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การศึกษาคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบท เร่ือง สถิติ สําหรับนักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ และ
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t – test for Dependent Samples และคาสถิต ิt – test for One Sample 
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The purposes of this research were to construct and develop contextual learning 

activities in “Statistics”, to compare students’ academic achievement before and after being 
provided contextual learning activities, and to compare students’ academic achievement, 
mathematical connection skills and communication skills after being provided contextual 
learning activities with a criterion. 

The subjects of this study were 38 mathayomsuksa V students in the second 
semester of 2009 academic year from Pomnakarachsawatyanon Samutprakarn Province. 
They were selected through cluster random sampling technique. The experiment lasted for 
18 hours. The One – Group pretest – posttest design was used for this study. The data were 
analyzed by using t – test for dependent samples and t – test for one sample. 

The findings were as follows : 
1. The contextual learning activities in “Statistics” had the efficiency of 83.33/80.31, 

higher than the 70/70 criterion. 
2. The mathematical academic achievement for mathayomsuksa V students after 

being provided contextual learning activities was statistically higher than that before being 
provided at the .01 level of significance. 

3. The mathematical academic achievement for mathayomsuksa V students after 
being provided contextual learning activities statistically passed the 70 percent criterion at 
the .01 level of significance. 

4. The mathematical connection skills for mathayomsuksa V students after being 
provided contextual learning activities statistically passed the 70 percent criterion at the .01 
level of significance. 



5. The mathematical communication skills for mathayomsuksa V students after 
being provided contextual learning activities statistically passed the 70 percent criterion at 
the .01 level of significance. 
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และขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางคนซึ่งเปนผลผลิตของระบบการศึกษาใหปรับตัว
และแกไขปญหาที่มีความหลากหลายในสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติใหกาวหนาไปอยางพึงประสงค การจัดการศึกษาจึงควร
เปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ซึ่งกลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 12) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล 
มีระเบียบการคิด ทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกิดวิทยาการกาวหนาไปในศาสตรสาขาตางๆ ที่
มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. 
2545: 1) ไดระบุวาคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลองกับโครงการ PISA 
(Program for International Student Assessment) ที่ไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดย
โครงการนี้ไดนิยามการรูเร่ืองคณิตศาสตรวาเปนการรูและเขาใจบทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง 
สามารถตัดสินปญหาตางๆ บนพื้นฐานของคณิตศาสตร และรูจักใชคณิตศาสตรแกปญหาของตน   

ในปจจุบันนักเรียนตองเผชิญกับภารกิจที่ตองเกี่ยวของกับคณิตศาสตรในชีวิตจริงมากมาย   
ในชีวิตประจําวันทุกคนใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย เชน บอกเวลา        
การแลกเปล่ียนเงินตรา การตัดสินใจ การคํานวณคาภาษีที่ตองจายใหรัฐในแตละป และในอาชีพตางๆ 
เชน นักบัญชี ครู – อาจารย นักเศรษฐศาสตร แพทย ตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรในการประกอบ
อาชีพทั้งส้ิน (สิริพร ทิพยคง.  2544: 13) จากที่กลาวมาจะพบวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก แตการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมา พบวา 
นักเรียนสวนใหญไมไดสัมผัสกับสถานการณที่เกี่ยวของกับตัวเขาเลย (สุรสาล ผาสุข.  2546: 3) ครู    
ยังคงใชวิธีสอนแบบอธิบายใหนักเรียนฟง ขาดการทดลองจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2545: 8) ซึ่งเปนการเรียนการสอนแบบทางเดียว ขาดการคนควา ทดลอง เนนที่เนื้อหา   
โดยขาดกระบวนการ มองเห็นคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่ไกลตัว ไมมีประโยชน และไมคอยสนุกกับวิชา
คณิตศาสตร รวมทั้งนักเรียนสวนใหญยังไมสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรที่เรียนไปใชงานไดอยาง
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กวางขวางในสถานการณที่แตกตางไปจากที่เรียนในหองเรียนและสถานการณในชีวิตจริงได (จรรยา   
ภูอุดม.  2544: 23–24; และ อัมพร มาคนอง.  2545: 1) จากที่กลาวมาทําใหตระหนักไดวาการเรียน
การสอนคณิตศาสตรที่ผานมาสวนมากขาดการเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาอ่ืนและไมมีการเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง ทําใหผูเรียนมองไมเห็นประโยชนของคณิตศาสตรที่มีตอชีวิตจริงและมองวาคณิตศาสตรเปน
เร่ืองไกลตัว  

การเชื่อมโยงความรูเปนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังที่ เคนเนดี้; และ ทิปส. (Kennedy; & Tipps.  1994: 194–198)     
กลาววา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมีความสําคัญ ผูเรียนจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่
เปนรูปธรรม ไดแก รูปภาพ สัญลักษณ และมโนทัศน กับกระบวนการรวมเนื้อหาและวิธีการตางๆ ทาง
คณิตศาสตรเขาดวยกัน และจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตจริง  ซึ่ง
สอดคลองกับการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับส่ิงที่ไดพบเห็นหรือมีอยูในชีวิตประจําวัน  
เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเขาใจถองแทจากตัวอยางที่สัมผัสไดจริง
ทําใหรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรมีประโยชน มีคุณคา สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง (ปรีชา เนาวเย็นผล. 
2544: 56) นอกจากนี้การส่ือสารก็เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอมนุษยทั้งในดานการดําเนินชีวิต
ในสังคม การเมือง และการศึกษา จนอาจกลาวไดวาการส่ือสารเปนฟนเฟองของการดํารงชีวิตในสังคม
ใหดําเนินไปอยางตอเนื่องโดยไมหยุดยั้ง ซึ่งการส่ือสารเปนความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน 
เปนกระบวนการแลกเปล่ียนขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อตองการไดรับการ
ตอบสนองใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ มุงกอใหเกิดผลของการนําการส่ือสารไปใช และเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานการพัฒนารวมกัน (กิติมา สุรสนธิ.  2541: 1) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน    
ชั้นเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนเกิดความชํานาญในดานทักษะการส่ือสาร เพื่อจะไดนําเอาการส่ือสาร
ไปใชไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งที่เนนการเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริง ไดแก การจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท (Contextual learning) ซึ่งการเรียนรูดานบริบทจะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียน
เชื่อมโยงขอมูลกับประสบการณและส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูความเขาใจ การสอนดานบริบทเปนวิธีการ
สอนเพื่อเชื่อมโยงมโนทัศนทางวิชาการกับสภาพชีวิตจริง และกระตุนใหนักเรียนเห็นวาส่ิงที่พวกเขา
เรียนมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของพวกเขาอยางไร (Sears; & Hersh.  1999; Berns; & 
Erickson. 2001; & Lynch; et al.  2001.) สอดคลองตามทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสติปญญา               
(A Triarchic Theory of Human Intelligence) โดยใชชื่อทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) เสนอวา
องคประกอบของสติปญญามี 3 องคประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายเปนทฤษฎียอย 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ยอยดาน บริบทสังคม (Contextual Subtheory) ทฤษฎีย อยดาน ประสบการณ  (Experience 
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Subtheory) และทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) (Sternberg.  1985: 21–23)
โดยทฤษฎียอยดานบริบทสังคมซึ่งอธิบายถึงความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของบุคคล เชื่อวาการพัฒนาการคิดตองมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมของบุคคลที่เขาเคยชิน ใหส่ิงเหลานี้คอยๆ ปรับตัวดวยกระบวนการ หรือเลือกส่ิงแวดลอม
เขามาชวยปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและการปรับแตงส่ิงแวดลอมใหเขากับสภาพของตน ข้ันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสัมพันธ ข้ันสรางประสบการณ   
ข้ันประยุกต ข้ันรวมมือ และข้ันถายโอน นอกจากจะเปนการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังชีวิตจริงตาม
ประสบการณและส่ิงแวดลอมแลว ยังทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึนดวย      
ดังงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนตามสภาพจริงพบวา การสอนตามสภาพจริงชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน (Newman; & Wehlage.  1995: Online; Blank.  1997: 
Online; & Buckley.  2002: Abstract) ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนดวย 
รวมทั้งการนําสถานการณในชีวิตจริงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของ
คณิตศาสตรตอชีวิตจริง ดังคํากลาวที่วาการใชปญหาในชีวิตจริงเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหนักเรียนเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับชี วิตจริงได  (Blank.  1997: 15; Lubienski.  2001: Online; & Smith.  2001: 8) 
นอกจากนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนความารวมอภิปราย แลกเปล่ียนความรู ซึ่งลักษณะเดนดังกลาวนี้ทําใหผูเรียนไดฝกฝนใน
ดานการพูด การเขียน การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพ และโครงสรางทางคณิตศาสตร เพื่อแสดง
และอธิบายแนวความคิดของตน เกิดการส่ือสาร แลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูเรียน
ดวยกัน สามารถเรียนรูแนวคิดอ่ืนๆ ไดจากเพื่อนรวมชั้น  

จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบท เร่ือง สถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ซึ่งเนื้อหาเร่ืองสถิติมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ไดพบกับขอมูลขาวสารตางๆ มากมาย สงผลใหเกิดการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารเพื่อชวยในการตัดสินใจและแกปญหา เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรที่จะชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 70/70 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 

4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 

5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้  จะชวยเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธของเนื้อหาคณิตศาสตรภายในวิชา การเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนๆ หรือการเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการสงเสริมใหเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนในภาคเรียน 

ที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5
หองเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน 

 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่กําลังเรียนใน     

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 

 
 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยใชวิธีการทดลองโดยดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาทั้งหมด 
18 คาบ ใชเวลาในการทดลอง 15 คาบ มีการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 1 คาบ และทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 2 คาบ คาบละ 60 นาที 
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 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ค42102 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ 
เร่ือง สถิติ ซึ่งมีเนื้อหายอยดังนี้ 

1. การแจกแจงความถี่ของขอมูล จํานวน 3 คาบ   
2. การวัดตําแหนงที่ของขอมูล จํานวน 3 คาบ     
3. การวัดคากลางของขอมูล จํานวน 6 คาบ     
4. การวัดการกระจายของขอมูล จํานวน 3 คาบ  

    
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 การศึกษาผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 ตัวแปรตาม ไดแก 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การเรียนรูดานบริบท หมายถึง การเรียนรูซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงเนื้อหากับ      
สภาพชีวิตจริง กระตุนใหนักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงที่เรียนกับชีวิตจริง โดยนําความรูเดิม
ตามประสบการณและส่ิงแวดลอมเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดรับกลายเปนองคความรู ซึ่งประกอบดวย
ข้ันตอนดังนี้  

 1.1 ข้ันสัมพันธ (Relating) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากประสบการณชีวิตจริง 
หรือประสบการณที่เกิดข้ึนโดยปกติทั่วไปตั้งแตเปนเด็กจนกระทั่งเติบโต   

 1.2 ข้ันประสบการณ (Experiencing) คือ ข้ันตอนการเรียนรูโดยการใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาหาขอมูลโดยการสํารวจ ทดลอง และประดิษฐคิดคน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู       
ดานบริบท ผูเรียนนําประสบการณที่ไดรับมาทั้งหมดทําความเขาใจมโนทัศนอยางลึกซึ้ง    
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 1.3 ข้ันประยุกต (Applying) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่ขยายขอความรูจากข้ันตอนที่ 2 
ในส่ิงที่ผูเรียนตองการทราบ ผูเรียนมีความสนใจ มีการเชื่อมโยงความรูที่ไดรับเขาดวยกันเพื่อนํา     
มโนทัศนมาประยุกตใชในสถานการณจริง      

 1.4 ข้ันรวมมือ (Cooperating) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่ได
จากการศกึษาคนความาแลกเปล่ียนความรู รวมกันอภิปรายความเขาใจมโนทัศนของพวกเขาเปนกลุม 
ในการเรียนแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม   

 1.5 ข้ันถายโอน (Transferring) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางความรูเดิมกับ
ความรูใหม แลวใหผูเรียนนําขอความรูมาคิดวิเคราะห สังเคราะห พิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระทั่ง
เกิดองคความรูใหมที่สามารถนํามโนทัศนไปใชกับสถานการณใหมในชีวิตจริงได  

2. กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท หมายถึง ข้ันตอนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิด      
การเรียนรูที่สัมพันธกับสภาพชีวิตจริง และเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง เปดโอกาสให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทั้งเปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม โดยนําหลักการเรียนรู        
ดานบริบทแทรกลงในข้ันตอนของการจัดกิจกรรม มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้  

 2.1 ข้ันสัมพันธ  (Relating) ครูใชประสบการณในชี วิตประจําวันเปนการเตรียม     
ความพรอม การทบทวนความรู เพื่อเปนการนําเขาสูบทเรียน ซึ่งประสบการณชีวิตจริงยอมตองมี 
ความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองพยายามมุงเนนไปที่ประสบการณ
ในชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึนเปนปกติสําหรับทุกคน เพื่อเปนแนวทางเดียวกันผูสอนอาจยกตัวอยาง
เหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือสมมติสถานการณจําลอง ตั้งคําถาม ที่เปนสถานการณที่ผูเรียน    
สวนใหญคุนเคยดี ถาเปนปญหาที่สรางข้ึนมาจะตองเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประสบการณ ส่ิงแวดลอม 
และบริบททางสังคมของผูเรียน  

 2.2 ข้ันประสบการณ (Experiencing) ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมแนะแนวทาง ศึกษา 
ใบความรู อาจใหนักเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากส่ือ/แหลงเรียนรู เชน หนังสือ อินเทอรเน็ต 
หองสมุด ชุมชน เปนตน เพื่อทําความเขาใจและสรุปมโนทัศน  

 2.3 ข้ันประยุกต (Applying) ครูใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะและแบบฝกหัด หรือสราง
ชิ้นงาน เพื่อเปนการนําองคความรูจากข้ันสรางประสบการณมาปฏิบัติ โดยแบบฝกหัดที่สรางข้ึนตอง
เปนปญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งอาจใหนักเรียนสรางปญหาในสถานการณในชีวิตประจําวันที่
สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการแกปญหาได    

 2.4 ข้ันรวมมือ (Cooperating) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายแลกเปล่ียนความรู โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดอภิปรายกลุม มีการนําเสนอผลงาน หรือรายงานหนาชั้นเรียน 
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 2.5 ข้ันถายโอน (Transferring) นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
แลวนําความรูนั้นมาคิดวิเคราะห สังเคราะห เกิดเปนองคความรูใหมที่สามารถนําไปใชกับสถานการณ
ใหมในชีวิตประจําวันได อาจใหผูเรียนเขียนผังมโนทัศน หรือจัดนิทรรศการ เปนตน 

3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท หมายถึง คุณภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู เม่ือนําไปสอนแลวทําใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนดไว 
70/70 โดยมีความหมายดังนี้ 

 70 ตัวแรก เปนคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมและแบบฝกระหวางเรียนในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู โดยนําคะแนนของนักเรียนมารวมกันทั้งหมด คํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปน
รอยละ 

 70 ตัวหลัง เปนคะแนนที่ไดจากการประเมินหลังจากที่นักเรียนเสร็จส้ินการปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจากผลการทําแบบทดสอบยอย นําคะแนนของ
นักเรียนมารวมกันทั้งหมด คํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปนรอยละ   

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาใน   
การเรียนรูและแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
แบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ จําแนกได 4 ดาน ดังนี้ 

 4.1 ความรูความจําดานการคิดคํานวณ ประกอบดวยความรูความจําเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง คําศัพท นิยาม และความสามารถในการคิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่ผูเรียนไดเรียนรู
มาแลว  

 4.2 ความเขาใจ ประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศน หลักการ กฎ การสรุป
อางอิง และโครงสรางทางคณิตศาสตร สามารถเปล่ียนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง 
การติดตามแนวของเหตุผล การอานและตีความโจทยปญหา 

 4.3 การนําไปใช ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่คลายคลึงกับที่ไดเรียนรู
มา สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูล และมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนและสมมาตรกัน 

 4.4 การวิเคราะห ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่มีความซับซอน ไมเคย
เห็นมากอน แตอยูในขอบเขตเนื้อหาที่เรียน สามารถคนหาความสัมพันธจากขอมูลที่โจทยกําหนดให
เพื่อใชในการแกปญหา สามารถสรางขอพิสูจน เขาใจการพิสูจน ยืนยันขอความทางคณิตศาสตรได
อยางสมเหตุสมผล สามารถสรางสูตรหรือกระบวนการคิดคํานวณข้ึนมาใหมใหสัมพันธกับเร่ืองเดิม
อยางสมเหตุสมผล 

5. ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการนําความรู 
เนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธกับสาระภายในวิชา หรือวิชาอ่ืนๆ หรือ
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ชีวิตประจําวัน โดยเชื่อมโยงมโนทัศน หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรู และการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักในประโยชนของ
วิชาคณิตศาสตร ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ   

6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการพูด การเขียน   
การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพ และโครงสรางทางคณิตศาสตร เพื่อแสดงและอธิบายแนวความคิด 
ซึ่งแสดงความหมายและความสัมพันธทางคณิตศาสตร โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดาน
การพูดและดานการเขียน โดยใชแบบทดสอบและแบบสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่
สามารถสังเกตไดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้ 

 6.1 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายแนวทางการคิดที่แสดงถึงทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดของนักเรียน จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางการส่ือสารในกิจกรรมชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการนําเสนอ 
(ข้ันรวมมือ) ไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ซึ่งวัดไดจากแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรดานการพูด ที่มีเกณฑการใหคะแนนความสามารถดานการพูดเปนแบบรูบริค (Rubric 
Assessment)  

 6.2 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนอธิบายข้ันตอนในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร และกระบวนการส่ือสาร
ดานการเขียนของนักเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ซึ่งวัดไดจากการทําใบงานโดยใชแบบ
สังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน ที่มีเกณฑการใหคะแนนความสามารถดานการ
เขียนเปนแบบรูบริค (Rubric Assessment) และแบบทดสอบฉบับเดียวกับการวัดทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร  

