61-65. 

 

 



 213 

Frazee, B.M. & Rundnitski, R.A. (1995). Integrated Teaching Methods: Theory,  

Classroom Applications and Field-Based Connections. Aldany, NY:  

Delmar Pubishers. 

Friel, S.N. et. al.  (1997). Understanding students’ understanding of graphs.  

Mathematics Teaching in the Middle School. 3(3): 224-227. 

Gal, I. & Garfield, J. (1999).  Teaching and Assessing Statistical Reasoning.  in  

Developing Mathematical Reasoning in Grades k–12 : 1999 yearbook.  pp.207-210. 

Reston, VA:  National council of Teachers of Mathematics. 

Gale, C. (2001). On Interdisciplinary Instruction. MS: Mississippi Association for Middle  

Level Education.  

Ginsburg, H. & Opper, S. (1969). Piaget’s Theory of Intellectual Development: An  

Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Good, C.V. (1973). Dictionary of Education. ed. NY: McGraw-Hill. 

Goodrich, H. (1997). Understanding rubrics. Education Leadership (Teaching for  

Authentic Student Performance). 54(4): 14-17. 

Graham, A. (1987). Statistical Investigations in the Secondary School. NY:  

Cambridge University Press. 

Greenal, A. (1980). Environmental Education in School Polices and Programme.  

Canberra: The Curriculum Development Center. 

Greenwood, J.J. (1993). On the nature of teaching and assessing mathematics power  

and mathematics thinking. Arithmetic Teacher. 41(3): 144-152. 

Gross, F.E. (1993). The Power of Numbers: A Teacher‘ s Guide to Mathematics in a  

Social  Studies Context: An Interdisciplinary Curriculum. Cambridge MA: Education 

for Social Responsibility.  

Guilford, J.P. & Hoepfner. (1971). The Analysis of Intelligence. NY: McGraw-Hill. 

Hank, J. E. (1998). Native American Pedagogy and Cognitive Based Mathematics  

Instruction. NY: Garland Press. 

Hanna, G. & Yackel, E. (2003). Reasoning and Proof. in A Research Companion to  



 214 

Principles and Standards for School Mathematics.Kilpatrick, J., Martin, G.W. & 

Schifter, D. editors. pp.227 – 236. Reston, VA: National Council of Teacher of 

Mathematics.  

Hiebert, J.C. & Carpenter, T.P. (1992). Learning and Teaching with Understanding. in   

Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. Grouws, D.A. 

editors. pp 65-97. Old Tappan, NJ: Macmillan. 

Hiebert, J.C. et al. (1997). Making Sense: Teaching and Learning Mathematics with  

Understanding. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Hillgard, E.R. (1967). Introduction to Psychology. NY: Harcourt, Brace and World. 

House, P. A. (1995). Connecting Mathematics across the Curriculum (1995 Yearbook).  

 Preface. Reston, VA: National Council of Teacher of Mathematics.  

Hoyles, C. (1985). What is the point of group discussion?. Educational Studies in  

Mathematics. 16(2): 205-214. 

Jacob. (1989). Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. VA:  

Association for Supervision and Curriculum Development. 

Janvier, C. (1987). Problems of  Representation in the Teaching and Learning of  

Mathematics. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

John, A. (2004). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching  

Developmentally. Pearson Education.  

Johnsen,  S. ( 1994, May – June). Figuring out interdisciplinary curriculum. Gifted Child  

Today Magazine. 17(3) : 37.  

Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1989). Cooperative Learning in Mathematics Education.  

in  New Directions for Elementary School Mathematics. 1989 Yearbook.  pp. 234-

245. Reston, VA:  National council of Teachers of Mathematics. 

Johnston, J. B. (1974).  A Taxonomic and Statistical Analysis of Opinion, Attitudes,  

Scope and Selected Content Areas of Enviromental Education in Mississipi. 

Dissertation Abstracts International. 34(8): 4911-A. 

Kader, G. & Perry, M. (1994). Learning statistics with technology.  Mathematics  

Teaching in the Middle School. 3(3): 224-227. 

Kemp, J.E. (1985). The Introduction Design Process. NY: Harper & Row. 



 215 

Kennedy, L.M. & Tipps, S. (1994). Guiding Children’s Learning of Mathematics. 7th ed.  

Belmont California: Wadsworth. 

Kibler, R.J. (1970). Behavioral Objectives and Instructional Process. in  Selected  

Reading for the Introduction to the Teaching Profession. Milton, M. editors. pp. 44-

53. Berkeley: McCutchan. 

Konold, C. & Higgins T. L. (2003). Reasoning About Data. in A Research Companion to  

Principles and Standards for School Mathematics.Kilpatrick, J., Martin, G.W. & 

Schifter, D. editors. pp.193 – 196. Reston, VA: National Council of Teacher of 

Mathematics.  

Krulik, S. & Rudnick, J. (1993).  Reasoning and Problem Solving: A Handbook for  

Elementary School Teachers. Needham Heights, Mass: Allyn and Bacon. 

Kyle, D.W., Mcintrye, E. & Moore, G.H. (2001). Connecting mathematics instruction with  

the families of young children. Teaching Children Mathematics. 8(2): 80-86 

Lappan, G. &  Schram, P. W. (1989). Communication and Reasoning :   

Critical Dimensions of Sense Making in Mathematics. in New Directions for   

Elementary School Mathematics Yearbook. pp.94-30. VA:  National Council of 

Teacher of Mathematics. 

Lardizabal, S.A. et al. (1970). Methods and Principles of Teaching. Quezon City:  

Alemar-Phoenix. 

Lesh, R. et. al. (1997). Using “Real-Life” Problems to Prompt  Students  to Construct  

Conceptual Models For Statistical Reasoning. in  The  Aessessment Challenge in 

Statistics Education. Gal, I. & Garfield, J. editors. pp 65. Amsterdam: IOS Press. 

Lobato, E.J. (1993). Making connection with estimation. Arithmetic Teacher. 40(6): 347- 

351. 

Lubienski, S.T. (2001). The Problem with Real World Problems.2001. Retrieved May 20,  

 2005, from  www.nctm.org/dialogues/2001-01/default_all_print.htm. 

Maedows, D. (1990). Harvesting One Hunderdfold: Key Concepts and Case Studies in  

Environmental Education. UNEP, Nairobi. 

Malaty, G. (2000). From Mathematics for Living to Living for Mathematics. International  

Conference on Mathematics Education into the 21st Century: Mathematics for Living. 



 216 

Matsuda, E. (2000). Promoting  Students’  Thinking  through  Mathematical  Writing. In  

ICME9: The 9th International Congress on  Mathematical  Education. Eizo Nakasaki 

editor. pp.216. Tokyo/Makukavi, Japan. 

McBrien and Brandt. (1997). The Language of Learning: A Guide to Education Terms.  

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Merlino, F. Joseph . (2000). Understanding Integrated Mathematics Using Living  

Metaphors.  Retrieved May 20, 2005, from  www.nctm.org/dialogues/2001-

01/default_all_print.htm  

Muthukrishna, A. (1993). “ Training Mathematical Reasoning: Direct Explanation versus  

Constructivist Learning”  in Dissertation Abstracts International. 53(11). 3834-3835-

A. Michigan: Bell Howell. 

National Center for Research in Mathematics and Science Education. (1992).  

 Cognitively guided instruction. NCRMSE Research Review. 1(2). 

National Council of Teachers of  Mathematics. (1989). Curriculum and Evaluation  

Standards for School Mathematics.  Reston, VA: National Council of Teachers of 

Mathematics. 

________. (1991).  Professional  Standards for Teaching Mathematics.  Reston, VA: National  

Council of Teachers of Mathematics. 

________. (2000).  Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National  

Council of Teachers of  Mathematics. 

Newman, F.M. (1997). Authenic Assessment in Social Studies: Standard and Examples.  

in Handbook of Classroom Assessment. Phye, G.D. editors. pp.359-380. San Diego:  

Academic Press.  

Nitko, A.J. (1996). Education Assessment of Student. 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J.:  

Prentice Hall. 

Oliva, P. F. (1992). Developing the Curriculum. 3 rd ed. NY: Harpers Collins. 

O’Daffer, P.G. (1990). Inductive and deductive reasoning. The Mathematical  

Teacher.  93(6): 378-380. 

 

 



 217 

O’Daffer, P.G. & Thornquist, B.A. (1993). Critical Thinking, Mathematical Reasoning and  

Proof. in Research Ideas for the Classroom, High School Mathematics. pp.39-56. 

New York: Macmillan Publishing Company. 

Othman, N. (1997). “The Effects of Cooperative Learning and Traditional Mathematics  

Instruction in Grades k-12: A Meta-Analysis of Findings” in Dissertation Abstracts 

International. 57(12). 5090-A. Michigan: Bell Howell. 

Owens, Kathy. (2001). An Integrated Approach for Young Students. Retrieved May 20,  

 2005, from  www.nctm.org/dialogues/2001-01/default_all_print.htm 

Pandey, T. (1990). Authentic Mathematics Assessment. Eric Digest. Article No :  

ED354245.  

Perrine, V. Effect of a Problem-Solving-Based Mathematics Course on the Proportional  

Reasoning of Preservice Teachers. Retrieved May 20, 2005, from 

http://www.lip.uni.com/dissertations/fullcit/3006601 

Pfeifer, Gene Robert. (2002). The Influence of Authentic Assessment Tasks and  

Authentic Instruction on Lutheran Elementary School Fifth-and Sixth Grade 

Students’ Attitudes toward Social Studies and Authentic Projects. Dissertation 

 ( Education). Minnesota : University of Minnesota. Available : UMI Proquest Digital 

Dissertation. Retrieved  July 19, 2005. 

Pugalee, D.K. and Others. (2003).  Authentic Tasks and Mathematical problem Solving.  

International Conference on Mathematics Education into the 21st Century: 

Mathematics for Living.  

Reys, L.L., Smith & Suydam. (2001). Helping Children Learn Mathematics. 6th ed.  

Brisbane: John Wiley&sons. 

Ross, J.A., Rolheiser, C. & Gray, H.A. (1998). Student evaluation in co-operative  

learning: Teacher cognitions. Teachers and Teaching: Theory and Practice.  

2(4): 299-316. 

Rowan, T.E. & Morrow, L.J. (1993). Implementing  k-8 curriculum and evaluation  

standards.  Arithmetics Teacher.  Reston, VA: National Council of Teachers of  

Mathematics. 

Russell, S.J. (1999). Mathematical Reasoning in The Elementary Grades. in Developing  



 218 

Mathematical Reasoning in Grades K-12 Yearbook. pp. 1. Reston, VA: National 

Council of Teachers of Matermatics. 

Schoenfeld, A.H. (1988). What’s all the fuss about metacognition?  in Cognitive Science  

and Mathematics Education. Schoenfeld, A.H. editors. pp.189-215. Mahwah, NJ: 

Erlbaum. 

Schroeder, T.L. & Lester, E.K. (1989). Developing Understanding in Mathematics via  

Problem Solving.  in New Directions for Elementary School Mathematics.   

Trafton, P.R. editors. pp.31-42. Reston, VA: National Council of Teachers of  

Mathematics. 

Serafini, B.L. (2000). Everyday Math General Information. Retrieved  September 25,  

2005, from  http://www.Jsasd.K12.pa.us/bserafini/everyday-mathematic.html    

Shteingold, N. (2001) . Isolate, Then integrate. Retrieved  May 20, 2005, from

 www.nctm.org/dialogues/2001-01/default_all_print.htm   

Slaring, E.(1990).  Education Psychology. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ:  

 Prentice-Hall 

Slavin, R.E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research. 50(2): 315- 

 342. 

Smith, E. B., Goodman, K. S. & Meredith, R. (1976). Language and Thinking in School.  

2nd ed. NY: Holt, Rinehart and Winston. 

Smith, K.J. (1991). The Nature of Mathematics Sixth Edition. California: Brooks/Cole  

 Publishing Company. 

Stapp, W.B. & Cox, D.A. (1979). Environmental Education Activities Manual. Thonson- 

Shore,  Dexter: Michigan. 

Steele, D.F. (1996). “ A Constructivist Approach to Mathematics Teaching and Learning  

by a Fourth-Grade Teacher”  in Dissertation Abstracts International. 56(11). 4309-A. 

Michigan: Bell Howell. 

Steen, L.A. (2001). Mathematics and Numeracy: Two Literacies; One Language.  

Retrieved  October 17, 2005, from 

http://www.stolaf.edu/people/steen/numeracy.html    

 



 219 

Susskind, L. J. ( 1994, Winter). Constructing building bridges and minds: Building  

an integrated curriculum throught  social  studies. Educational Studies. 25(14) : 325. 

Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. NY: Harcourt  

Brace World. 

The International Study Center.(2000). TIMSS 1999 International Mathematics Report.  

Boston College. Lynch School of Education. 

Thiessen, D. et al. (1989). Elementary  Mathematical  Method. NY: Mocmillan. 

Thomas, C.D. (1994). “Constructivism and African-American Students’ Confidence in  

Mathematics”  in Dissertation Abstracts International. 54(7). 2499-2500-A. Michigan: 

Bell Howell. 

Thurstone, L.L. (1967). Attitude Can be Measure. in Attitude Theory and Measurement.  

NY: John Willey and Son. 

Tougaw, P.W. (1994). “A Study of the Effect of Using an Open-Approach to Teaching  

Mathematics Upon the Mathematics Problem Solving Behaviors of Secondary 

School Students” in Dissertation Abstracts International. 54(8). 2934-2935-A. 

Michigan: Bell Howell. 

Travess , D.P.; & Revore, R. W. (1990). Foundation of Educations : Becoming a  

Teacher.2nd  ed. Englewood Clifts, NJ. : Prentice-Hall. 

Tyler, W.R. (1970). Basic Principle of Curriculum and Instruction. 3rd ed. Chicago: The  

University of Chicago Press. 

UNESCO. (1981). Integrate Subject Areas in Primary Education Curriculum. Report  

Finalization Meeting. Bangkok : 9–15 December 1981.  

United Nations. (1993). The Global Partnership of Environment and Development, A  

Guide to 21 Agenda. NY. 

Usiskin, Z. (2001).  Trends in Mathematics Education. Document for Conference Titled  

“Trends in Mathematics Education” pp. 14-20. Bangkok, Dec 13. 

Vars, G. ( 1991, October). Integrated curriculum in historical perspective.  

Educational Leadership. 49(2) : 4. 

Ventura, J . ( 2001). Integrating Literature, Mathematics, and Science.  

Retrieved May 20, 2005, from  www.nctm.org/dialogues/200101/default_all_print.htm 



 220 

Villasenor, A. & Kapner, S. H. (1993). Arithmetic from a problem-solving perspective: An  

urban implementation.  Journal for Research in Mathematics Education. 24(1):  62-

69. 

Wade, E.G. (1995).  “ A Study of the Effects of a Constructivist-Based Mathematics  

Problem Solving Instructional Program on the Attitudes, Self-Confidence and  

Achievement of Post Fifth-Grade Students.(Constructivist)” in Dissertation Abstracts 

International. 51(11). 3411-A. Michigan: Bell Howell. 

Wiggin, G. (1989). The fultility of trying to teach everything of importance. Educational  

Leadership. 46(3): 44-59. 

________. (1998). Teaching to the (authentic) test. Educational Leadership. 46(7) :  

141-147. 

Zellman, G.L. & Sears, D.O. (1971). Childhood origins of tolerance for dissent. Journal  

of Social Issue. 27(9): 109-136. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ก 

 

รายนามผูเชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

223 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
 รายนามผูเชีย่วชาญที่ชวยตรวจสอบความสอดคลองของ แผนการจัดการเรียนรู 
และแบบทดสอบวัดความเขาใจเรื่อง การวิเคราะหขอมูล    ทกัษะการใหเหตุผล และทกัษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ( คา IOC ) 
 

ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรศึกษา 

ดร.  รุงทิวา  แยมรุง     อาจารยภาควชิาประถมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร    

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอมศึกษา 

ผศ.  อรรถพล  อนนัตวรสกุล  อาจารยภาควชิาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลย ี  

      คณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผูเชี่ยวชาญดานการสอนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา  

อาจารยเลิศลักษณ  กมลเพชร   อาจารยสอนคณิตศาสตร   โรงเรียนแยมวทิยการ   

 

 
 รายนามผูเชีย่วชาญที่ชวยตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ของแบบวัดการมีสํานึก
รักษสิง่แวดลอม 
ผศ.  อรรถพล  อนนัตวรสกุล  อาจารยภาควชิาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลย ี  

      คณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
 

ชื่อกิจกรรม  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง กราฟเสน   จํานวน  3   ชั่วโมง 

         และจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพษิ     
 
 
ผลการเรียนรู 
 รูและเขาใจองคประกอบของการนําเสนอขอมูลดวยกราฟเสน  โดยเช่ือมโยงกับความรูที่มีอยู

เดิมในเร่ืองของแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับจํานวนเร่ืองรองเรียนดาน

มลพิษทางส่ิงแวดลอมพรอมอธิบายสาเหตุ  แนวทางแกไข  โดยใชทกัษะการใหเหตุผล  การเชื่อมโยง   

จากขอมูลที่นาํเสนอให  บนแนวทางการจดัการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

 

สาระสําคัญ (main concept) ที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนในแผนการจัดการเรียนรูนี้ โดยแสดงเปน 

 แผนผังมโนทศัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ใชการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

การวิเคราะหขอมูล

ในสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

จํานวนเร่ืองรองเรียน

ดานมลพิษทาง

ส่ิงแวดลอม  

การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับจํานวน

เร่ืองรองเรียนดานมลพิษในรูปกราฟ

เสน แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปภาพ 

การอาน  เปรียบเทียบ  

และวิเคราะหแนวโนม

ของขอมูลเก่ียวกับ

จํานวนเร่ืองรองเรียน

ดานมลพิษ 

การอธิบาย  การหาความสัมพันธ  
การวิเคราะห  แสดงขอสรุป  และ

พิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล   

สถานการณปจจุบันของ

สิ่งแวดลอมในประเทศ

ไทยจากขอมูลจํานวนเร่ือง

รองเรียนดานมลพิษ 

ความหมายและตัวอยางของ

สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

 

สถานการณ สาเหตุ  แนวทางแกไข  

ปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม 
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 จากแผนผังมโนทัศนขางตน  ผูสอนใชการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดเปนแนวการ

จัดการเรียนรูที่ทาํใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนหลัก   ซึ่งมโนทัศนหลักที่ตองการเกิดข้ึนกับ

นักเรียน คือ การวิเคราะหขอมูล และ จาํนวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษทางส่ิงแวดลอม   สวนขอความ

ในกรอบส่ีเหล่ียมขางตนเปนมโนทัศนยอยที่ผูเรียนตองเรียนรูเพื่อนําไปสูมโนทัศนหลัก  สําหรับเสนประ

ใชเพื่อแสดงใหเหน็ความเก่ียวของกนัของมโนทัศนยอย    

  
จุดประสงคการเรียนรู 

เนื้อหาทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   ใหนกัเรียนสามารถ 

1. บอกองคประกอบของการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และกราฟเสนได 

2. อาน  เปรียบเทียบ  และวเิคราะหแนวโนมจากขอมูลเกีย่วกับจาํนวนเร่ืองรองเรียนดาน

มลพิษได 

เนื้อหาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม  ใหนกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและยกตัวอยางของส่ิงแวดลอมรอบตัวเราได 
2. อธิบายสาเหตุ  เสนอแนวทางแกไข  และยกตัวอยางของมลพิษทางส่ิงแวดลอมได 

ทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยง  ใหนักเรียนสามารถ 

1. อธิบาย  หาความสัมพนัธ  วิเคราะห  แสดงขอสรุป  และพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล

จากการอาน  เปรียบเทยีบ  และวิเคราะหแนวโนมจากขอมลูเกี่ยวกับจาํนวนเร่ืองรองเรียน

ดานมลพิษได 

2. ระบุสถานการณปจจุบันของส่ิงแวดลอมในประเทศไทยจากขอมูลเกีย่วกับจํานวนเร่ือง
รองเรียนดานมลพิษที่กาํหนดใหได 

 
สาระการเรียนรู   
 เนื้อหาทางคณิตศาสตรเร่ือง การวิเคราะหขอมูล    

 ขอมูล  คือ ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลขหรือขอความซึง่เกีย่วของกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เราสนใจจะ

ศึกษา  เพื่อเปนหลักในการคํานวณเปรียบเทียบหรือคาดคะเนหาความจริง  ซึง่นํามาประกอบการ

ตัดสินใจหรือแกปญหาตางๆ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  การนาํขอมูลที่ไดจากการสังเกต  สํารวจ  หรือทดลองมาจัดเก็บ

โดยแยกตามประเภท  เพื่องายตอการอานและนาํไปใช 

แผนภูมิรูปภาพ  เปนการใชรูปภาพแสดงจํานวนหรือปริมาณของส่ิงตางๆ  รูปภาพแทนส่ิงที่

เปนอยางเดียวกันตองเปนรูปภาพทีเ่หมือนกนั และขนาดเทากนั 
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แผนภูมิแทง  เปนการใชรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแสดงจํานวน หรือปริมาณของส่ิงตางๆ   โดยให

ความสูงหรือความยาวของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแตละรูปแสดงจํานวนแตละรายการ  รูปส่ีเหล่ียมมมุฉาก

ทุกรูปตองมีความกวางเทากัน และเร่ิมตนจากระดับเดียวกนั 

กราฟเสน  เปนวิธกีารนําเสนอขอมูล โดยใชจุดและสวนของเสนตรงทีล่ากเช่ือมตอจดุ ซึ่งจุดแต

ละจุดจะบอกจํานวนหรือปริมาณของขอมลูแตละรายการ   นิยมใชกราฟเสนกับขอมลูที่แสดงการ

เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ตามลําดับกอนหลังของเวลา  มีหลักการเขียน ดังนี ้

•  เขียนช่ือกราฟวาแสดงขอมูลอะไร 

•  เขียนสวนของเสนตรงในแนวต้ังเพื่อแสดงรายละเอียดของจํานวนหรือปริมาณของขอมูลแต

ละรายการ 

•  เขียนสวนของเสนตรงในแนวนอนเพื่อแสดงชวงเวลาของขอมูลแตละรายการ 

•  เขียนจุดเพือ่แสดงจํานวนหรือปริมาณของขอมูลแตละรายการ 

•  เขียนสวนของเสนตรงตอจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดๆ ไปจนถึงจุดสุดทาย 

 •  เขียนที่มาของกราฟ 

 

เนื้อหาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม   

 ส่ิงแวดลอม  หมายถงึ ส่ิงตางๆที่อยูรอบตัวมนษุยซึง่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนษุยได

ทําข้ึน  โดยส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก  น้ํา ปาไม อากาศ แสงแดด เปนตน สวนส่ิงแวดลอมที่

มนุษยสรางข้ึน ไดแก ส่ิงกอสรางทางกายภาพ เชน อาคารบานเรือน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน 

และวัฒนธรรม เชน ประเพณี  ความเช่ือ เปนตน 

มลพิษทางส่ิงแวดลอม  หมายถงึ  การที่มส่ิีงเปนพิษปริมาณมากเจือปนอยูในส่ิงแวดลอม  

จนอาจทําใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในพืน้ที่นัน้ หรือเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมดวยกันเอง  

ไดแก  น้าํเสีย  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  กล่ินเหมน็  ฝุนละอองและเขมาควัน  เสียงดังและเสียง

รบกวน  เปนตน 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 
 ชั่วโมงที่ 1  
 ข้ันที่ 1 การนําเสนอปญหา 

1. นําเสนอคําถามกับนกัเรียนวา ถาตองการทราบวานกัเรียนแตละคนชอบสีอะไรบาง 
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และสีละกี่คน  จะตองทําอยางไร   จากนัน้ใหนักเรียนอภิปรายรวมกนั  โดยครูเปนผูใชคําถามนาํใหเกิด

การอภิปราย   เชน  นักเรียนจะมีวิธกีารอยางไรเพื่อใหไดคําตอบ   มีใครมีวิธีการอยางอ่ืนอีกหรือไม  

เปนตน  จนไดขอสรุปวา  ตองถามนกัเรียนทีละคนวาชอบสีอะไรและทําการจดบันทกึไว  ซึ่งวิธีการ

ดังกลาวเปนวธิีการหนึง่ของการเก็บรวบรวมขอมูลที่เรียกวา  การสํารวจ  และสีตางๆที่นกัเรียนชอบกับ

จํานวนนักเรียนที่ชอบสีนัน้ๆ เรียกวา  ขอมลู   

2. นําเสนอคําถามกับนกัเรียนวา ถาตองการทราบวาในทุกๆตนช่ัวโมงต้ังแต 8.00 น. ถงึ  

16.00 น. อุณหภูมิในหองเรียนนี้เปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง จะตองทําอยางไรจึงจะไดคําตอบ   

จากนั้นใหนกัเรียนอภิปรายรวมกนั  โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย   เชน  นักเรียนจะมี

วิธีการอยางไรเพื่อใหไดคําตอบ   มีใครมีวธิีการอยางอ่ืนอีกหรือไม  เปนตน  จนไดขอสรุปวา  ตองทํา

การวัดอุณหภูมิในหองนีทุ้กตนช่ัวโมงต้ังแต 8.00 น. ถงึ 16.00 น. และทําการจดบันทึกไว  ซึง่วิธกีาร

ดังกลาวเปนวธิีการหนึง่ของการเก็บรวบรวมขอมูลที่เรียกวา  การทดลอง  และอุณหภูมิที่วัดไดในทกุตน