7. เกณฑ หมายถึง คะแนนข้ันต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร วิเคราะหไดจากคะแนนจากใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร แลวนําคะแนนเฉล่ียคิดเปน
รอยละเทียบกับเกณฑ โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ
การตัดสินผลการเรียนรูคณิตศาสตรของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สํานักวิชาการและมาตรฐานศึกษา ดังนี้ 
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คะแนน ความหมาย 
รอยละ 80–100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดีเยี่ยม 
รอยละ 75–79 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70–74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดี  
รอยละ 65–69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางดี 
รอยละ 60–64 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับนาพอใจ 
รอยละ 55–59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50–54 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา 
รอยละ 0–49 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทของ      
ครอฟอรด; และ วิท (Crawford; & Witte.  1999: 34–38); ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและ
พลังงาน (Advanced Technology Environmental and Energy Center, [ATEEC].  2000: Online); 
เซียรส (Sears.  2002: 5–18); วิลเลียมส (Williams.  2007: 573); ศูนยการวิจัยและพัฒนาทางอาชีพ 
( Center for Occupational Research and Development, [CORD].  2009b: Online) แ ล ะ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (University of Southern California, [USC].  2009: Online) ซึ่งเนน
ความสัมพันธระหวางส่ิงที่เรียนกับสภาพชีวิตจริง ตามประสบการณและส่ิงแวดลอม รวมทั้งลักษณะ
เดนของข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทในข้ันรวมมือหรือข้ันส่ือสารที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรวมอภิปราย แลกเปล่ียนความรู  ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงและการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของผูเรียน เปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 
 
 
 
 
การศึกษาผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 
4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 
5. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 
 
 
 

 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู       

ดานบริบท 

 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู 

ดานบริบท ตามเกณฑ 70/70 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดานบริบท 
1.1 ความหมายของการเรียนรูดานบริบท 
1.2 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
1.3 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
1.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดานบริบท 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.1 ความหมายของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.2 มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.4 คณิตศาสตรกับการเชื่อมโยง 
3.5 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการเชื่อมโยง 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
4.1 ความหมายของทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
4.2 มาตรฐานการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
4.3 องคประกอบของการส่ือสาร 
4.4 อุปสรรคในการส่ือสาร 
4.5 การสงเสริมการส่ือสารในการเรียนคณิตศาสตร 
4.6 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการส่ือสาร 
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4.7 การประเมินการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดานบริบท  

 การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับส่ิงที่ไดพบเห็นหรือมีอยูในชีวิตประจําวัน จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตระหนักถึงคุณคาของวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชใน
ชีวิตจริงได ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริงได คือ 
การจัดการเรียนรูดานบริบท 

1.1 ความหมายของการเรียนรูดานบริบท 
มีผูใหความหมายของการเรียนรูดานบริบทไวดังนี้ 
ฮัล (Hull.  1993: Online) ใหความหมายของการเรียนรูดานบริบทวา การเรียนรูเกิดข้ึน

เม่ือผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลกับโครงสรางแหงความคิดของพวกเขาดวยตนเอง 
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูดานบริบท การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนดําเนินการขอมูลหรือ

ความรูใหมในวิธีซึ่งทําความเขาใจกับขอมูลหรือความรูในโครงสรางแหงความคิดของนักเรียน (โลก
แหงความทรงจําของนักเรียน ประสบการณ และการตอบสนอง) คนหาความหมายในบริบท นั่นคือ  
ในส่ิงแวดลอมซึ่งบุคคลอาศัยอยู โดยวิธีการคนหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่เขาใจและใชเปนประโยชน 

คารเวท (Karweit.  1993: Online) ใหความหมายของการเรียนรูดานบริบทเปนการ
เรียนรูที่ถูกออกแบบใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมและแกปญหาในวิธีซึ่งสะทอนธรรมชาติของงาน      
ในชีวิตจริง 

ซูเดอรส (Souders.  1999: Online) ไดอธิบายความหมายของการเรียนรูดานบริบทวา 
เปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนเม่ือความรูถูกจัดวางในโครงสรางแหงความคิดที่บุคคลรูหรือเขาใจแลว ทุกคนมี
ความแตกตาง ตองเร่ิมตนกับบางส่ิงที่นักเรียนเขาใจและอาศัยส่ิงนั้น และซูเดอรสไดใหความหมาย
ของการเรียนรูบริบทวา  

- ความคิดคนหาความหมายในส่ิงแวดลอมซึ่งบุคคลอาศัยอยู 
- ความคิดคนหาความหมายโดยวิธีการตรวจสอบความสัมพันธซึ่งสรางความเขาใจและ

เปนประโยชน 
ศูนยเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและพลังงานข้ันสูง (Advanced Technology Environmental 

and Energy Center, [ATEEC].  2000: Online) กลาวถึงการสอนสําหรับการเรียนรูดานบริบทวา 
นักเรียนเรียนรูไดดีที่สุดและจดจําส่ิงที่พวกเขาเรียนรูเม่ือ 

- นักเรียนสนใจในหัวเร่ือง  
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- มโนทัศนถูกประยุกตกับบริบทของชีวิตของนักเรียนเอง 
วิลเลียมส (Williams.  2007: 573) อธิบายการสอนดานบริบทวาเปนวิธีการของการสอน

ซึ่งเชื่อมโยงมโนทัศนทางวิชาการกับเงื่อนไขในชีวิตจริงและกระตุนใหนักเรียนเห็นวาส่ิงที่พวกเขาเรียน
สัมพันธกับชีวิตของนักเรียนอยางไร การสอนดานบริบทไมเพียงแตเชื่อมโยงมโนทัศนทางคณิตศาสตร
กับการประยุกตในชีวิตจริงเทานั้น แตยังเชื่อมโยงมโนทัศนทางคณิตศาสตรกับงานของลูกจางใน
ตําแหนงอุตสาหกรรมตางๆ ดวย 

ศูน ย ก าร วิ จั ย แ ละพั ฒน า ท าง อาชี พ  (Center for Occupational Research and 
Development, [CORD].  2009a: Online) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูดานบริบทวา การเรียนรูเกิดข้ึน
เม่ือนักเรียนดําเนินการขอมูลหรือความรูใหมในวิธีซึ่งสรางความเขาใจกับขอมูลหรือความรูใหมใน
โครงสรางแหงความคิดของพวกเขาดวยตนเอง วิธีการนี้นําไปสูการเรียนและการสอนที่แสดงวา
ความคิดตามธรรมชาติคนหาความหมายในบริบท นั่นคือความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในปจจุบันของ
บุคคล โดยการตรวจสอบความสัมพันธซึ่งสรางความเขาใจและเปนประโยชน 

ทฤษฎีการเรียนรูดานบริบทมุงเนนที่ลักษณะที่หลากหลายของการเรียนรูส่ิงแวดลอม เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถานที่ทํางาน หรือนอกหองเรียน ทฤษฎีการ
เรียนรูดานบริบทกระตุนใหนักการศึกษาเลือกและ/หรือออกแบบการเรียนรูส่ิงแวดลอมซึ่งรวมรูปแบบที่
แตกตางของประสบการณที่เปนไปไดเขาดวยกัน (สังคม วัฒนธรรม กายภาพ และจิตวิทยา) ในการ
ทํางานไปสูผลลัพธของการเรียนรูที่ตองการ นักเรียนคนพบความสัมพันธที่มีความหมายระหวาง
ความคิดทางนามธรรมและการนําไปประยุกตใชไดจริงในบริบทของชีวิตจริง มโนทัศนถูกทําใหมี
ลักษณะอยูภายในโดยกระบวนการของการคนพบ การเสริมแรง และการสรางความสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (University of Southern California, [USC].  2009: 
Online) กลาววา การเรียนรูดานบริบทเกิดข้ึนเม่ือครูสรางความสัมพันธเนื้อหากับสถานการณใน    
ชีวิตจริง นักเรียนถูกกระตุนใหสรางการเชื่อมโยงระหวางความรูและการประยุกตใชความรูกับ         
การดําเนินชีวิตของนักเรียน เชน สมาชิกครอบครัว ประชากร คนงาน  

จากที่กลาวมาจะเห็นวาการเรียนรูดานบริบทเกิดข้ึนเม่ือมีการสรางความสัมพันธระหวาง
เนื้อหากับชีวิตจริงตามประสบการณ ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสติปญญาของ
สเติรนเบอรก ดังนี้ 

สเติรนเบอรก (Sternberg.  1985: 21–23) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสติปญญา     
(A Triarchic Theory of Human Intelligence) โดยใชชื่อทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) เสนอวา
องคประกอบของสติปญญามี 3 องคประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายเปนทฤษฎียอย 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
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1. ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) เชื่อวาการพัฒนาการคิดตองมี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมของบุคคลที่เขาเคยชิน ใหส่ิงเหลานี้คอยๆ ปรับตัวดวย
กระบวนการ หรือเลือกส่ิงแวดลอมเขามาชวยปรับแตงส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับเขา 

2. ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experience Subtheory) เปนการพิจารณาผลของ
ความสามารถในการคิดแกปญหาหรือสถานการณตางๆ ดวยการทําความเขาใจปญหา และดําเนิน 
การแกไขตามที่ตนเขาใจ ส่ิงเหลานี้เปนความสามารถคลองในการคิดประมวลผลขอมูลที่เปนไปโดย
อัตโนมัติดวยกระบวนการ ซึ่งจะเกิดไดเม่ือตองเผชิญเหตุการณยอยๆ จนเปนความชํานาญ  

3. ทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) เปนความสามารถทางสติ 
ปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 

3.1 ดานการปรับความคิด (Meta Component) เปนกระบวนการคิด ส่ังการ ซึ่ง
ประกอบดวยการประมวลความรู คิดแกปญหา วางแผนติดตาม และประเมินผล เพื่อใหงานดําเนินไป
อยางถูกตอง 

3.2 ดานการปฏิบัติ (Performance Component) เปนกระบวนการลงมือปฏิบัติตาม
การตัดสินใจส่ังการ 

3.3 ด าน ก ารแสวงห า ความ รู  (Knowledge – Acquisition Component) เ ป น
กระบวนการหาความรูของขอมูลที่เกี่ยวของดวยวิธีการตาง ๆ เขามาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม เพื่อให
ไดความรูใหมสะสมไวในระบบความจํา 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การเ รียนรูดานบริบทเปนการเรียนรูซึ่ง เกิดจาก           
การเชื่อมโยงเนื้อหากับสภาพชีวิตจริง กระตุนใหนักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงที่เรียนกับ      
ชีวิตจริง โดยนําความรูเดิมตามประสบการณและส่ิงแวดลอมเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดรับกลายเปน
องคความรู 

1.2 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบและวิธีการสําหรับการเรียนรูดานบริบท เพื่อเปนแนวทางในการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
นิวแมนน; และ เวฮเลจ (Newmann; & Wehlage.  1997: Online) อธิบายระบบของการ

สงเสริมการเรียนรูอยางแทจริงตองปรับใหเหมาะสม โดยอธิบายสนับสนุนเกี่ยวกับการสอนและการ
เรียนรูดานบริบทดวยวงจรของนิวแมนนและเวฮเลจ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานบริบท ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 วงจรของนิวแมนนและเวฮเลจ (Newmann and Wehlage’s circles) 
 

เปาหมายสูงสุดคือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด ทุกคนในโรงเรียน
ตองยอมรับการกําหนดเกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียนควรจะเรียนและวิธีการที่จะสนับสนุนการเรียนรู วิธี       
การสอนและการเรียนรูดานบริบทตองการการสนบัสนุนจากระบบโรงเรียนเปนอยางมาก และทายที่สุด        
การสนับสนนุจากภายนอกเปนแรงกระตุนและแหลงเรียนรูที่จะชวยใหนักเรียนและนักการศึกษาสราง
ส่ิงแวดลอมการสอนและการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงสุด  

ศูนยเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและพลังงานข้ันสูง (Advanced Technology Environmental 
and Energy Center, [ATEEC].  2000: Online) ไดแนะนําใหครูรวมวิธีการสอนและการเรียนรูดาน
บริบท 6 วิธี มาออกแบบหนวยการเรียนการสอน ดังนี ้

- สรางพื้นฐานการเรียนรูบนศูนยกลางของปญหาซึ่งอยูในบริบทของสังคมของนักเรียน 
- วางแผนสําหรับการเรียนรูอยูในบริบทที่หลากหลาย 
- ชักนําทักษะ ความสนใจ ประสบการณ และวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียน 
- สรางวิธีการซึ่งสงเสริมใหนักเรียนเปนผูเรียนที่ปรับไดโดยอัตโนมัติ 
- วางแผนวิธีการที่สงเสริมใหนักเรียนพึ่งพาอาศัยระหวางกันและการเรียนรูแบบกลุม  

ของนักเรียน 
- ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูของนักเรียนโดยรวมวิธีการประเมินตามสภาพจริง         

เขาดวยกัน 
เซียรส (Sears.  2002: 5–18) ไดเสนอหลักการทั่วไปและลักษณะเฉพาะเบื้องตนของ  

การสอนและการเรียนรูดานบริบท ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนรูโดยอัตโนมัติ      
ยึดหลักการสอนและการเรียนรูในบริบทชีวิตของนักเรียน การสอนและการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย 

การเรียนรู
ของนักเรียน 

การสอน 
การสนับสนุน

จากระบบ
โรงเรียน 

การสนับสนุน
จากสังคม 
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ใชการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใชกลุมการเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนโดยวิธีการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 

1. การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนรูโดยอัตโนมัติ โดยใชเทคนิคการเรียนการสอนดังนี้ 
 - เชื่อมโยงการสอนกับภูมิหลังและประสบการณของนักเรียน 
 - กระตุนใหนักเรียนตั้งเปาหมาย 
- เปดโอกาสสําหรับการแกปญหา การตัดสินใจการกระทํา และการเรียนรูแบบรวมมือ 
 - ใหทางเลือกในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 - สอนทักษะการเรียน 
 - เปล่ียนแปลงความกาวหนาของนักเรียนเปนข้ันๆ 
 - เปดโอกาสใหนักเรียนประเมินความกาวหนาของพวกเขาดวยตนเอง 
 - พัฒนาภาวะความเปนผูนําของนักเรียนทุกคน 
- สอนนักเรียนวาการสังเกตและประเมินความกาวหนาของพวกเขาดวยตนเอง      

และตรวจสอบวิธีการเรียนรูของพวกเขาเปนส่ิงที่จําเปน 
2. การสอนและการเรียนรูในบริบทที่แตกตางกัน 

นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู โดยไมตองคํานึงถึงเชื้อชาติ พื้นเพ เพศ ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ ภูมิหลังทางครอบครัว หรือระดับความสามารถและความรูเบื้องตน ครูผูซึ่งใชวิธีการสอน
และการเรียนรูดานบริบทเชื่อวาโดยปกตินักเรียนเรียนรูไดดีที่สุดในสังคมชั้นเรียนซึ่งสะทอนความ
แตกตาง นักเรียนเรียนรูจากความแตกตางมากกวาไมพอใจในความแตกตาง 

การวางแผนการสอนในความสัมพันธเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม ทักษะ และ
ประสบการณที่แตกตางกันซึ่งนักเรียนนํามาสูหองเรียน คานิยมและความรูของนักเรียนแตละคนซึ่ง
สรางจากประสบการณเดิมเปนพื้นฐานที่สําคัญมากและเปนบริบททางความคิดสําหรับการเรียนรู     
ในอนาคต ดังนั้นครูตองปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมเพื่อกระตุนใหนักเรียนแตละคนสราง      
การเชื่อมโยงระหวางความรู คานิยม และเนื้อหาที่เรียนตามประสบการณเดิมอยางมีความหมาย    
ดวยตนเอง และความแตกตางของนักเรียนจะทําใหเรียนรูวิธีการที่แตกตางกัน ครูผูสอนเกี่ยวกับบริบท
ใหนักเรียนใชวิธีการที่หลากหลายในการเรียนรูของนักเรียน 

การที่นักเรียนไดทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่แทจริงรวมกับคนอ่ืนๆ ซึ่งแตกตาง
กันโดยส้ินเชิง นักเรียนเรียนรูที่จะทําความเขาใจและประเมินมุมมองและความสามารถที่แตกตางจาก
ตนเอง การเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตของนักเรียนในสังคม นักเรียนจะถูกกระตุนใหตั้งและปฏิบัติตาม
เปาหมายของแตละคนในการเรียนรูของพวกเขา นักเรียนจะไดรับโอกาสที่ยิ่งใหญที่จะจดจําส่ิงที่
นักเรียนไดเรียนรู 
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3. การสอนและการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย 
การสอนและการเรียนรูดานบริบทเปนพื้นฐานของสมมติฐานที่วานักเรียนจดจําความรู

ข้ันสูงและทักษะไดอยางยาวนาน เม่ือประสบการณการเรียนรูของนักเรียนถูกกําหนดโดยบริบทที่
ใกลชิดกับชีวิตจริงที่เปนไปได วิธีการและสถานที่ซึ่งบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะเปนพื้นฐาน
เกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียนจะตองเรียน ครูเชื่อวานักเรียนทําความเขาใจขอมูลใหมโดยสัมพันธขอมูลใหมกับ
สังคม วัฒนธรรม และประสบการณทางกายภาพในอดีต 

บนพื้นฐานทฤษฎีการสรางสถานการณรูคิด ยอมรับหลักการที่วาการเรียนรูเกิดข้ึน
อยางเปนธรรมชาติในบริบทที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน บริบทอาจเปนบาน สังคม 
หรือที่ทํางาน และบางบริบทอาจจะไมสามารถสัมผัสได เชน อินเทอรเน็ต และจินตนาการ 