ชั่วโมง  เรียกวา  ขอมูล   

3.    นําเสนอคําถามกับนกัเรียนวา ถาตองการทราบวานักเรียนในหองนีท้ิ้งขยะลงในถงั 

ขยะหรือไม จะตองทาํอยางไรจึงจะไดคําตอบ   จากนั้นใหนักเรียนอภิปรายรวมกนั  โดยครูเปนผูใช

คําถามนาํใหเกิดการอภิปราย   เชน  นักเรียนจะมีวิธกีารอยางไรเพื่อใหไดคําตอบ   มใีครมีวิธีการอยาง

อ่ืนอีกหรือไม  เปนตน  จนไดขอสรุปวา  ตองทาํการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนเวลาท้ิงขยะวา

ทิ้งลงในถังขยะหรือไม และทําการจดบันทึกไว  ซึง่วิธกีารดังกลาวเปนวิธกีารหนึง่ของการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่เรียกวา  การสังเกต  และพฤติกรรมการทิง้ขยะของนักเรียนที่บันทกึได เรียกวา  ขอมูล   

4.    จากขอ 1  2 และ 3 ใหนักเรียนลองสังเกตวาส่ิงที่เรียกวา ขอมูล นั้นมีลักษณะอยางไร  

และอภิปรายรวมกนั  โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย   เชน  ขอมูลในขอ 1  2 และ 3 มี

ลักษณะเปนอยางไร  เปนตัวเลขใชไหม  เปนขอความไดหรือเปลา  วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลมีอะไรบาง 

เปนตน จนไดขอสรุปวา ขอมูล  หมายถงึ ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลขหรือขอความซึ่งเกีย่วของกับเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งที่เราสนใจจะศึกษา  และวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายวธิี  เชน  การสํารวจ  การทดลอง  

การสังเกต เปนตน  

5. ใหนักเรียนแตละคนชวยกนัยกตัวอยาง ส่ิงแวดลอมที่ตนเองรูจักวามอีะไรบาง   
จากนั้นอภิปรายรวมกนั    โดยครูเปนผูใชคําถามนาํใหเกิดการอภิปราย   เชน  ส่ิงแวดลอมที่นกัเรียน

รูจักและอยูรอบตัวนักเรียนมอีะไรบาง  ส่ิงแวดลอมใดบางเปนส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ     

ส่ิงแวดลอมใดบางเปนส่ิงแวดลอมที่มนษุยสรางข้ึน    เปนตน  จนไดขอสรุปวา  ส่ิงแวดลอม  คือ ส่ิง

ตางๆที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกดิข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทาํข้ึน  โดยส่ิงแวดลอมตาม
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ธรรมชาติ ไดแก  น้ํา ปาไม อากาศ แสงแดด เปนตน สวนส่ิงแวดลอมที่มนษุยสรางข้ึน ไดแก 

ส่ิงกอสรางทางกายภาพ เชน อาคารบานเรือน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน  

6. นักเรียนแตละคนชวยกันยกตัวอยาง มลพษิทางส่ิงแวดลอมหรือส่ิงแวดลอมที่เปนพษิ 

ที่ตนเองรูจักวามีอะไรบาง  จากนั้นอภิปรายรวมกัน    โดยครูเปนผูใชคําถามนาํใหเกิดการอภิปราย   

เชน  มลพิษทางส่ิงแวดลอมที่นกัเรียนรูจกั หรืออยูใกลๆตัวนักเรียนมีอะไรบาง   น้ําทีป่ลอยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนอยางไร   แถวบานนักเรียนมีกล่ินเหม็นของกองขยะไหม  เปนตน  จนไดขอสรุปวา   

มลพิษทางส่ิงแวดลอม  หมายถงึ  การที่มส่ิีงเปนพิษปริมาณมากเจือปนอยูในส่ิงแวดลอม จนอาจทําให

เกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในพืน้ที่นัน้ หรือเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมดวยกันเอง  ไดแก  น้าํ

เสีย  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  กล่ินเหมน็  ฝุนละอองและเขมาควนั  เสียงดังและเสียงรบกวน  เปนตน  

 7.   นาํเสนอใบกิจกรรมที ่1  ใหนักเรียนแตละคนพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลและวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากสถานการณที่กําหนดให    และใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัสาเหตุ

และแนวทางแกไขมลพิษทางส่ิงแวดลอม  จากนั้นนักเรียนรวมกนัอภิปราย จนไดขอสรุปวา  

สาเหตุของมลพิษทางส่ิงแวดลอม ไดแก การทิง้ของเสียลงในแมน้ําลําคลอง  ไมทิง้ขยะลงใน

ถัง  การปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ควันพิษจากไฟไหมปา  สารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช

จากการเกษตรกรรม  ควนัพษิจากทอไอเสียของรถยนต  เปนตน 

 แนวทางแกไขมลพิษทางส่ิงแวดลอม  ไดแก  ไมทิ้งของเสียลงในแมน้ําลําคลอง  ออกกฎหมาย

ควบคุมการปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม    ปรับแตงเคร่ืองยนตใหอยูในสภาพดี  ไมใช

สารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช  เปนตน 
 ชั่วโมงที่ 2  
 8.   ครูนําเสนอจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป 2535 – 2549  ของกรมควบคุม

มลพิษ  แลวอภิปรายรวมกบันักเรียนถงึสถานการณของส่ิงแวดลอมไทยในปจจุบัน 

9.  นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงที่แสดงขอมูลจากขอ 8  จํานวนเร่ือง 

รองเรียนดานมลพิษระหวางป  2535 – 2549   จากนัน้นักเรียนรวมกนัอภิปรายองคประกอบของ

แผนภูมิทั้งสอง  โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย  เชน  ชือ่แผนภูมิวาอยางไร  แผนภูมินี้มี

ที่มาจากแหลงขอมูลใด  รูปภาพแทนส่ิงที่เปนอยางเดียวกันตองเปนรูปภาพทีเ่หมือนกันหรือไม  ตองมี

ขนาดเทากนัหรือไม  ตองมีการระบุไหมวารูปภาพหนึ่งรูปแทนจํานวนเทาไร   ความสูงหรือความยาว

ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแตละรูปแสดงอะไร  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกรูปตองมีความกวางเทากนัไหม  

และเร่ิมตนจากระดับใด  ตองเปนระดับเดียวกนัไหม  เปนตน  เพื่อเปนการทบทวนความรูเร่ืองแผนภูมิ

รูปภาพและแผนภูมิแทงของนกัเรียน   

10.  ครูนําเสนอกราฟเสนของขอมูลจากขอ 8  จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป  
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2535 – 2549  แลวใชคําถาม เชน  จุดแตละจุดในรูปกราฟแสดงอะไร   ตองมกีารลากเสนเช่ือมจุดแต

ละจุดไหม  ลักษณะของกราฟเสนเหมือนหรือตางจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงอยางไรบาง  

เปนตน   เพื่อใหนกัเรียนเกิดการอภิปรายรวมกนัถงึองคประกอบของกราฟเสนโดยเช่ือมโยงกับความรูที่

มีอยูเดิมในเร่ืองของแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง   จากนั้นนักเรียนชวยกนัสรุปองคประกอบของ

กราฟเสนวาประกอบดวย  ชือ่กราฟ   สวนของเสนตรงในแนวต้ังเพื่อแสดงรายละเอียดของจํานวนหรือ

ปริมาณของขอมูลแตละรายการ   สวนของเสนตรงในแนวนอนเพื่อแสดงชวงเวลาของขอมูลแตละ

รายการ   จุดเพื่อแสดงจํานวนหรือปริมาณของขอมูลแตละรายการ 

สวนของเสนตรงตอจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดๆ ไปจนถงึจุดสุดทาย   และที่มาของกราฟ   เพื่อใหเกดิ

ความเขาใจทีช่ัดเจนและถกูตอง 

 ข้ันที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 

11.  แบงนกัเรียนเปนกลุมๆละ 4-6 คน พรอมใหนกัเรียนทาํใบกิจกรรมที ่2  เร่ืองรองเรียน 

ดานมลพิษระหวางป 2535 – 2549   

12. นักเรียนแตละกลุมชวยกนัวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามใบกิจกรรมที ่2  พรอมทั้ง 

อธิบายเหตุผล  โดยในชวงทีน่ักเรียนทาํกิจกรรมนี้ครูจะคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  พรอมทั้งให

คําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
 ชั่วโมงที่ 3  

ข้ันที่  3  ข้ันการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 13.   เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2  เสร็จเรียบรอยแลว  ครูเลือกนักเรียน 2-3 กลุม 

สงตัวแทนมานําเสนอคําตอบของกลุมตัวเองพรอมทั้งเหตุผล  จากนัน้ครูและเพื่อนถามเพื่อใหนกัเรียน

ไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใชเพื่อใหเกดิการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุดสวนกลุมที่

เหลือครูจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสนอเหตุผลที่แตกตางออกไปจากของเพื่อน   

ข้ันที่  4  ข้ันการบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงไปสูชวีิตจริง 

14.  นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อบูรณาการแนวคิดและเหตุผลจากการนาํเสนอของ 
นักเรียนแตละกลุมยอย โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย เชน  เหตุผลของแตละกลุม

เหมือนหรือตางกนัอยางไร  แตละกลุมมีแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงจากขอมลูที่กําหนดไปสูสถานการณดาน

ส่ิงแวดลอมของประเทศไทยเหมือนหรือตางกนัอยางไร  เปนตน  จากนั้นนักเรียนชวยกันขยายแนวคิด

เพื่อเชื่อมโยงไปสูสถานการณดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและสรุปเปนประเด็นวา  จํานวนเร่ือง

รองเรียนดานมลพิษมีแนวโนมสูงข้ึน  แตในชวง 2 ปที่ผานมา จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพษิมี

แนวโนมลดลง แสดงวา สถานการณส่ิงแวดลอมของไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตามจํานวนเรื่อง
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รองเรียนดานมลพิษกย็ังอยูในระดับที่สูง  แสดงมลพิษทางส่ิงแวดลอมก็ยังคงมีอยูมาก  ดังนั้นเราทุก

คนควรรวมมือกันอนุรักษส่ิงแวดลอม 

15.  นักเรียนชวยกันสรุปองคประกอบของกราฟเสน 

 

16. ครูใหนักเรียนแตละคนเขียน ความรูสึกที่มตีอวิชาคณิตศาสตร  และ แนวทางการ 

อนุรักษส่ิงแวดลอม ลงในใบกิจกรรมที ่3  

 
สื่อการเรียนรู 

1. ฟวเจอรบอรดนําเสนอแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  และกราฟเสนของขอมูลจํานวน 

เร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป 2535 – 2549 

2. ใบกิจกรรมที ่1 

3. ใบกิจกรรมที ่2 

4. ใบกิจกรรมที ่3 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการรวมอภิปรายในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการทํากิจกรรมในช้ันเรียน 

4. การตรวจใบกจิกรรมที่  1 

5. การตรวจใบกจิกรรมที่  2 

6. การตรวจใบกจิกรรมที่  3 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
 

ใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองเพื่ออธบิายวธิีการเกบ็รวบรวมขอมลูในสถานการณที่กําหนดให 

ดังนี ้

ถาตองการทราบวานกัเรียนในหองนี้สวนใหญมาโรงเรียนโดยวิธีใด  จะตองทาํอยางไรจึง 

จะไดคําตอบ   ใหนักเรียนอธบิายตามความเขาใจของตนเอง   

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

ใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองในประเด็นตอไปนี้ 

1. นักเรียนคิดเหน็อยางไรตอมลพิษทางส่ิงแวดลอม………………………………………… 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. สาเหตุที่ทาํใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม  ไดแก  ……………………………………….. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. แนวทางการแกไขมลพิษทางส่ิงแวดลอมตามความคิดของนักเรียน ไดแก  …………….. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมท่ี  2  จํานวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษ 
 

 สถิติจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพษิระหวางป 2535 – 2549 ของกรมควบคุมมลพษิ แสดงได

ดังนี ้

จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป 2535 – 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                          25    25    25    25    25    25    25    25     25    25    25    25    25    25    25 

 35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49                     

          

   ที่มา: กรมควบคุมมลพษิ 

 

 

จํานวนเร่ืองรองเรียน(เร่ือง) 

ป 

600 

500 

 400 

 300 

0 

100 

  

700 

11 

186 
200 

800 

900 

181 

256 
240 

370 
381 

435 
420 

556 

777 

853 
848 

755 

 200 
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 จงใชขอมูลทีก่าํหนดใหตอบคําถามตอไปนี ้

1. ในป พ.ศ. 2539  มีจํานวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษกี่เร่ือง 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

2. ในป พ.ศ. ใดมีจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษมากที่สุด คิดเปนจํานวนกีเ่ร่ือง   

และแสดงเหตุผลสนับสนนุคําตอบใหเห็นจริง 

ป พ.ศ. …………………………..จํานวน……………........เร่ือง 

            เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ป พ.ศ. ใดบางที่มจีํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพษิมีมากกวาป พ.ศ. 2544  และแสดง 

เหตุผลสนับสนุนคําตอบใหเห็นจริง 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

             เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………… 

4.  ครูถามเด็กชายเอวา  “จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษในปใดมนีอยที่สุด”  

เด็กชายเอตอบวา  “ป พ.ศ. 2535 ครับ” 

ครูถามเด็กชายเออีกวา  “เพราะอะไรจึงตอบวา ป พ.ศ. 2535”  

เด็กชายเอตอบวา    “ เมื่อพิจารณาจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป 2535  

   – 2549 ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา ป พ.ศ. 2535 มี 

   จาํนวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษเพียง 11  เร่ือง ซึ่งนอยกวาป 

   อ่ืนๆ ครับ” 

นักเรียนคิดวาคําตอบของเด็กชายเอถูกตองหรือไม  เพราะอะไร (ใหแสดงเหตุผลให 

เห็นจริง)  
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. นักเรียนคาดวาในป พ.ศ. 2550 จะมีจํานวนเร่ืองรองเรียนกี่เร่ือง  ใหนกัเรียนแสดงเหตุผล 

วาเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบเชนนัน้ 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

             เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          6.  จากจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษในป พ.ศ. 2535 - 2549  แสดงวาสถานการณ

ส่ิงแวดลอมของประเทศไทยเปนอยางไร ใหอธิบายตามความเขาใจ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

    นักเรียนคิดวาจะมีวิธกีารทําอยางไรเพือ่ใหจํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพษิลดลง 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
 

ใหนักเรียนแตละคนเขียน ความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  และ แนวทางการอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูสึกที่มตีอวิชาคณิตศาสตร 

 นักเรียนชอบวชิาคณิตศาสตรหรือไม  เพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 นักเรียนนาํความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจาํวนัหรือไม  

อยางไร 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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แนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมตามความคิดของนักเรียน 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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  กําหนดการสอน 
 

 

ตาราง 36  กําหนดการ  เนื้อหา    และระยะเวลาในการสอน 

  

เนื้อหา เวลาสอน แผนการ

จัดการ

เรียนรู 

ชั่วโมงที ่ วันที ่

เนื้อหาคณิตศาสตร  เรื่อง การวิเคราะหขอมูล 
     การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธกีารสํารวจ  การ

สังเกต   การทดลอง 

 

5  ชั่วโมง 

 

 

1, 5 

 

 

1-3,  

9-10 

 

5-6, 9 พ.ย. 2550 

  

    การนําเสนอขอมูล 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิรูปภาพจาก

ขอมูลในรูปตาราง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแทงจากขอมูลใน

รูปตาราง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ

จากขอมูลในรูปตาราง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปกราฟเสนจากขอมูลใน

รูปตาราง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ/กราฟอ่ืนๆ จาก

ขอมูลในรูปตาราง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ/กราฟอ่ืนๆ จาก

ขอมูลในรูปแผนภูมิแทง 

-  การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ/กราฟอ่ืนๆ จาก

ขอมูลในรูปกราฟเสน 

 

 3  ชั่วโมง 

 

3  ชั่วโมง 

 

4  ชั่วโมง 

 

9  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1, 3,  

5, 6 

7 

 

8 

 

9 

 

1-3 

 

1-3 

 

7-8 

 

1-3, 5-

6, 9-12 

13-14 

 

15-16 

 

17-18 

 

5-6 พ.ย. 2550 

 

5-6 พ.ย. 2550 

 

8 พ.ย. 2550 

 

5-7, 9, 12 พ.ย. 

2550 

13 พ.ย. 2550 

 

14 พ.ย. 2550 

 

15 พ.ย. 2550 
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ตาราง 36  (ตอ) 

 

เนื้อหา เวลาสอน แผนการ

จัดการ

เรียนรู 

ชั่วโมงที ่ วันที ่

 การอาน เปรียบเทยีบ และวิเคราะหแนวโนม

ขอมูลจากขอมูล 

-  การอานขอมูล 

-  การเปรียบเทียบขอมูล 

-  การวิเคราะหแนวโนมจากขอมูล 

 

 

20  ชั่วโมง 

20  ชั่วโมง 

19  ชั่วโมง 

 

 

1-10 

1-10 

1, 3-10 

 

 

1-20 

1-20 

1-3, 

5-20 

 

 

3-16 พ.ย. 2550 

3-16 พ.ย. 2550 

3-16 พ.ย. 2550 

 
เนื้อหาเกีย่วกับสิ่งแวดลอม 
มลพิษทางส่ิงแวดลอม 

 

4  ชั่วโมง 

 

1-2 

 

1-4 

 

5-6 พ.ย. 2550 

ส่ิงแวดลอมเร่ืองน้าํ 

-  แหลงน้าํตางๆ  วัฏจักรของน้าํ  ความสําคัญ

และประโยชนของน้ํา 

-  ปญหาดานปริมาณน้าํ  วธิีการใชน้าํอยาง

ประหยัด  และวิธีการอนุรักษทรัพยากรน้าํ 

-  การวัดคุณภาพน้าํจากคา BOD  และคา DO  

สาเหตุและแนวทางปองกนัปญหาน้ําเสีย 

 

2  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

7 พ.ย. 2550 

 

8 พ.ย. 2550 

 

9 พ.ย. 2550 

 

ส่ิงแวดลอมเร่ืองปาไม 

-  ประโยชนของปาไม  สาเหตุทีท่ําใหปาไมถูก

ทําลาย  และผลกระทบเม่ือขาดทรัพยากรปาไม 

-  ความสําคัญของปาไมทีม่ีตอสัตวปา 

สัตวปาสงวน  และสาเหตุที่ทาํใหสัตวปาสูญพันธ

และแนวทางปองกัน 

-  วิธกีารหรือแนวทางในการพลิกฟนความ

สมบูรณคืนผืนปา 

 

2  ชั่วโมง 

 

2  ชั่วโมง 

 

 

2  ชั่วโมง 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

11-12 

 

13-14 

 

 

15-16 

 

12 พ.ย. 2550 

 

13 พ.ย. 2550 

 

 

14 พ.ย. 2550 
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ตาราง 36  (ตอ) 

 

เนื้อหา เวลาสอน แผนการ

จัดการ

เรียนรู 

ชั่วโมงที ่ วันที ่

ส่ิงแวดลอมเร่ืองอากาศ 

-  ความหมายและแหลงกาํเนิดของมลพษิทาง

อากาศ  ขนาดตางๆ ของฝุนละออง 

แหลงที่มา  ผลกระทบ  และแนวทางแกปญหา

มลพิษทางอากาศประเภทฝุนละออง 

-  สาเหตุ  ผลกระทบ  และแนวทางแกไขปญหา

ภาวะโลกรอน 

 

2  ชั่วโมง 

 

 

 

2  ชั่วโมง 

 

9 

 

 

 

10 

 

17-18 

 

 

 

19-20 

 

15 พ.ย. 2550 

 

 

 

16 พ.ย. 2550 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

241 

 การสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาความเขาใจทางคณติศาสตร เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล   ทกัษะการเชื่อมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมี
สํานกึรักษสิ่งแวดลอม   
 

 

ตาราง 37   การสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร  ทักษะการใหเหตุผล   ทกัษะ        

      การเช่ือมโยง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และการมสํีานึกรักษส่ิงแวดลอม 

 

พฤติกรรมที่

ตองการสังเกต 

เร่ือง กลุมที ่ ชั่วโมงที ่ วันที ่

ความเขาใจทาง

คณิตศาสตร เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล   

   การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ

สํารวจ  การสังเกต   การทดลอง 

1 -  2 

9 - 11 

 

1-3 

9 -10 

5-6 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

 

ความเขาใจทาง

คณิตศาสตร เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล   

การนาํเสนอขอมูล 

 

 

 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

17 - 18 

19 - 20 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 

ความเขาใจทาง

คณิตศาสตร เร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล   

การอาน เปรียบเทียบ และวิเคราะห

แนวโนมขอมลูจากขอมูล 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 
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ตาราง 37  (ตอ)  

 

พฤติกรรมที่

ตองการสังเกต 

เร่ือง กลุมที ่ ชั่วโมงที ่ วันที ่

ความเขาใจทาง

คณิตศาสตร 

เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู 

การอาน เปรียบเทียบ และวิเคราะห

แนวโนมจากขอมูล 

5 – 6 

7 – 8 

9 - 11 

15 – 16 

17 – 18 

19 - 20 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550  

16 พ. ย. 2550 

ทักษะการให

เหตุผล 

การอธิบาย การหาความสัมพันธ  

การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของ

ขอมูลอยางสมเหตุสมผล 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

17 - 18 

19 - 20 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 

ทักษะการให

เหตุผล 

การพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล 1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

17 - 18 

19 - 20 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 
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ตาราง 37 (ตอ)   

 

พฤติกรรมที่

ตองการสังเกต 

เร่ือง กลุมที ่ ชั่วโมงที ่ วันที ่

ทักษะการ

เชื่อมโยง 

การเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ือง 

การวิเคราะหขอมูล  กับ เนื้อหาในชีวิต

จริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

17 - 18 

19 - 20 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 

เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร   

 1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 -  2 

3 - 4 

5 - 6 

7 -  8 

9 - 11 

1 - 3 

4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

17 - 18 

19 - 20 

5-6 พ.ย. 2550 

6 พ.ย. 2550 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 
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ตาราง 37 (ตอ)   

 

พฤติกรรมที่

ตองการสังเกต 

เร่ือง กลุมที ่ ชั่วโมงที ่ วันที ่

การมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมเร่ืองน้าํ 

-  แหลงน้าํตางๆ  วัฏจักรของน้าํ  

ความสําคัญและประโยชนของน้าํ 

-  ปญหาดานปริมาณน้าํ  วธิีการใชน้าํอยาง

ประหยัด  และวิธีการอนุรักษทรัพยากรน้าํ 

-  การวัดคุณภาพน้าํจากคา BOD  และคา 

DO  สาเหตุและแนวทางปองกันปญหาน้าํ

เสีย 

1 -  4 

5 - 8 

9 - 11  

 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

 

7 พ.ย. 2550 

8 พ.ย. 2550 

9 พ.ย. 2550 

 

การมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมเร่ืองปาไม 

-  ประโยชนของปาไม  สาเหตุทีท่ําใหปาไม

ถูกทาํลาย  และผลกระทบเมื่อขาดทรัพยากร

ปาไม 

-  ความสําคัญของปาไมทีม่ีตอสัตวปา 

สัตวปาสงวน  และสาเหตุที่ทาํใหสัตวปาสูญ

พันธและแนวทางปองกัน 

-  วิธกีารหรือแนวทางในการพลิกฟนความ

สมบูรณคืนผืนปา 

1 -  4 

5 - 8 

9 - 11  

 

11 -  12 

13 - 14 

15 - 16 

 

12 พ.ย. 2550 

13 พ.ย. 2550 

14 พ.ย. 2550 

 

การมีสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมเร่ืองอากาศ 

-  ความหมายและแหลงกาํเนิดของมลพษิ

ทางอากาศ  ขนาดตางๆ ของฝุนละออง 

แหลงที่มา  ผลกระทบ และแนวทางแกปญหา

มลพิษทางอากาศประเภทฝุนละออง 

-  สาเหตุ  ผลกระทบ  และแนวทางแกไข

ปญหาภาวะโลกรอน 

1 -  4 

5 - 8 

 

17 -  18 

19 - 20 

15 พ.ย. 2550 

16 พ.ย. 2550 
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ภาคผนวก ค 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   1. แบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวเิคราะหขอมูล     

                               ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง 

   2.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

   3.  แบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

   4.  แบบสังเกตพฤติกรรมความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล     

   5.  แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะการใหเหตุผลและทักษะการเช่ือมโยง 

                                ทางคณิตศาสตร 

   6.  แบบสังเกตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

   7.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 

   8.  แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล     

   9.  แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาทักษะการใหเหตุผล 

   10. แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาทักษะการเช่ือมโยง 
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ตาราง  38  วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล   

       ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอและหลังการทดลอง 

 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม ขอที่ จํานวน(ขอ) คะแนน 

ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร 
     1. เมื่อกําหนดประเด็นใหสามารถบอกวธิีเก็บรวบรวม

ขอมูลได 

     2. เมื่อกําหนดขอมูลใหสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสนได 

     3. เมื่อกําหนดตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ แผนภูมิวงกลมและกราฟเสนให  

สามารถอานขอมูลได 

     4. เมื่อกําหนดตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ แผนภูมิวงกลมและกราฟเสนให  

สามารถรวบรวมและเปรียบเทียบขอมูลได 

     5. เมื่อกาํหนดตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ แผนภูมิวงกลมและกราฟเสนให  

สามารถทํานายหรือ ระบุแนวโนมจากขอมูลได 

 

2, 23 

 

1, 14,15, 

16 

3, 8, 10 

 

 

4, 5, 7, 17 

 

 

11, 20, 21 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

6 

 

3 

 

 

6 

 

 

7 

ดานทักษะการใหเหตุผล 

      1. สามารถอธิบาย หาความสัมพนัธ  วิเคราะหและ

แสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล      

      2. สามารถพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล   

 

6, 13, 17,  

20, 21, 22 

9, 12, 18 

 

6 

 

3 

 

18 

 

7 
ดานทักษะการเชื่อมโยง 
     1.  สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับสถานการณจริงเร่ือง

ส่ิงแวดลอม 

 

6, 13, 19, 

22 

 

4 

 

12 
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ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………..เลขท่ี………….. 
 