ครูชอบใชบริบทที่แตกตางซึ่งเปนไปไดจํานวนมาก เพราะเชื่อวาบริบทเหลานั้นเสนอ
สถานที่การเรียนรูอยางมีความหมาย ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงในงานที่แทจริง งานที่แทจริง
คลายคลึงกับกิจกรรมในชีวิตจริง ตัวอยางเชน ผูเ รียนซึ่งเชื่อมโยงงานเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับ   
ธนาคารจริงในสังคมของผูเรียน จะเรียนรูไดมากกวาการพยายามประยุกตคณิตศาสตรกับธนาคาร
จําลองในโรงเรียน แตบางคร้ังเหตุการณจริงไมเหมาะสม ดังนั้นการเรียนรูส่ิงที่เกิดข้ึนในธนาคารจําลอง
จะไดผลมากกวาใหนักเรียนอานเกี่ยวกับการประยุกตคณิตศาสตรและการแกปญหาในหนังสือ 

4. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 
- ขอตกลง นักเรียนฝกเปนผูชี้แนะแนวทางดวยตนเอง ผูแกปญหาแบบรวมมือ และ

เผชิญหนากับสถานการณที่นํามาซึ่งปญหาและเสนอแนวทางแกปญหา 
- การสืบสวนสอบสวน ผูเรียนสํารวจวิธีการที่หลากหลายของการอธิบายผลที่ไดและ

ส่ิงที่เกี่ยวของ ผูเรียนรวบรวมและแลกเปล่ียนขอมูล 
- การดําเนินการ ผูเรียนนําเสนอส่ิงที่คนพบ 
- การสอบถามรายละเอียด ผูเรียนตรวจสอบส่ิงที่โจทยกําหนดและคําตอบที่ได     

จากการแกปญหา และสะทอนประสิทธิภาพของวิธีการแกปญหาของผูเรียน  
กิจกรรมถูกจัดใหครอบคลุมการแกปญหาในบริบทที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการเรียนรูของ

นักเรียนในเนื้อหาสาระ วิธีการแกปญหาที่ซับซอนตองการใหนักเรียน 
- ใชทักษะการคิดวิเคราะหและวิธีการอยางเปนระบบเพื่อสืบสวนสอบสวน 
- ใชขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย 
- ใชลําดับข้ันตอนการแกปญหาที่แตกตางกัน 
- เรียนรูทักษะและความรูใหม 
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- ประยุกต วิเคราะห สังเคราะห ถายโอน และประเมินทักษะและความรูเดิมดวย
วิธีการใหม 

5. กลุมการเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมและสามารถเรียนรูไดมากข้ึนเม่ือผูเ รียนมี

ปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในบริบทการมีปฏิสัมพันธและการเรียน       
แบบรวมมือ นักเรียนจะมีโอกาสไดรับมุมมองและการสะทอนความคิดที่หลากหลายในวิธีการซึ่ง
สนับสนุนการพัฒนาดานจิตใจและสังคม และการเคารพตนเอง กลุมการเรียนรูสามารถชวยใหนักเรียน
รูสึกปลอดภัยเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนความคิดของพวกเขา และมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน 

6. การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงแตกตางจากวิธีการประเมินการศึกษาตามที่ปฏิบัติกันมา 

โดยลักษณะการประเมินที่สนับสนุนการพัฒนารูปแบบของกระบวนการสอนและการเรียนรู 
ประกอบดวย 

- นํานักเรียนไปสูสถานการณที่ลึกซึ้งซึ่งนักเรียนไดพัฒนาและแกปญหาจนเคยชิน 
และใชความคิดข้ันสูง 

- ใชความรวมมือระหวางนักเรียนและครูนําไปสูการตัดสินใจอยางมีความหมาย และ
สรางความรู 

- ใหโอกาสที่หลากหลายสําหรับนักเรียนที่จะเรียนและดําเนินการตามที่ตองการ
รวมกับโอกาสที่หลากหลายสําหรับการใหผลตอบรับและการสะทอนกลับ 

- ชี้แนะนักเรียนใหแสดงการอภิปราย ผลลัพธที่ได และการดําเนินการที่นักเรียน
ประเมินความสําเร็จในอนาคต 

- ใชรายการประเมินแบบรูบริคและแบบอ่ืนๆ ของการประเมินตามสภาพจริงเปน
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงการเรียนและการสอน 

- ใชแหลงขอมูลนอกเวลาในบริบทที่หลากหลาย เชน วารสาร เรียงความ แฟมสะสม
ผลงาน การจัดนิทรรศการ ตัวอยางงาน งานวิจัย กรณีศึกษา แบบสํารวจ เปนตน 

มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (University of Southern California, [USC].  2009: 
Online) ไดเสนอวิธีการสําหรับการสอนและการเรียนรูดานบริบทไวดังนี ้

1. ตระหนักถึงความจําเปนสําหรับการสอนและการเรียนรูที่ เกิดข้ึนในบริบทที่
หลากหลาย เชน บาน สังคม และสถานที่ทํางาน (การเรียนรูแบบประสบการณจริง) 

2. สอนในบริบทชีวิตที่หลากหลายของนักเรียน 
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3. เนนการแกปญหา (การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน) 
4. กระตุนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันกับคนอ่ืนๆ (การเรียนรูจากเพื่อน การเรียนรูรวมกัน

การเรียนรูแบบรวมมือ) 
5. สอนนักเรียนใหสังเกตและชี้แนะการเรียนรูของพวกเขาดวยตนเอง เพื่อใหพวกเขา

กลายเปนผูเรียนรูโดยอัตโนมัติ (การเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูแบบตั้งใจ) 
จากการศึกษาข้ันตนสรุปไดวา การเรียนรูจากปญหาในบริบททางสังคมหรือสถานการณ

ในชีวิตจริงของผูเรียน จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนั้นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานบริบทในชั้นเรียนตองเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตที่มีความหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูแบบรวมมือ เนนกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและแกปญหา เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวม
อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิด ทําใหผูเรียนไดเรียนรูมุมมองและความคิดที่แตกตาง และผูสอน
สามารถตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนดวยการประเมินตามสภาพจริง 

1.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทถูกนําเสนอดวยวิธีการ REACT ซึ่งมาจาก

อักษรยอในแตละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบททั้ง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ครอวฟอรด; และ วิท (Crawford; &  Witte.  1999: 34–38) กลาววา การเรียนรูอยาง

กระตือรือรนในบริบทที่จูงใจเปนพื้นฐานของครูแบบสรางสรรคความรู (constructivist) สรางวิธีการ
สอนและส่ิงแวดลอมในชั้นเรียนของพวกเขา ครูแตละคนมีลักษณะเฉพาะและใชวิธีการที่หลากหลาย 
แตมีลักษณะที่เหมือนกัน 5 ประการ ซึ่งเรียกวาวิธีการสอนดานบริบท คือ ข้ันสัมพันธ ข้ันประสบการณ 
ข้ันประยุกต ข้ันรวมมือ และข้ันถายโอน วิธีการเหลานี้เนนการสอนและการเรียนรูในบริบทซึ่งเปน
หลักการพื้นฐานของสรรคนิยม (constructivism)  

1. ข้ันสัมพันธ 
 ข้ันสัมพันธเปนวิธีการสอนดานบริบทที่มีสมรรถภาพสูงมากที่สุดและเปนหัวใจของ

การสรางองคความรู ข้ันสัมพันธมีความหมายวาเปนการเรียนรูในบริบทของประสบการณชีวิต  
 ครูสอนพีชคณิตเบื้องตนระดับเกรด 9 ใชข้ันสัมพันธเม่ือเธอเชื่อมโยงมโนทัศนใหมกับ

บางส่ิงที่คุนเคย นั่นคือการเชื่อมโยงส่ิงที่นักเรียนของเธอรูอยูแลวกับขอมูลใหม พิจารณาบทเรียนเรื่อง
อัตราสวนและสัดสวน วิธีการตามปกติเร่ิมตนดวยการใหความหมายดังตัวอยาง “อัตราสวนเปนการ
เปรียบเทียบจํานวน 2 จํานวน ดวยการหาร สมมติใหในถุงมีลูกแกว 5 ลูก เปนลูกแกวสีฟา 3 ลูก และสี
อ่ืน 2 ลูก จํานวน 3 และ 5 เปนรูปแบบของอัตราสวน”  

 ครูเ ร่ิมตนโดยการตั้งคําถาม 2 ขอ ซึ่ งนักเรียนสวนใหญสามารถตอบไดจาก
ประสบการณชีวิตนอกหองเรียน ดังนี้ “นักเรียนเคยทําน้ําพันชผลไมจากน้ําผลไมเขมขนแชแข็งหรือไม” 
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และ “ฉลากอธิบายไวอยางไร” ครูอานฉลากจากภาชนะจริง “ผสมน้ํา 3 กระปองกับน้ําผลไมเขมขน 1 
กระปอง” ขณะนี้ครูสามารถเชื่อมโยงสถานการณที่คุนเคยนี้กับความหมายของอัตราสวน  

 เม่ืออัตราสวนถูกนําเสนอกับตัวอยางน้ําพันชผลไม นักเรียนสวนใหญรูสึกวาพวกเขารู
เกี่ยวกับอัตราสวนแลว เพราะนักเรียนคุนเคยกับประสบการณการทําน้ําพันชผลไม นักเรียนจํา
ความหมายของอัตราสวนไดเพราะนักเรียนสามารถสรางความสัมพันธระหวางอัตราสวนกับการสอน
ทําน้ําพันชผลไม 