แบบทดสอบวัดความเขาใจเรื่อง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตุผล และทักษะ 
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร (กอนการทดลอง) 

  
คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้ใชเวลาในการสอบ 60 นาที  คะแนนเตม็  63  คะแนน  ใหนักเรียนเขียน

คําตอบลงในแบบทดสอบ 

 

1.    ถาตองการพิจารณาแนวโนมหรือการเปล่ียนแปลงของขอมูล   ควรนําเสนอดวยกราฟ/แผนภูมิ

ประเภทใดมากที่สุด 

 ก.  กราฟเสน   ข.  แผนภูมิรูปวงกลม 

 ค.  แผนภูมิแทง   ง.   แผนภูมิรูปภาพ 

2.    

 

 

 

          

      จากขอมูลที่กําหนดใหใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวธิีใด 

 ก.  การทดลอง   ข.  การสัมภาษณ 

 ค.  การสํารวจ   ง.   การสังเกต 
 
 จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3 – 4 

 จากขอมูลของสํานักงานสถติิแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา 

ปริมาณฝุนขนาดเล็ก (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแตป พ.ศ. 2542 – 2547 

แสดงไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

จากการเฝาดูพฤติกรรมนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียน

แหงหนึง่ พบวา นักเรียนสวนใหญทิ้งขยะลงในถงัขยะ  ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงใน

การชวยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
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ป พ.ศ. ปริมาณฝุนขนาดเล็ก (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

80.1 

82.6 

67.9 

57.8 

61.4 

78.5 

3.  ถาปริมาณฝุนขนาดเล็กมีมากกวา  81   ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร จะเปนอันตรายตอระบบ 

    การหายใจมนุษย แลวนกัเรียนคิดวาป พ.ศ. ใดทีม่ีปริมาณฝุนขนาดเล็กเปนอันตรายตอระบบ   

    การหายใจมนุษย    

      ก.  2543   ข.  2547 

 ค.  2546   ง.   2542 

4.  ป  พ.ศ. ใดที่มีปริมาณฝุนขนาดเล็กมปีริมาณนอยทีสุ่ด 

      ก.  2543   ข.  2547 

 ค.  2545   ง.   2542 

 

 จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5 – 6 

 จากขอมูลสัดสวนปญหามลพิษทีม่ีการรองเรียนในป พ.ศ. 2549  ของกรมควบคุมมลพิษแสดง

ไดดังนี้ 

 

         ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 



 

 

249 

5.  ในป พ.ศ. 2549  ปญหามลพิษเร่ืองใดที่มีการรองเรียนสูงเปนอันดับสอง 

 ก.  เสียงดังรบกวน  ข.  กล่ินเหมน็  

 ค.  ฝุนละออง/เขมาควนั  ง.   ของเสียอันตราย 

6.   จากสัดสวนปญหามลพษิที่มกีารรองเรียน ป 2549   นักเรียนคิดวาปญหาเร่ืองใดที่ควรมีการเรง

แกไขมากที่สุดใหอธิบายตามความเขาใจ และแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นใหเหน็จริง 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7 – 9 

 จากขอมูลจํานวนเร่ืองรองเรียนปญหามลพิษระหวางป พ.ศ. 2548 – 2549  ของกรมควบคุม

มลพิษ  แสดงไดดังนี้ 

  ปญหามลพิษที่มีการรองเรียนระหวางป 2548 – 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                          กล่ินเหมน็    ฝุนละออง/เขมาควัน     น้าํเสีย       เสียงดัง/เสียงรบกวน 

            ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

จํานวนเร่ืองรองเรียน

ปญหามลพิษ   

600 

500 

400 

300 

0 

100 

200 

538 

484 

355 

284 

248 

169 16

214 

  2548 
  2549 
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7.  ปญหามลพิษดานใดที่มจีํานวนเร่ืองรองเรียนระหวางป 2548 และ 2549 แตกตางกนัมากที่สุด 

 ก.  กล่ินเหม็น     ข.  ฝุนละออง/เขมาควนั   

 ค.  น้ําเสีย     ง.   เสียงดัง/เสียงรบกวน   

8.  ในป  2549  มีจาํนวนเร่ืองรองเรียนดานฝุนละออง/เขมาควันกี่เร่ือง 

 ก.  284  เร่ือง   ข.  214  เร่ือง 

 ค.  484  เร่ือง   ง.   355  เร่ือง 

9.  จากขอมูลจํานวนเร่ืองรองเรียนปญหามลพิษระหวางป พ.ศ. 2548 – 2549   
“ เด็กชายบี คิดวาปญหาดานกลิน่เหม็น  ควรมีการเรงแกไขมากท่ีสุด   เพราะ

มีจํานวนเรื่องรองเรียนสูงที่สุด ” 
นักเรียนคิดวาคําตอบของเด็กชายบีถูกตองหรือไม พรอมแสดงเหตุผลใหเหน็จริงตาม 

             ความเขาใจของนกัเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 10 – 13 

 จากขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายป (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2494 – 

2548  ของกรมอุตุนิยมวิทยา   แสดงไดดังนี ้

 
 ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา 
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10.  ในป พ.ศ. ใดที่อุณหภูมสูิงสุดเฉล่ียรายปเทากับ  32.5  องศาเซลเซียส 

 ก.  2514   ข.  2543 

 ค.  2522   ง.   2526 

11.  แนวโนมของอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปของประเทศไทยมีลักษณะเปนอยางไร   

 ก.  ลดลง   ข.  ไมมกีารเปลี่ยนแปลง 

 ค.  เพิ่มข้ึน   ง.   ไมสามารถระบุได 

12.  จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

 1.  เด็กชายเอ  กลาววา ป พ.ศ. 2541  ประเทศไทยมีอากาศรอนมากทีสุ่ด  เนื่องจากมี

อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 

 2.  เด็กชายบี  กลาววา  ป พ.ศ. 2518   ประเทศไทยมีอากาศรอนนอยที่สุด  เนื่องจากมี

อุณหภูมิตํ่าทีสุ่ด 

 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

 ก.  เด็กชายเอ กลาวถกูตอง แตเด็กชายบีกลาวไมถกูตอง 

 ข.  เด็กชายเอและเด็กชายบี กลาวถกูตอง  

 ค.  เด็กชายเอ กลาวไมถูกตอง แตเด็กชายบีกลาวถูกตอง 

 ง.  เด็กชายเอและเด็กชายบี กลาวไมถูกตอง  

 

13.  จากขอมลูที่กําหนดให  แสดงวาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเปนอยางไร และใหนักเรียน 

       แสดงเหตุผลวาเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบเชนนั้น 

คําตอบ...................................................................................................................... 

เหตุผล....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ขอใดเปนกราฟเสนที่สอดคลองกับขอมูลในตาราง 

  

จํานวนคร้ังที่เกิดอุทกภัยต้ังแตป พ.ศ. 2542 - 2548 

ป พ.ศ. 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

จํานวนคร้ังที่เกิด

อุทกภัย  

 

4 

 

5 

 

10 

 

22 

 

40 

 

85 

 

150 
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ก.                                           ข.                               ค.                                     ง. 

 

 

 

 

                   

 

    

15.   ขอใดเปนแผนภูมิแทงที่สอดคลองกบักราฟเสน  

กราฟแสดงพืน้ที่ไฟไหมปาในแตละป  

               
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ก.                                                            ข.                                                              

 

 

 

 

 
              2545    2546     2547    2548                                                               2545   2546    2547     2548 

 

 

 

พ.ศ. 

      

     4 
     3 

     2545    2546     2547    2548   

จํานวนพืน้ที่

ไฟไหมปา 

(พันไร) 

จํานวน

พื้นที่ไฟ

ไหมปา 

(พันไร) 

 

จํานวน

พื้นที่ไฟ

ไหมปา 

(พันไร) 

พ.ศ. พ.ศ. 

  5 
     6 

     2 
     1 

จํานวนครั้งที่

เกิดอุทกภัย 
จํานวนครั้งที่

เกิดอุทกภัย 
จํานวนครั้งที่

เกิดอุทกภัย 
จํานวนครั้งที่

เกิดอุทกภัย 

ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ. 
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ค.                                                               ง..                                            

 

 

 

 

 
                2545    2546    2547     2548                                                              2545     2546    2547    2548 
  

จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 16 – 19 

จากขอมูลของสํานักงานสถติิแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา  

พื้นที่การปลูกปา (ตารางกิโลเมตร) ของประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2542 – 2548  แสดงไดดังนี ้

ป พ.ศ. พื้นที่การปลูกปา (ตารางกิโลเมตร) 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

326 

211 

226 

258 

118 

143 

443 

     

16. จงเขียนกราฟ/แผนภูมิแสดงพื้นที่การปลูกปาของประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2542 – 2548   

โดยใชขอมูลทีก่ําหนดใหขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน

พื้นที่ไฟ

ไหมปา 

(พันไร) 

จํานวน

พื้นที่ไฟ

ไหมปา 

(พันไร) 

พ.ศ. พ.ศ. 
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  ชื่อกราฟ/แผนภูมิ……………………………………………………………. 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

ที่มา…………………………………………………………………………… 

 

17. ในป พ.ศ. ใดที่พืน้ทีก่ารปลูกปาของประเทศไทยเกิดข้ึนมากที่สุด  คิดเปนกี่ตารางกิโลเมตร   

และแสดงเหตุผลสนับสนนุคําตอบใหเห็นจริง 

ป พ.ศ. …………………………..จํานวน……………........ตารางกิโลเมตร 

            เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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    18.    ครูถามเด็กชายเอวา  “การปลูกปาในปใดมีพืน้ทีน่อยที่สุด”  

เด็กชายเอตอบวา    “ ป พ.ศ. 2546 ครับ ” 

ครูถามเด็กชายเออีกวา  “เพราะอะไรจึงตอบวา ป พ.ศ. 2546”  

เด็กชายเอตอบวา    “ เมื่อพิจารณาขอมูลพืน้ทีก่ารปลูกปา ต้ังแต ป พ.ศ. 2542 –  

    2548  ของสํานักงานสถติิแหงชาติ  พบวา ป พ.ศ. 2546 มี 

    พืน้การปลูกปาเพียง 118 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนอยกวาปอ่ืนๆ” 

นักเรียนคิดวาคําตอบของเด็กชายเอถูกตองหรือไม  เพราะอะไร และแสดงเหตุผลให 

เห็นจริง  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

     19.    จากขอมูลพื้นที่การปลูกปาของประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2542 – 2548    แสดงวาสถานการณ

เกี่ยวกับการปลูกปาของประเทศไทยเปนอยางไร ใหอธิบายตามความเขาใจ  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

       20.  จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พบวา  

ปริมาณน้าํฝนเฉล่ียรายป (มลิลิเมตร) ของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2547  แสดงโดย

แผนภูมิแทง ดังนี ้
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ปริมาณน้าํฝนเฉล่ียรายป (มลิลิเมตร)  ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2547 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 
                 2542    2543     2544    2545    2546    2547                                                               

 

 ที่มา:   สํานกังานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 นักเรียนคาดวาในป พ.ศ. 2548 จะมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียกี่มิลลิเมตร  ใหนกัเรียนแสดงเหตุผล

วาเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบเชนนัน้ 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

             เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

        21.  จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา 

ปริมาณการบริโภคน้ําประปา (ลูกบาศกเมตร) ของการประปานครหลวงระหวางป พ.ศ. 2542  – 2547  

แสดงโดยกราฟเสน ดังนี ้

 

 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย

รายป(มิลลิเมตร)   

พ.ศ. 

    
    1800  
    1900   

    0  

    1700   
    1600   
    1500   
    1400   
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ปริมาณการบริโภคน้ําประปา (ลูกบาศกเมตร) ของการประปานครหลวง 

ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2547 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                  
      2542    2543     2544    2545    2546    2547                                                               

 

 ที่มา:   สํานกังานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

นักเรียนคาดวาในป พ.ศ. 2548 จะมีปริมาณการบริโภคน้ําประปากี่ลูกบาศกเมตร  และให

นักเรียนแสดงเหตุผลวาเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบเชนนั้น 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

             เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

       22.  จากขอมูลในขอ 20  และ ขอ 21   แสดงวาสถานการณเกี่ยวกับน้าํของประเทศไทยเปน

อยางไร ใหอธบิายตามความเขาใจ และแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นใหเหน็จริง 

 คําตอบ .................................................................................................................... 

            เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ปริมาณการบริโภค

น้ําประปา (ลูกบาศกเมตร)   

พ.ศ. 

      51  
      52  
      53  
      54  
      55  
       56  

     0  
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

23. ถานกัเรียนจะเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบวา   
“แนวทางการมีสวนรวมในการแกไขปญหานํ้าเสียสวนใหญของนักเรยีนหองนี้ คือ การไม

ทิ้งขยะลงในแมน้ํา”   เปนจริงหรือเทจ็  นักเรียนตองทาํอยางไร  จงอธิบายตามความคิดของนกัเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

 

คําช้ีแจง 

1.  แบบวัดฉบับนี้ตองการใหนักเรียนแสดงความคิด  ความรูสึก  หรือความเหน็ที่มีตอวิชา

คณิตศาสตร  ความคิดเหน็ดังกลาวของนกัเรียนเปนความคิดเหน็เฉพาะบุคคลไมมถีูกหรือผิด และไมมี

ผลตอคะแนนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  ฉะนัน้ขอใหตอบใหตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 

2.  ในแตละขอจะมีขอความกําหนดให ขอใหนักเรียนอานขอความใหเขาใจ  แลวแสดงความ

คิดเห็นที่มีตอขอความนัน้ดวยการเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเหน็

ของนักเรียน  ดังตัวอยางการตอบดังนี้ 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

0 คณิตศาสตรเปนวิชาทีจ่ําเปน

ตอการเรียนตอ 

        

 

 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………… 

โรงเรียน……………………….……………..ชั้น…………………. 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1. คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยาง

มีระบบ 

     

2. การเรียนรูคณิตศาสตรเขาใจ

งายเพราะมีข้ันตอน 

     

3. ฉันสนกุกับการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

     

4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฉันมี

ความกระตือรือรนในการ

คนควาหาความรูอยูเสมอ 

     

5. ฉันชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร

มากกวาวิชาอ่ืนๆโดยเฉพาะ

วิชาที่ตองทองจํา 

     

6. ฉันชอบหาคําตอบของโจทย

ปญหาทางคณิตศาสตรที่ยาก

และทาทายความคิดอยูเสมอ 

     

7. วิชาคณิตศาสตรนาเบ่ือหนาย      

8. ฉันสามารถเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรไดรวดเร็วกวาวชิา

อ่ืน 

     

9. ฉันสามารถตอบปญหาทาง

คณิตศาสตรไดดีกวาวชิาอ่ืน 

     

10. คณิตศาสตรชวยใหการทํางาน

มีข้ันตอนดีข้ึน 

     

11. ฉันไมสนกุกับการคิดคํานวณที่

ซับซอน 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

12. ฉันขยันทําแบบฝกหัดวิชา

คณิตศาสตร 

     

13. ฉันไมอยากทาํการบานวิชา

คณิตศาสตร 

     

14. ฉันสบายใจเมือ่ไดทํากิจกรรม

หรืองานเกีย่วกับคณิตศาสตร 

     

15. คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่รียน

สนุก 

     

16. ฉันชอบทาํแบบฝกหัดวิชาอ่ืน

มากกวาวิชาคณิตศาสตร 

     

17. ฉันรูสึกมัน่ใจในการทําขอสอบ

วิชาคณิตศาสตร 

     

18. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยู

เสมอ 

     

19. คณิตศาสตรฝกใหคนตัดสินใจ

อยางมีเหตุผล 

     

20. ฉันมีความมัน่ใจมากเวลาคิด

คํานวณทางคณิตศาสตร 

     

21. ฉันชอบคิดถึงส่ิงที่อยูรอบตัวให

เกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยู

เสมอ 

     

22. ฉันอยากใหเพือ่นๆทําการบาน

วิชาคณิตศาสตรได 

     

23. ฉันรูสึกหนักใจเมื่อเขาสอบวิชา

คณิตศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

24. ฉันคิดวาควรลดช่ัวโมงเรียน

วิชาคณิตศาสตรและเพิ่ม

ชั่วโมงเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     

25. ฉันรูสึกประหมาหรือกลัว เมื่อ

ครูใหออกไปทาํกิจกรรม

คณิตศาสตรหนาช้ันเรียน 

     

26. ฉันชอบตอบปญหาทาง

คณิตศาสตร 

     

27. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมยาก 

ถาใชความพยายาม 

     

28. ฉันรูสึกรําคาญเม่ือพอแมหรือ

ครูถามปญหาเกี่ยวกับ

คณิตศาสตร 

     

29. คนเรียนเกงคณิตศาสตรชอบ

ถือความคิดเหน็ของตนเองเปน

ใหญโดยไมมีเหตุผล 

     

30. ฉันชอบนาํความรูทาง

คณิตศาสตรมาใชใน

ชีวิตประจําวันเสมอ เชน การ

คิดเงินทอน 
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แบบวัดการมีสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 

 

คําช้ีแจง 

1.  แบบวัดฉบับนี้ตองการใหนักเรียนแสดงความคิด  ความรูสึก  หรือความเหน็ที่มีตอ

ส่ิงแวดลอม  ความคิดเหน็ดังกลาวของนกัเรียนเปนความคิดเหน็เฉพาะบุคคลไมมถีูกหรือผิด และไมมี

ผลตอคะแนนของนักเรียน  ฉะนัน้ขอใหตอบใหตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากทีสุ่ด 

2.  ในแตละขอจะมีขอความกําหนดให ขอใหนักเรียนอานขอความใหเขาใจ  แลวแสดงความ

คิดเห็นที่มีตอขอความนัน้ดวยการเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเหน็

ของนักเรียน  ดังตัวอยางการตอบดังนี้ 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

0 การใหความรูเร่ืองการ

ปองกนัและดูแลปาไมเปน

เร่ืองของชาวเขาเทานัน้

เพราะชาวเขาทําลายปากัน

มาก 

               

 

 

 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………… 

โรงเรียน……………………….……………..ชั้น…………………. 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

            •   การตระหนกัถึงสาเหตุและผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

1. การปลูกตนไมเปนประโยชนตอตัวเรา

เองและครอบครัว 

     

2. ยุคปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยทีี่

ทันสมยั  ทาํใหเราไมจาํเปนตองพึ่งพา

ปาไมอีกตอไป 

     

3. ถาฉันสรางบานฉันจะสรางบานที่ทาํ

จากไมสักทองทั้งหลังเพราะสวยงาม

และบงบอกถงึความมีรสนยิมดี 

     

4. ฉันคิดวาการที่ปาไมถกูบุกรุกทําลาย

ไมใชเร่ืองแปลก เพราะประชากรเพ่ิม

มากข้ึน จงึจําเปนตองใชประโยชน

จากปามากข้ึน 

     

5. ในทุงนาแดดรอนมาก เราควรปลูก

ตนไมใหญไวตามคันนาเปนระยะเพื่อ

จะไดพักใตรมเงาของตนไม 

     

6. เมื่อตัดตนไมในปามาขายนอกจากจะ

ไดเงินแลวยงัไดพื้นที่ไวใชทาํ

การเกษตรเพิม่ข้ึนอีก 

     

7. ควรนําน้ําที่ใชลางผักและผลไมแลว

ไปใชรดน้ําตนไม 

     

8. ถาบานฉันอยูใกลแหลงน้ําฉันควรทิง้

ขยะลงในแหลงน้าํเพื่อจะได

ประหยัดเวลา 

     

9. อากาศที่รอนข้ึนทกุวนัมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของฉัน 

     

10. ฉันรูสึกเฉยๆทีเ่ห็นคนขับรถปลอยควัน

ดํา 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

11. ไมควรมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่

ชุมชน เพราะการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองสวน

บุคคล 

     

12. อากาศเสียไมมีผลตอรางกายของฉัน

เพราะฉันมีขนจมูกชวยกรองอากาศ

อยูแลว 

     

13. ฉันคิดวามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทาํ

ใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 

     

            •   การตระหนกัถึงแนวทางการแกปญหาสิง่แวดลอม 

14. ถาขาดพลังจากชาวบานทกุคน

รวมกันการดูแลรักษาปาชุมชนก็ไมมี

ทางประสบความสําเร็จไดเลย 

     

15. ถาฉันมีโอกาสฉันจะเขารวมโครงการ

ปลูกปาทดแทน 

     

16. ฉันจะภูมิใจมากที่ตนไมที่ฉันปลูก

เจริญเติบโตเปนตนไมใหญได 

     

17. ฉันคิดวาการตัดไมในปามาใชนอยลง

เปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษปา 

     

18. เราควรอนุรักษปาไมจะไดมแีหลงตน

น้ําลําธาร 

     

19. การที่เยาวชนไปทําความสะอาด

แหลงน้ําเนื่องในโอกาสตางๆเปนเร่ือง

ที่นาชมเชย 

     

20. ฉันคิดวาโรงงานอุตสาหกรรมควรมี

ระบบบําบัดน้าํเสีย 

     

21. ฉันคิดวาการอนุรักษน้ําควรจะทํา

เฉพาะฤดูทีม่นี้ํานอยสวนฤดูที่มีน้าํ

มากไมจาํเปนตองมีการอนุรักษ 
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ขอ ประเด็นการประเมิน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

22. เมื่อเหน็กอกน้าํปดไมสนทิฉันคิดวา

เปนหนาที่ของฉันที่จะตองปดให

เรียบรอย 

     

23. ไมมีประโยชนที่เราจะชวยกนัรักษา

แหลงน้ํา ในเมือ่คนอ่ืนไมใหความ

รวมมือ 

     

24. ถาฉันเหน็นองทิ้งขยะลงคลองฉันจะ

เตือนนองวาไมควรกระทาํ 

     

25. ฉันอยากจะปลูกตนไมเพื่อชวยลด

มลพิษทางอากาศใหลดลง 

     

26. ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาที่

ไมสามารถปองกนัหรือแกไขได 

     

27. การเสนอขาวผลเสียที่เกิดจากมลพิษ

ทางอากาศเปนส่ิงที่รัฐบาลและ

ประชาชนตองรวมมือกนัเผยแพร 

     

28. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการเผยแพร

ความรูเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมแก

ประชาชนอยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 

     

29. การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปน

หนาที่ของฉันและคนทุกคน 

     

30. นับจากวนันีเ้ปนตนไปเราควรปฏิบัติ

ตนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความเขาใจทางคณิตศาสตร เรื่อง การวเิคราะหขอมูล 
กิจกรรมที.่.......ชื่อกิจกรรม....................................................................................................... 

กลุมทีถู่กสังเกต............................ชัน้...........................คร้ังที่...................................................  

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 
 
 

พฤติกรรมที่ตองการสงัเกต มี ไมมี หมายเหตุ 
1. การอภิปรายถึงขอมูลที่กําหนดใหหรือขอมูลที่มีการนําเสนอ    

2. การอภิปรายถึงขอมูลที่ตองการทราบหรือตองการหาคําตอบ    

3. การอภิปรายเพ่ือหาแนวทางดําเนินการกับขอมูลเพื่อใหไดคําตอบ    

4. การวิเคราะหถึงการนําความรูเก่ียวกับกราฟหรือแผนภูมิมาใช     

5. การวิเคราะหถึงการใชขอมูลที่กําหนดให    

6. การอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลที่กําหนดให     

7. การอภิปรายถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล    

8. การอภิปรายเพ่ือวิเคราะหแนวโนมของขอมูล    

9. การอภิปรายถึงองคประกอบและความถูกตองในการนําเสนอขอมูล  

      ดวยกราฟ 

   

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

สรุปสาระสําคัญจากการสังเกตความเขาใจทางคณิตศาสตร 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ในชองหมายเหตุผูวิจัยจะบันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติมของนักเรียนที่สังเกตได  นอกจากนี้มีการกําหนด 

   รหัสของพฤติกรรมความเขาใจทางคณิตศาสตรที่นักเรียนแสดงออกมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว    

     ในการบันทึก  ดังนี้ 

   4 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 4 ของตาราง 4 

   3 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 3 ของตาราง 4 

   2 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 2 ของตาราง 4 

   1 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 1 ของตาราง 4 
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แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะการใหเหตุผล และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร 
กิจกรรมที.่.......ชื่อกิจกรรม....................................................................................................... 

กลุมทีถู่กสังเกต............................ชัน้...........................คร้ังที่...................................................  