2. ข้ันประสบการณ 
 ข้ันสัมพันธชักนําประสบการณชีวิตซึ่งนักเรียนนํามาสูหองเรียน ครูชวยนักเรียนสราง

ความรูใหม โดยเต รียมประสบการณที่ เนนการลงมือปฏิบัติ ในหองเ รียน เ รียกวิธีการนี้ ว า                    
ข้ันสรางประสบการณ ข้ันสรางประสบการณเปนการเรียนรูโดยการกระทําผานการสํารวจ การคนพบ 
และการประดิษฐ ประเภทของประสบการณที่เนนการลงมือปฏิบัติที่สรางความหมายสําหรับนักเรียน
ทั้งหมด โดยทั่วไปมี 3 ประเภท คือ 

2.1 การปรับเปล่ียนสถานการณ นักเรียนเขาใจนามธรรมที่เปนตัวอยางนโนทัศน
อยางเปนรูปธรรม เชน การใชแบบจําลองภาพที่แบงเปน 10 สวนเทาๆ กันแทนระบบทศนิยม การใช
แทงเศษสวนแสดงความหมายของเศษสวนอยางต่ํา การบวก และการคูณเศษสวน 

2.2 กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติเกี่ยวพันกับความคิด
สรางสรรคของนักเรียนขณะที่สอนทักษะการแกปญหา การคิดทางคณิตศาสตร การส่ือสาร และ
ปฏิสัมพันธกลุม ในบทเรียนน้ําพันชผลไมเร่ืองเศษสวนและสัดสวน ครูตั้งคําถามดังนี้ “ถาตองการทํา
น้ําพันชสําหรับนักเรียนทั้งชั้นเรียน ตองใชน้ําผลไมเขมขนและน้ําอยางละกี่กระปอง” วิธีการแกปญหา
และคําตอบที่เปนไปไดอยางหลากหลาย เพราะคําตอบข้ึนอยูกับขอสันนิษฐานของนักเรียน เชน 
“ตองการน้ําพันชมากเทาใด” “ม่ันใจไดอยางไรวาใชอัตราสวนน้ําตอน้ําผลไมเขมขนเปน 3 : 1” เม่ือจบ
บทเรียนนักเรียนทั้งชั้นเรียนตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวและทําน้ําพันชผลไม    
เพื่อตรวจคําตอบของนักเรียน 

2.3 กิจกรรมปฏิบัติการ ระหวางกิจกรรมปฏิบัติการนักเรียนรวบรวมขอมูลโดยทํา  
การวัดดวยตนเอง วิเคราะหขอมูล และแสดงออกมาบนมโนทัศนทางคณิตศาสตร ในชั้นเรียนพีชคณิต
ในภาคเรียนแรก กลุมของนักเรียนวัดความสูงและแขนของพวกเขา นักเรียนทั้งชั้นรวบรวมขอมูลของ
กลุมเขียนคูอันดับของขอมูลและวาดกราฟที่เหมาะสม แลวนักเรียนวัดแขนของลูกชายของครู และใช
กราฟทํานายความสูงของเขา กิจกรรมนี้สอนคูอันดับ การเขียนคูอันดับบนระนาบพิกัดฉาก และ
ประโยชนของความสัมพันธ นักเรียนพัฒนาความเขาใจมโนทัศนเหลานี้อยางเหมาะสมโดยใชขอมูล
ของตนเอง 
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3. ข้ันประยุกต 
ความหมายของวิธีการประยุกตเปนการเรียนรูโดยนํามโนทัศนไปใช นักเรียนประยุกต

มโนทัศนทางคณิตศาสตรในกิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมตามประสบการณ และกิจกรรม
การแกปญหา ครูบางคนประสบความสําเร็จโดยใชปญหาปลายเปดหรือโครงงานเปนโอกาสสําหรับ
การประยุกตคณิตศาสตร นอกจากนี้ครูสามารถใชแบบฝกหัดที่สัมพันธกับชีวิตจริงกระตุนใหเห็นความ
จําเปนของคณิตศาสตร ดังตัวอยางปญหาจากบทเรียนเร่ืองปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ดังนี้ 

- โดมพลาสติกรูปคร่ึงวงกลมเปนหลังคาของสระวายน้ําในรม ถาวัดเสนผาน
ศูนยกลางของโดมได 150 ฟุต จงหาปริมาตรที่ปดลอมดวยโดม 

- เภสัชกรมีหนาที่ในการเลือกขนาดของแคปซูลที่เหมาะสมกับปริมาณยา ถาบริษัท
ผลิตยามีขนาดของแคปซูล 8 ขนาด เภสัชกรตองเลือกแคปซูลขนาดใดเม่ือตองบรรจุยา 650±10
ลูกบาศกมิลลิเมตร 

นักเรียนจะเห็นความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ
สถานการณจริงนี้ แตนักเรียนไมตองการเปนเภสัชกรทุกคน ครูตองกําหนดปญหาซึ่งครอบคลุม
สถานการณที่แตกตาง นักเรียนทุกคนหาสถานการณจริงซึ่งสามารถปฏิบัติไดในปจจุบันหรือชีวิตใน
อนาคตที่เปนไปไดนอกหองเรียน เชน ผูบริโภค สมาชิกครอบครัว ผูแขงขันกีฬา คนงาน และประชากร   

4. ข้ันรวมมือ 
 แบบฝกหัดการแกปญหาสวนใหญประกอบดวยสถานการณเกี่ยวกับความจริง         

มีความซับซอน บางคร้ังการทํางานของนักเรียนเพียงลําพังเปนกระบวนการที่ไมมีความหมายใน 
ชั่วโมงเรียนและไมไดผล นอกจากครูจะใหการแนะนําเปนข้ันๆ แตถานักเรียนทํางานเปนกลุมสามารถ
จัดการปญหาที่ซับซอนกับความชวยเหลือภายนอกเพียงเล็กนอย เม่ือครูใชกิจกรรมกลุมกับ            
การทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติ นั่นคือครูใชวิธีการของการเรียนรูแบบรวมมือใน
บริบทของการแลกเปล่ียน การตอบสนอง และการส่ือสารระหวางผูเรียนดวยกัน 

การทํางานกับเพื่อนของนักเรียนในกลุมเล็กๆ นักเรียนสวนใหญจะปราศจากความ
ประหมาและสามารถถามคําถามโดยไมมีความอึดอัดใจ นักเรียนจะอธิบายความเขาใจในมโนทัศน
และแนะนําวิธีการแกปญหาสําหรับกลุมอยางเต็มใจ นักเรียนประเมินผลและแสดงวิธีคิดข้ึนมาใหม
ดวยตนเองโดยการฟงจากคนอ่ืนๆ นักเรียนเรียนรูที่จะประเมินคาความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เพราะ
บางคร้ังวิธีการที่แตกตางแสดงใหเห็นวิธีการแกปญหาที่ดีกวา 

กิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติการเปนการกระทําที่ดีที่สุดและบางคร้ัง
ตองทําในกลุม ครูสวนใหญมอบหมายบทบาทของนักเรียนสําหรับกิจกรรมเหลานี้ เชน ผูเก็บรักษา
เคร่ืองมือ ผู รักษาเวลา ผูบันทึก ผูประเมิน และผูสังเกต บทบาทจะสอนใหนักเรียนเขาใจและมี     
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ความรับผิดชอบและกลายเปนส่ิงสําคัญเชนเดียวกับที่นักเรียนเขาใจวาความสําเร็จของกิจกรรมข้ึนอยู
กับสมาชิกของกลุมที่จะทํางานของเขา/เธอ ความสําเร็จยังข้ึนอยูกับกระบวนการกลุมอ่ืนๆ ดวย เชน
การส่ือสาร การสังเกต การแนะนํา การอภิปราย การวิเคราะห และการสะทอนผล กระบวนการเหลานี้
เปนประสบการณการเรียนรูที่สําคัญโดยตัวของมันเอง 

5. ข้ันถายโอน 
การถายโอนเปนวิธีการสอนซึ่งใหความหมายวาเปนการใชความรูในบริบทหรือ

สถานการณใหม การถายโอนจะเปนผลเม่ือนักเรียนใชความรูที่ไดรับมาในสถานการณที่ไมคุนเคย  
ครูที่ดีมีความสามารถแนะนําความคิดที่แตกตางซึ่งกระตุนนักเรียนทําใหเกิดความ

อยากรูอยากเห็นหรือความรูสึก ในชั้นเรียนพีชคณิตในภาคเรียนที่ 2 ครูแจกบทความจากนิตยสารซึ่ง
ผูเขียนอางอิงสถิติเพื่ออภิปรายวาประชาชนไมควรไดรับอนุญาตใบขับข่ีจนกระทั่งมีอายุครบ 18 ป 
อยางไมนาแปลกใจที่นักเรียนที่มีอายุ 16–17 ป มีอารมณแสดงปฏิกิริยาโตตอบ ครูใชที่มาของพลังนี้
ทําใหนักเรียนเกิดการอภิปรายอยางมีชีวิตชีวา แลวมอบหมายงานเปนกลุมใหนักเรียนวิจารณบทความ    
บทวิจารณของนักเรียนประกอบดวยการวิเคราะหเกี่ยวกับคณิตศาสตร สถิติที่เปนตัวอยางที่ผิด 
ขอเท็จจริงหรือสมมติฐานที่ไมไดนําเสนอหรือละเวน การอภิปรายมีเหตุผลหรือไม ถาบทวิจารณ
สามารถโนมนาวใจได ครูจะสนับสนุนใหนักเรียนเสนอบทวิจารณแกบรรณาธิการของนิตยสารเปน  
การโตแยง 