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 
 
 

พฤติกรรมที่ตองการสงัเกต มี ไมมี หมายเหตุ 
ทักษะการใหเหตุผล    
1. การแสดงเหตุผลประกอบเม่ือใหอานขอมูลจากกราฟ/แผนภูมิ    

2. การแสดงเหตุผลประกอบเม่ือใหเปรียบเทียบขอมูลจากกราฟ/ 

     แผนภูมิ 

   

3. การแสดงเหตุผลประกอบเม่ือใหวิเคราะหแนวโนมของขอมูลจาก 

    กราฟ/แผนภูมิ 

   

4. การแสดงเหตุผลประกอบเม่ือใหอธิบายถึงคําตอบท่ีกําหนดให    

5. การแสดงเหตุผลประกอบเม่ือใหอธิบายถึงกราฟ/แผนภูมิที่กําหนดให    

6. การอภิปรายเพ่ือพิจารณาเหตุผลของผูอื่น    

ทักษะการเช่ือมโยง    

7. การอภิปรายถึงการเช่ือมโยงระหวางขอมูลกับชีวิตจริง    

8. การนําความรูหรือส่ิงที่พบในชีวิตจริงมาวิเคราะหหาขอสรุปหรือ 

    คําตอบ  

   

9. มีการอภิปรายขยายแนวคิดโดยมองแนวโนมจากขอมูลไปสู 

    สถานการณจริงเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

   

............................................................................................................................................. 
สรุปสาระสําคัญจากการสังเกตทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ในชองหมายเหตุผูวิจัยจะบันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติมของนักเรียนที่สังเกตได  นอกจากนี้มีการกําหนด 

    รหัสของพฤติกรรมทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรที่นักเรียน   

     แสดงออกมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึก  ดังนี้ 

   4 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 4 ของตาราง  5,6 

   3 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 3 ของตาราง  5,6    

         2 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 2 ของตาราง  5,6 

   1 : นักเรียนแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับกลุมที่ 1 ของตาราง  5,6 
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แบบสังเกตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
กิจกรรมที.่.......ชื่อกิจกรรม....................................................................................................... 

กลุมทีถู่กสังเกต............................ชัน้...........................คร้ังที่...................................................  

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 
 
 

พฤติกรรมที่ตองการสงัเกต มี ไมม ี หมายเหตุ 
1. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมทางคณิตศาสตร    
2. นักเรียนใหความรวมมือในการวิเคราะหปญหา/สถานการณ 

     เก่ียวกับส่ิงแวดลอมดวยความสนใจ 
   

3. นักเรียนมีทาทางย้ิมแยมแจมใสขณะทํางาน    
4. นักเรียนอภิปรายประกอบดวยเหตุผลกับเพื่อนในกลุมยอย     
5. นักเรียนต้ังใจเรียนในชั้นเรียนตลอดคาบเรียน    
6. นักเรียนมีความขวนขวายที่จะถามครูหรือเพื่อนเม่ือเจอกับอุปสรรค 

    หรือปญหา  

   

7. นักเรียนทํางานเสร็จทันเวลา    
8. นักเรียนแสดงความพยายามในการแกปญหาหรือหาคําตอบ    
9.นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา    
10. นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมเหตุผลตอเพื่อนและครูดวยความ  

      ม่ันใจ 
   

11. นักเรียนมีความสนใจฟงเพื่อนพรอมคิดตามเม่ือเพื่อนนําเสนอหนา    

      ชั้นเรียน 
   

12. นักเรียนตอบคําถามของเพื่อนและครูดวยความม่ันใจ     
13. นักเรียนมีความสนใจในการอภิปรายดวยเหตุผลรวมกับครูและ 

      เพื่อนทั้งชั้นเรียน  
   

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

สรุปสาระสําคัญจากการสังเกตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ในชองหมายเหตุผูวิจัยจะบันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติมของนักเรียนที่สังเกตได   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสาํนึกรักษสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมที.่.......ชื่อกิจกรรม....................................................................................................... 

กลุมทีถู่กสังเกต............................ชัน้...........................คร้ังที่...................................................  

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 
 

พฤติกรรมที่ตองการสงัเกต มี ไมมี หมายเหตุ 

เรื่องน้ํา (สังเกตพฤติกรรมในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3-5)    
1. ตระหนักถึงประโยชนของน้ําที่มีตอส่ิงมีชีวิต (คน/พืช/สัตว) เชนใชใน 

     การอุปโภคและบริโภค (กิน  อาบ   ลานจาน  ลางรถ)  เปนตน  

   

2. ตระหนักวาน้ําสะอาดเปนส่ิงสําคัญและมีอยูอยางจํากัด    

3. ตระหนักถึงปญหาตางๆของน้ํา เชน การขาดแคลนนํ้า  น้ําเสีย   

    น้ําทวม     เปนตน 

   

4. ตระหนักถึงสาเหตุของปญหาเร่ืองน้ํา  เชน ตัวมนุษยเอง มลพิษใน 

     บรรยากาศ  การตัดไมทําลายปา  โรงงานอุตสาหกรรม  การ 

     เปล่ียนแปลงของบรรยากาศ  การทําไรเล่ือนลอย ภาวะโลกรอน   

     การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  การปลอยน้ําเสียจากชุมชน  เปนตน 

   

5. ตระหนักถึงวิธีการใชน้ําอยางประหยัด เชน ไมเปดน้ําทิ้งไว    

    ลางจานคร้ังละหลายๆใบ  ปดน้ําขณะแปรงฟน  เปนตน  

   

6. ตระหนักถึงวิธีแกไขปญหาเร่ือง น้ํา  เชน ไมทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา    

    อนุรักษตนน้ําลําธาร  ไมตัดไมทําลายปา  โรงงานไมปลอยน้ําเสีย  

    ออกกฎหมายควบคุม  สรางเขื่อนกักเก็บน้ํา  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ   

    การเกษตร   เปนตน   

   

7. ตระหนักวาน้ําเสีย การขาดแคนนํ้า และนํ้าทวมมีผลกระทบตอ  

    ตนเองและสังคม  เชน ทําใหเกิดโรคตางๆ  เกิดภาวะขาดแคลนนํ้า   

     เปนตน  

   

8. มีความใฝรูโดยติดตามขาวสารเก่ียวกับเร่ืองน้ํา    

9. ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคมท่ีมีตอน้ํา    

เรื่องปาไม  (สังเกตพฤติกรรมในแผนการจัดการเรียนรูที่ 6-8)    

10. ตระหนักถึงสาเหตุของการท่ีปาไมถูกทําลาย  เชน  การบุกรุก   

      ทําลายปา      การทําเหมือง  การทําไรเล่ือนลอย  การตัดไมเถ่ือน  

      เพื่อการคา  ไฟปา  ภัยทางธรรมชาติ  เปนตน     

   

11. ตระหนักถึงวิธีการอนุรักษปาไม  เชน ชวยกันปลูกตนไม   

      ไมตัดไมทําลายปา  เปนตน 
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พฤติกรรมที่ตองการสงัเกต ม ี ไมมี หมายเหตุ 
12. ตระหนักถึงประโยชนของปาไมที่มีตอส่ิงมีชีวิต (คน/พืช/สัตว) เชน  

     ใหความรมร่ืน เปนแหลงตนน้ําลําธาร ดูดซับมลภาวะหรือสารพิษใน  

     อากาศ    เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา   

     ผลิตออกซิเจน   ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  เปน 

     เช้ือเพลิงเพื่อหุงตม   ชะลอความรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ    

     เปนตน   

   

13. ตระหนักวาปาไมเปนส่ิงสําคัญและมีอยูอยางจํากัด    

14. ตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ปาไมถูกทําลาย  เชน  เกิดภาวะ 

     โลกรอน  ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล  พื้นที่ตนน้ําเส่ือมโทรม  สัตวปา 

     ไรที่อยูอาศัย  คุณภาพชีวิตเส่ือมโทรม  ยามน้ําหลากเกิดน้ําทวม 

     ฉับพลัน  เกิดการชะลางพังทลายของดิน  เปนตน 

   

15. มีความใฝรูโดยติดตามขาวสารเก่ียวกับเร่ืองปาไม    

16 . ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคมท่ีมีตอปาไม     

เรื่องอากาศ   (สังเกตพฤติกรรมในแผนการจัดการเรียนรูที่  

9-10) 

   

17. ตระหนักถึงประโยชนของอากาสบริสุทธที่มีตอส่ิงมีชีวิต (คน/พืช/ 

      สัตว)    เชน  ชวยในเร่ืองของระบบหายใจ  เปนตน 

   

18. ตระหนักวาอากาศท่ีบริสุทธเปนส่ิงที่สําคัญ     

19. ตระหนักถึงสาเหตุของมลพิษทางอากาศ  เชน การขนสง    การ 

      ผลิตสินคาในภาคอุตสาหกรรม การใชสารเคมีปองกันศัตรูพืช เปน 

      ตน 

   

20. ตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศ  เชน ภาวะโลกรอน   

      สุขภาพท่ีเส่ือมโทรม  เปนตน 

   

21. ตระหนักถึงวิธีการทําใหอากาศบริสุทธิ์  เชน ปลูกตนไม    

      ใชน้ํามันไรสารตะก่ัว  เปนตน  

   

22. มีความใฝรูโดยติดตามขาวสารเก่ียวกับเร่ืองอากาศ    

23. ตระหนักถึงการกระทําของตนเองและสังคมท่ีมีตออากาศ    

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

สรุปสาระสําคัญจากการสังเกตการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม 

............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ในชองหมายเหตุผูวิจัยจะบันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติมของนักเรียนที่สังเกตได 
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แบบสัมภาษณเพื่อศกึษาความเขาใจทางคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………ชั้น………………………… 

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 

 
ประเด็นที่สมัภาษณ    บันทึกคําตอบของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- นักเรียนชวยอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ............................................................................................ 

  ที่ตอบมา    ............................................................................................ 

- สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีอื่นโดยวิธีอื่น ............................................................................................ 

  ไดหรือไม    ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

การนาํเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ/กราฟ 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- ทําไมจึงนําเสนอขอมูลโดยกราฟ/แผนภูมิ ........................................................................................... 

  ประเภทน้ี    ........................................................................................... 

- องคประกอบของการนําเสนอขอมูลโดยกราฟ/ ........................................................................................... 

  แผนภูมิครบถวนหรือไม   ........................................................................................... 

-  สามารถนําเสนอขอมูลโดยใชกราฟ/แผนภูมิ ............................................................................................ 

   แบบอื่นหรือไม    ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

การอานขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- คําถามขอนี้ใหนักเรียนหาอะไร  ............................................................................................ 

- นักเรียนมีวิธีคิดอยางไรจึงไดคําตอบนี้ ............................................................................................ 

- นักเรียนคิดวาคําตอบของนักเรียนถูกตองและ ............................................................................................ 

   สมบูรณหรือไม    ............................................................................................ 

- สามารถตอบคําตอบอื่นไดอีกหรือไม อยางไร ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 
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  การเปรียบเทียบขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- คําถามขอนี้ใหนักเรียนหาอะไร  ............................................................................................ 

- นักเรียนมีวิธีคิดอยางไรจึงไดคําตอบนี้ ............................................................................................ 

- นักเรียนคิดวาคําตอบของนักเรียนถูกตองและ ............................................................................................ 

   สมบูรณหรือไม    ............................................................................................ 

- สามารถตอบคําตอบอื่นไดอีกหรือไม อยางไร ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

  การวิเคราะหแนวโนมจากขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- คําถามขอนี้ใหนักเรียนหาอะไร  ............................................................................................ 

- นักเรียนมีวิธีคิดอยางไรจึงไดคําตอบนี้ ............................................................................................ 

- นักเรียนคิดวาคําตอบของนักเรียนถูกตองและ ............................................................................................ 

   สมบูรณหรือไม    ............................................................................................ 

- สามารถตอบคําตอบอื่นไดอีกหรือไม อยางไร ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

 

สรุปส่ิงที่ไดจากการสัมภาษณ................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณเพื่อศกึษาทักษะการใหเหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………ชั้น………………………… 

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 

 
ประเด็นที่สมัภาษณ    บันทึกคําตอบของนักเรียน 

การอธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- นักเรียนมีวิธีคิดอยางไรจึงใหเหตุผลเชนนี้ ............................................................................................ 

- นักเรียนคิดวาเหตุผลของนักเรียนถูกตองและ ............................................................................................ 

   สมบูรณหรือไม    ............................................................................................ 

-  คําตอบและเหตุผลของนักเรียนมีความ ............................................................................................ 

   สอดคลองกันหรือไม   ............................................................................................ 

- สามารถใชเหตุผลอื่นไดอีกหรือไม  ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

การพิจารณาขอสรุปของขอมูล 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- นักเรียนคิดวาคําตอบและเหตุผลที่กําหนดให ............................................................................................ 

  ถูกตองและสมบูรณหรือไม   ............................................................................................ 

-  คําตอบและเหตุผลที่กําหนดใหมีความ ............................................................................................ 

   สอดคลองกันหรือไม   ............................................................................................ 

- สามารถใชเหตุผลอื่นไดอีกหรือไม  ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

สรุปส่ิงที่ไดจากการสัมภาษณ................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณเพื่อศกึษาทักษะการเชือ่มโยง 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………ชั้น………………………… 

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .......................เวลา.......................... น. 

 
ประเด็นที่สมัภาษณ    บันทึกคําตอบของนักเรียน 

การประยุกตใชขอมูลกับสถานการณจริงเร่ืองส่ิงแวดลอม 

ขอที่สัมภาษณ...................... 
- นักเรียนมีวิธีคิดอยางไรจึงไดเช่ือมโยงกับ ............................................................................................ 

  สถานการณจริงเชนนี้   ............................................................................................ 

- การเช่ือมโยงกับสถานการณจริงนี้มีการใช ............................................................................................ 