วิลเลียมส (Williams.  2007: 573) ไดเสนอข้ันตอนการเขียนแผนการสอนดวยวิธี 
REACT ดังนี้ 

R  = Relate คือ ข้ันสัมพันธ ผูสอนสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหมกับ         
ประสบการณของแตละคน 

E = Experience คือ ข้ันประสบการณ นักเรียนนําประสบการณที่ไดรับมาทั้งหมดทํา
ความเขาใจมโนทัศนอยางลึกซึ้ง 

A = Application คือ ข้ันประยุกต นักเรียนนํามโนทัศนมาประยุกตใชในชีวิตจริง 
C = Communication คือ ข้ันส่ือสาร นักเรียนรวมมือ (แบงปน) หรือส่ือสารความเขาใจ

ในมโนทัศนของพวกเขา 
T = Transfer คือ ข้ันถายโอน นักเรียนถายโอนมโนทัศนไปสูสถานการณใหม 
ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเรียนรูดานบริบท 
การแปลงทางเรขาคณิต 
จุดประสงค: นักเรียนใชการแปลงทางเรขาคณิต ซึ่งประกอบดวย การหมุน การสะทอน        

การเล่ือนขนาน การขยาย มาประยุกตใชในสถานการณจริงได 
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ส่ือการเรียนรู: โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)   
ข้ันสัมพันธ: นําสัญลักษณของบริษัทที่คุนเคยมาแสดงการแปลงทางเรขาคณิต เชน การ

ขยาย การเล่ือนขนาน ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการหมุน การพลิก การทําซ้ํา หรือการเปล่ียนขนาดรูป 
ข้ันประสบการณ: นักเรียนใชโปรแกรม GSP สํารวจการแปลงที่เปนไปไดบนรูปเรขาคณิต 

อภิปรายจุดศูนยกลางของการหมุน จุดศูนยกลางของการขยาย อัตราสวนของสวนประกอบของภาพ 
ข้ันประยุกต: นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพการออกแบบภาพ เชน ระดับการศึกษา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และเงินเดือน นักเรียนแตละคูเปนตัวแทนของบริษัทการออกแบบภาพซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหออกแบบสัญลักษณ การออกแบบสัญลักษณตองใชการแปลงทางเรขาคณิต   
อยางนอย 2 อยาง (สามารถปรับเปล่ียนได ข้ึนอยูกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน) 

ข้ันส่ือสาร: แตละบริษัท (นักเรียน) ตองนําเสนอและพูดโนมนาวใหผูบริหารของบริษัท
(ครู) ใหเลือกสัญลักษณที่นํามาเสนอ   

ข้ันถายโอน: มโนทัศนของการแปลงทางเรขาคณิตสามารถนําไปใชในการแปลงฟงกชัน
ได การแปลงฟงกชันพาราโบลา  

การแปลงฟงกชันพาราโบลา 
วัตถุประสงค: นักเรียนสามารถแปลงฟงกชันพาราโบลาในรูปของฟงกชันจุดยอด และ

สํารวจพาราโบลาในชีวิตจริงได 
ส่ื อ ก า ร เ รี ย น รู : โ ป ร แ ก ร ม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) อิ น เ ท อ ร เ น็ ต            

เคร่ืองคํานวณ เชิงกราฟรุน TI–83 หรือ TI–84  
ข้ันสัมพันธ: นักเรียนแตละคูใชอินเทอรเน็ตสืบคนวัตถุในชีวิตจริงที่มีรูปรางพาราโบลา 

เชน สวนโคงของประตูทางเขาเมือง St. Louis น้ําพุ จานดาวเทียม แตละกลุมรายงานส่ิงที่ไดจากการ
สืบคนและบันทึกเว็บไซตสําหรับนําไปใชในบทเรียน   

ข้ันประสบการณ /ข้ันส่ือสาร: นักเรียนสืบคนภาพน้ําพุจากอินเทอรเน็ตหรือหาภาพถาย
ดิจิตอลของน้ําพุที่แตกตางกัน  แลวดําเนินการตามข้ันตอน   

- ตัดและวางรูปลงในโปรแกรม  GSP 
- คลิกขวาบนรูป นําเคร่ืองหมายถูกออกจากคําส่ัง Arrow Selectable 
- ใชเคร่ืองมือจุด สรางจุด 3 จุดบนสวนของน้ําที่ตกลงมา 
- เลือกจุดทั้ง 3 จุด คลิกคําส่ัง Coordinates 
- ใชเคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  TI เลือก STAT    EDIT 
- ใสพิกัด x ลงใน L1 และพิกัด y ลงใน  L2 
- เลือก  STAT    CALC    QUADREG  (แสดงสัมประสิทธิ์ของสมการกําลังสอง) 
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- กลับไปที่โปรแกรม GSP เลือกคําส่ังกราฟ    วาดฟงกชันใหม 
- ใส  x^2  แลวกดตกลง 
- กลับไปวาดฟงกชันใหม  และใสสมการของนักเรียนในรูปมาตรฐาน 
- เปล่ียนสมการใหอยูในรูปของจุดยอดและเปรียบเทียบ 
- เปรียบเทียบรูปและสมการของนักเรียนกับกลุมอ่ืน หาขอสรุปของคา a, h และ k ที่เกิด

จากการแปลงฟงกชันพาราโบลาจากฟงกชันพาราโบลาที่มีจุดยอดอยูที่จุดกําเนิด y = x2 สรางขอสรุป
เกี่ยวกับ h และ k วาใชแทนอะไร 

ข้ันประยุกต/ข้ันส่ือสาร: ในชั้นเรียนรวมอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน นักเรียนตรวจสอบ
วัตถุจริงและบรรยายการแปลงวัตถุจากฟงกชันพาราโบลาที่มีจุดยอดอยูที่จุดกําเนิด y = x2     

ข้ันถายโอน: มโนทัศนนี้สามารถนําไปใชกับการแปลงฟงกชันอ่ืน เชน ฟงกชันตรีโกณมิติ 
นักเรียนนํามโนทัศนนี้มาใชในโครงการออกแบบน้ําพุ เตรียมสมการของแบบจําลอง บรรยายการแปลง
จากฟงกชันเร่ิมตน และจัดหาพื้นที่สําหรับฐานของน้ําพุที่จะตกลงมา 

ศูน ย ก าร วิจั ย แ ละพัฒน าท างอ าชีพ  ( Center for Occupational Research and 
Development, [CORD].  2009b: Online) กลาวถึงหลักสูตรและการสอนบนวิธีการเรียนรูดานบริบท
ควรจะเปนโครงสรางที่กระตุนรูปแบบของการเรียนรูที่จําเปน 5 ข้ัน ประกอบดวย 

1. ข้ันสัมพันธ (Relating) การเรียนรูในบริบทของประสบการณชีวิต เชื่อมโยงมโนทัศน
จากการเรียนกับบางส่ิงที่นักเรียนรูอยูแลว เปนรูปแบบของการเรียนรูดานบริบทซึ่งเปนแบบอยางที่เกิด
ข้ึนกับนักเรียนในตอนเด็ก อยางไรก็ตามเม่ือนักเรียนเติบโตข้ึนการจัดบริบทที่มีความหมายสําหรับการ
เรียนรูกลายเปนส่ิงที่ยากมากยิ่งข้ึน หลักสูตรพยายามจัดการเรียนรูในบริบทของประสบการณชีวิต 
อันดับแรกตองกระตุนความสนใจของนักเรียนในส่ิงที่พบเห็น เหตุการณ และเงื่อนไขในชีวิตประจําวัน 
แลวสัมพันธสถานการณในชีวิตประจําวันเหลานั้นกับขอมูลใหมจนเกิดการเรียนรูหรือนําไปใช
แกปญหา 

2. ข้ันประสบการณ (Experiencing) การเรียนรูในบริบทของการสํารวจ คนพบ และ
ประดิษฐเปนหัวใจของการเรียนรูดานบริบท กิจกรรมและการอธิบายของครูจะทําใหนักเรียนคนพบ
ความรูใหม อยางไรก็ตามการกระตุนหรือปรับนักเรียนอาจเปนผลลัพธของวิธีการสอนอ่ืนๆ เชน        
วีดิทัศน เร่ืองเลา หรือเอกสาร วิธีการเหลานี้คอนขางเปนรูปแบบการเรียนรูที่นักเรียนไมไดมีสวนรวม 
และการเรียนรูจะกาวหนาไปอยางรวดเร็วเม่ือนักเรียนสามารถใชเคร่ืองมือและเนื้อหากับรูปแบบอ่ืน
ของการคนควาอยางกระตือรือรน 