  ขอมูลที่กําหนดใหหรือไม   ............................................................................................ 

- สามารถเช่ือมโยงแบบอื่นไดอีกหรือไม ............................................................................................ 

- อื่นๆ     ............................................................................................ 

 

สรุปส่ิงที่ไดจากการสัมภาษณ................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินความสอดคลองสาํหรับผูเชี่ยวชาญ 
  1.  แบบประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 

  2.  แบบประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง  

                          การวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
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แบบประเมินความสอดคลองของกจิกรรมการเรียนรู 
 

 แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะ

ใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   จัดทําข้ึน

เพื่อใหทานซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาประเมินความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆของกิจกรรม  

โดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  และเขียนขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 แบบประเมินมีอยูทัง้หมด  2  ตอน คือ 

1. แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  

ที่ใชทกัษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การ

วิเคราะหขอมลู กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา 

2.   แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับกิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการทดลอง 

 

 

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………… 

ผูเชี่ยวชาญสาขา............................................................................. 

ประสบการณการทาํงาน.........................................ป 

สถานทีท่ํางาน......................................................................................... 

          ......................................................................................... 
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ตอนท่ี 1    แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที ่

     ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

     เร่ือง  การวิเคราะหขอมลู กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา 

คําชี้แจง    หลังจากพิจารณากิจกรรมแลว  ขอใหทานพิจารณาองคประกอบตางๆของกิจกรรม 

      ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และ กจิกรรมการเรียนรู  ของแตละแผนการจัดการ    

      เรียนรูวามีความสอดคลองมากนอยเพียงใด 

 

ประเด็นการประเมิน สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10    

 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเหน็เพิม่เติมเกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  

   (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู   

   คณิตศาสตร เร่ือง  การวเิคราะหขอมูล กับ  ส่ิงแวดลอมศึกษา 

คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อผูวิจัยจะไดปรับปรุงแกไข 

        กิจกรรมใหดีข้ึน  กอนที่จะนําไปทดลองใชตอไป โดยใหแสดงความคิดเห็นในหวัขอ  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และการ           

ประเมินผล   (กรุณาชวยพิจารณาในแตละแผนการจัดการเรียนรูทัง้นีอ้าจเขียน   

ขอเสนอแนะในแผนการจัดการเรียนรูหรือเขียนในเอกสารแนบทายของแตละแผนการ 

จัดการเรียนรู) 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เพิ่มเติมเกีย่วกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  

1.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวังของกิจกรรม ทานมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางไรและคิดวามีจุดใดควร

แกไขบาง 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

2.  ในดานสาระการเรียนรู  ทานมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางไรและคิดวามีจุดใดควรแกไขบาง 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ทานคิดวามีจุดใดควรแกไขเพิ่มเติมบาง           

      ....................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

4.  ทานคิดวาสื่อการเรียนรูควรมีอะไรเพิ่มเติมบาง 

      ....................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

     ......................................................................................................................................... 

5.  ทานคิดวาวิธีการวัดและประเมินผลควรมีสวนแกไขเพิ่มเติมอยางไรบาง 

      ....................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

     ......................................................................................................................................... 

6.  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพือ่ความสมบูรณยิ่งข้ึนของกจิกรรม 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

7.  อ่ืนๆ 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ 
 

 แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับขอ

คําถามในแบบทดสอบ กับ ความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล  

และทักษะการเช่ือมโยง  จัดทําข้ึนเพื่อใหทานซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญแสดงความคิดเหน็โดยพิจารณาวาขอ

คําถามแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละดานมีความสอดคลองกันหรือไม  โดยทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  และเขียนขอเสนอแนะลงในตัว

ขอสอบ 

 

 

 

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………… 

ผูเชี่ยวชาญสาขา............................................................................. 

ประสบการณการทาํงาน.........................................ป 

สถานทีท่ํางาน......................................................................................... 

          ......................................................................................... 
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ความสอดคลองของ 

ขอคําถามกับจุดประสงคเชงิพฤติกรรม 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

ขอ 1    

ขอ 2    

ขอ 3    

ขอ 4    

ขอ 5    

ขอ 6    

ขอ 7    

ขอ 8    

ขอ 9    

ขอ 10    

ขอ 11    

ขอ 12    

ขอ 13    

ขอ 14    

ขอ 15    

ขอ  16    

ขอ  17    

ขอ  18    

ขอ  19    

ขอ  20    

ขอ  21    

ขอ  22    

ขอ  23    
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

  
ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ัน 
 1. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง 

 2. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง 

 3. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม 
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ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ัน 
 

1.  ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการ 

     ใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง 
  

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.790 23 

 

 

2. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทักษะการ 

    ใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง 

 
 Reliability Statistics 
   

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 23 

 

 

3.  ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบวัดการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอม 
  

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.724 30 
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ภาคผนวก  ฉ 

 

ขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

 1. เปรียบเทียบความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวเิคราะหขอมูล  ของกลุมตัวอยางกอน

และหลังการทดลอง 

 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของความเขาใจทางคณิตศาสตร 

เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กอนและหลังการทดลองเปนรายดาน  

 3. เปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผล ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของทักษะการใหเหตุผล  กอน

และหลังการทดลองเปนรายดาน  

 5. เปรียบเทียบทักษะการเช่ือมโยง ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 6. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

   7. เปรียบเทยีบการมีสํานกึรักษส่ิงแวดลอมของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 
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1.  เปรียบเทยีบความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวเิคราะหขอมูล  ของกลุมตัวอยางกอนและหลัง 

     การทดลอง 

 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูลกอนการ

ทดลองและหลังการทดลอง 

คนที่ กอน หลัง  คนที่ กอน หลัง 

1 5 12  23 7 12 

2 14 12  24 14 20 

3 17 21  25 12 18 

4 15 17  26 19 25 

5 11 17  27 20 23 

6 18 21  28 12 15 

7 19 23  29 11 18 

8 14 19  30 17 24 

9 9 15  31 11 22 

10 15 16  32 14 23 

11 15 22  33 13 22 

12 16 21  34 16 21 

13 14 23  35 18 20 

14 19 23  36 12 15 

15 13 20  37 17 20 

16 7 14  38 12 17 

17 16 15  39 11 15 

18 14 23  40 9 15 

19 12 14  41 10 13 

20 13 19  42 19 24 

21 9 17  43 13 24 

22 17 26  44 6 12 

    45 16 24 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดวยการทดสอบ t แบบคู 

 
 

 

 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของความเขาใจทาง

คณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล  กอนและหลังการทดลองเปนรายดาน  
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

19.00 45 4.073 .607 
13.60 45 3.738 .557 

postunder 
preunder 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

5.400 2.831 12.793 44 2.0×10-16 postunder - preunder Pair 1 
Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

Paired Samples Statistics 

1.356 45 1.264 .188 
0.800 45 0.726 .108 

postcollect 
precollect 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

.556 1.253 2.974 44  4.762×10-3 postcollect - precollect Pair 1 
Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
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2. การนาํเสนอขอมูล 

 
 

 

 

     3.  การอาน  เปรียบเทียบ  และวเิคราะหแนวโนมของขอมูล 

 
 

 
 

 

3.  เปรียบเทยีบทักษะการใหเหตุผล ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของทักษะการใหเหตุผล กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

Paired Samples Statistics 

4.622 45 .984 .147 
3.667 45 1.430 .213 

postpresent 
prepresent 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

.956 1.476 4.342 44 8.178×10-5 

 

postpresent - 
prepresent 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

Paired Samples Statistics 

12.978 45 2.856 .426 
9.133 45 2.464 .367 

postanalyze 
preanalyze 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

3.844 2.067 12.479 44 4.7×10-16 

 

postanalyze - 
preanalyze 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
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คนที่ กอน หลัง  คนที่ กอน หลัง 

1 1 1  23 0 4 

2 1 6  24 5 9 

3 10 17  25 8 16 

4 10 13  26 8 24 

5 3 8  27 7 21 

6 3 10  28 6 9 

7 9 19  29 4 6 

8 6 16  30 10 20 

9 2 1  31 5 20 

10 5 3  32 6 16 

11 7 18  33 8 15 

12 5 18  34 9 19 

13 9 18  35 11 20 

14 8 24  36 2 3 

15 8 16  37 8 15 

16 2 3  38 2 9 

17 7 6  39 1 5 

18 9 15  40 6 7 

19 2 5  41 5 4 

20 3 12  42 5 23 

21 3 9  43 2 14 

22 10 24  44 2 1 

    45 12 20 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช t แบบคู 

 

 

 

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะ

การใหเหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของทักษะการใหเหตุผล กอนและหลัง

การทดลองเปนรายดาน  
 

1. ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูล

อยางสมเหตุสมผล      

 
 

 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

12.489 45 7.115 1.060 
5.667 45 3.205 0.478 

postreason 
prereason 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

6.822 5.187 8.820 44 2.767×10-11 

 

postreason - 
prereason 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

Paired Samples Statistics 

9.067 45 5.172 .771 
4.022 45 2.251 .336 

postconsider 
preconsider 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

5.044 3.802 8.901 44 2.131×10-11 

 

postconsi - preconsi Pair 1 
Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
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2. ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

 

 

 

5.  เปรียบเทยีบทักษะการเช่ือมโยง ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความเขาใจเร่ือง การวิเคราะหขอมูล  ทกัษะการใหเหตุผล และทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ในสวนของทักษะการเช่ือมโยง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

3.422 45 2.148 .320 
 1.644 45 1.228 .183 

postverify 
preverify 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

1.778 1.769 6.739 44 2.758×10-8 

 

postverify - 
preverify 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 



 

 

291 

 

คนที่ กอน หลัง  คนที่ กอน หลัง 

1 1 2  23 1 0 

2 2 1  24 0 5 

3 3 6  25 4 10 

4 4 6  26 3 12 

5 3 4  27 2 11 

6 4 5  28 2 6 

7 5 9  29 0 5 

8 3 9  30 2 10 

9 0 1  31 3 9 

10 2 4  32 2 7 

11 3 11  33 1 6 

12 2 11  34 4 10 

13 3 8  35 3 9 

14 6 11  36 1 2 

15 2 7  37 4 9 

16 2 1  38 1 6 

17 1 5  39 0 4 

18 2 9  40 1 2 

19 2 1  41 3 1 

20 1 5  42 3 10 

21 2 6  43 2 9 

22 3 11  44 1 0 

    45 4 8 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช t แบบคู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

6.311 45 3.553 .529 
2.289 45 1.359 .203 

postconnect 
preconnectt 

Pair 
1 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Paired Samples Test 

4.022 3.026 8.916 44 2.034×10-11 

 

postconnect - 
preconnect 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
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6. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 

คะแนนจากการทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

คนที่ กอน หลัง  คนที่ กอน หลัง 

1 102 132  23 95 95 

2 124 122  24 96 98 

3 114 131  25 126 117 

4 135 147  26 94 112 

5 103 103  27 96 106 

6 119 111  28 101 115 

7 109 108  29 107 119 

8 84 107  30 105 107 

9 106 127  31 104 134 

10 96 98  32 100 115 

11 107 127  33 95 100 

12 100 98  34 107 113 

13 121 119  35 104 103 

14 126 129  36 106 138 

15 114 95  37 118 115 

16 108 109  38 101 105 

17 113 105  39 104 111 

18 103 108  40 94 77 

19 109 112  41 111 103 

20 125 131  42 128 139 

21 126 116  43 104 121 

22 124 141  44 103 125 

    45 100 104 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช t แบบคู 

 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
postatt 114.400 45 14.415 2.149Pair 1 
preatt 108.156 45 11.304 1.685

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

6.244 11.989 3.494 44 1.098×10-3 

 

postatt - 
preatt 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
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7. เปรียบเทียบการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

 

คะแนนจากการทําแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอมกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

คนที่ กอน หลัง  คนที่ กอน หลัง 

1 120 124  23 101 121 

2 135 137  24 92 124 

3 128 149  25 121 126 

4 125 131  26 130 132 

5 116 142  27 125 133 

6 140 144  28 114 132 

7 134 142  29 100 128 

8 143 136  30 125 134 

9 131 132  31 132 146 

10 132 133  32 137 144 

11 147 150  33 143 137 

12 142 143  34 134 144 

13 143 147  35 145 141 

14 143 141  36 121 142 

15 112 121  37 119 127 

16 118 141  38 117 127 

17 120 129  39 126 130 

18 137 137  40 136 134 

19 115 129  41 120 135 

20 142 147  42 136 146 

21 102 126  43 106 136 

22 146 148  44 108 104 

    45 135 142 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช t แบบคู 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
postenvir 135.422 45 9.3188 1.389Pair 1 
preenvir 126.533 45 13.960 2.081

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

8.889 9.872 6.040 44 2.948×10-7 

 

postenvir - 
preenvir 

Pair 
1 

Mean Std. Deviation 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 



 

 

297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
 

      ตัวอยางงานของกลุมตัวอยาง 
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