3. ข้ันประยุกต (Applying) การเรียนรูเม่ือความรูถูกนําเสนอในบริบทของการนําไปใช 
นักเรียนประยุกตความรูของพวกเขากับสถานการณในชีวิตจริง ประยุกตมโนทัศนและขอมูลในบริบทที่
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ใชประโยชน นําเสนอนักเรียนในอนาคตที่จินตนาการ (อาชีพที่เปนไปได) หรือในสถานที่ที่ไมคุนเคย 
(สถานที่ทํางาน) ในหลักสูตรการเรียนรูดานบริบท การประยุกตเกิดบอยในกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ  

4. ข้ันรวมมือ (Cooperating) การเรียนรูในบริบทของการแลกเปล่ียน การตอบสนอง 
และการส่ือสารกับผูเรียนคนอ่ืนๆ เปนวิธีการสอนข้ันพื้นฐานในการสอนดานบริบท นักเรียนแกปญหา
เปนกลุมเพื่อเสริมความรูและพัฒนาทักษะการรวมมือ ประสบการณของการรวมมือไมเพียงแตชวยให
นักเรียนสวนใหญเรียนรูเนื้อหา แตยังสอดคลองกับสภาพชีวิตจริงอีกดวย นายจางจะรับลูกจางที่
สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ แลกเปล่ียนขอมูลไดอยางอิสระ และสามารถทํางานได     
อยางสบายในกลุมที่ไดรับความเคารพนับถืออยางสูงในสถานที่ทํางาน ดังนั้นเปนเหตุผลที่เพียงพอ   
ในการสนับสนุนนักเรียนใหพัฒนาทักษะการรวมมือในขณะที่พวกเขายังอยูในชั้นเรียน 

การปฏิบัติการเปนวิธีการสอนข้ันพื้นฐานวิธีหนึ่งในหลักสูตรดานบริบท การรวมมือ
เปนส่ิงที่จําเปน ตัวอยางเชน นักเรียนทํางานรวมกับเพื่อนในการฝกปฏิบัติการ ในบางกรณีพวกเขา
ทํางานเปนกลุม 3–4 คน ความสมบูรณของการปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จที่ตองการคือ การเปน
ตัวแทน การสังเกต การแนะนํา และการอภิปราย ในการปฏิบัติการสวนใหญ คุณภาพของขอมูลที่
รวบรวมโดยกลุมตองอาศัยการปฏิบัติเปนรายบุคคลของสมาชิกแตละคนของกลุม 

5. ข้ันถายโอน (Transferring) การเรียนรูในบริบทของความรูที่มีอยูหรือการถายโอนใช
และอาศัยส่ิงที่นักเรียนรูอยูแลว นักเรียนนําส่ิงที่พวกเขาเรียนแลวมาประยุกตใชในสถานการณหรือ
บริบทใหม วิธีการนี้คลายกับข้ันสัมพันธ นักเรียนจะพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองถาสรางประสบการณ
การเรียนรูใหมบนส่ิงที่พวกเขารูอยูแลว 

จากการศึกษาขางตน ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทมาเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันสัมพันธ (Relating) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากประสบการณชีวิตจริง หรือ
ประสบการณที่เกิดข้ึนโดยปกติทั่วไปตั้งแตเปนเด็กจนกระทั่งเติบโต   

ข้ันประสบการณ (Experiencing) คือ ข้ันตอนการเรียนรูโดยการใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาหาขอมูลโดยการสํารวจ ทดลอง และประดิษฐคิดคน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเรียน        
ดานบริบท ผูเรียนนําประสบการณที่ไดรับมาทั้งหมดทําความเขาใจมโนทัศนอยางลึกซึ้ง    

ข้ันประยุกต (Applying) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่ขยายขอความรูจากข้ันตอนที่ 2 ในส่ิงที่
ผูเรียนตองการทราบ ผูเรียนมีความสนใจ มีการเชื่อมโยงความรูที่ไดรับเขาดวยกันเพื่อนํามโนทัศนมา
ประยุกตใชในสถานการณจริง   
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ข้ันรวมมือ (Cooperating) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนความาแลกเปล่ียนความรู รวมกันอภิปรายความเขาใจมโนทัศนของพวกเขาเปนกลุม   
ในการเรียนแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม   

ข้ันถายโอน (Transferring) คือ ข้ันตอนการเรียนรูที่ เชื่อมโยงระหวางความรูเดิมกับ
ความรูใหม แลวใหผูเรียนนําขอความรูมาคิดวิเคราะห สังเคราะห พิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระทั่ง
เกิดองคความรูใหมที่สามารถนํามโนทัศนไปใชกับสถานการณใหมในชีวิตจริงได 

1.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองม่ันใจวากิจกรรมการเรียนรูที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

ตรงตามเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เกิดประโยชนสูงสุดเม่ือนําไปใช และชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริง มีนักการศึกษาไดเสนอวิธีการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูไวดังนี ้              

ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 494) กลาววา การทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือจะตองนําส่ือ
ไปทดลองใช (Try out) เพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพื่อนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได           
การทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 

1. สําหรับทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลองครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ใหทดลองกับ
เด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และนําไปทดลองกับเด็กเกง
อยางไรก็ตามหากเวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 

2. สําหรับทดลองแบบกลุม (1:10) เปนการทดลองที่ครู 1 คน ตอเด็ก 6–12 คน โดยให
เด็กคละกันทั้งเกง ปานกลาง และออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน เวลาทดลองจะ 
ตองจับเวลาดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาใด 

3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100) เปนการทดลองที่ครู 1 คน กับ
เด็กทั้งชั้น 30–40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตองมี
นักเรียนคละกันทั้งเกงและออน ไมควรเลือกหองเรียนที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน หลังการทดลอง
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว ต่ํากวาเกณฑ
ไดไมเกิน 2.5% 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 129–130) กลาวถึง การหาประสิทธิภาพของส่ือทําได 2 วิธ ี
คือ 

1. ประเมินโดยอาศัยเกณฑ การประเมินชุดกิจกรรมนั้นเปนการตรวจสอบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่นํามาประเมิน จะเปนชุดการสอนสําหรับกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนที่
ใชในศูนยการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนเกณฑการประเมินสําหรับเนื้อหาประเภทความรู 
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ความจํา และใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ ความหมายของตัวเลขเกณฑ
มาตรฐานมีความหมายดังนี้ 

 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของประสิทธิภาพในดานกระบวนการของชุดการสอน 
ซึ่งประกอบดวยผลของการปฏิบัตภิารกิจตางๆ เชน งานและแบบฝกของผูเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจาก
การวัดผลภารกิจทั้งหลายทั้งรายบุคคลและกลุมยอยทุกชิ้นมารวมกัน แลวคํานวณคารอยละเฉล่ีย  

 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของผูเรียนทุกคน
นํามาคํานวณหาคารอยละเฉล่ีย ก็จะไดคาทั้งสองเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตอไป 

 หลังการทดลอง คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะ
ใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไวต่ํากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5% 

2. ประเมินโดยไมตองตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพของส่ือดวย 
การเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากส่ือนั้นแลว (Posttest) วาสูงกวาผล  
การสอบกอนเรียน (Pretest) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากผลการเปรียบเทียบพบวา ผูเรียนไดคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวาส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 

กองวิจัยทางการศึกษา (2545: 81) กลาววา วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู 
เชน ชุดการสอน แบบฝก แผนการสอน แบบเรียนสําเร็จรูป หรือกิจกรรมการเรียนรูใหมๆ ที่ผูสอน
พัฒนาข้ึน ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา เที่ยงตรง และครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
ตลอดจนภาษา ถอยคํา รูปภาพ และข้ันตอนที่กําหนดข้ึนควรเหมาะสมกับนักเรียนดวย ซึ่งผูสอน
สามารถหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไดโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หรือใชการวิเคราะหคะแนน หรือ
จะใชทั้งสองวิธีก็ไดเชนกัน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบดานเนื้อหาและรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆ เชน
ผูสอนตองการใหผูเรียนมีความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร จึงสรางชุดฝกทักษะการคิดคํานวณข้ึน 
ผูสอนควรนําชุดฝกไปใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน ตรวจสอบ ถามีความเห็นสอดคลองกัน 2 หรือ 3 
คน แสดงวาเนื้อหาและรูปแบบมีความถูกตอง เที่ยงตรง และครอบคลุม 

2. หาเกณฑประสิทธิภาพของส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรูโดยการวิเคราะหคะแนน       
ใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 

สูตร  E    =   
∑  

 × 100 หรือ E    =     × 100  
 
เม่ือ  E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ไดจากการวัดระหวางเรียน 
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 A  แทน คะแนนเต็มของแบบวัด 
 N  แทน จํานวนผูเรียน 
 

สูตร  E    =   
∑  

 × 100 หรือ E    =     × 100  
 
เม่ือ  E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากคะแนนเฉล่ียของ 
    การทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด 
  ∑ Y แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
  B  แทน คะแนนเต็มของแบบวัด 
  N  แทน จํานวนผูเรียน 
 
การกําหนดเกณฑที่ยอมรับวาส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ คือ ดาน

ความรูความจํา E /E  มีคา 80/80 ข้ึนไป ดานทักษะปฏิบัติ E /E  70/70 ข้ึนไป โดยที่คา E /E

ตองไมแตกตางกันเกินกวารอยละ 5 
บุญชม ศรีสะอาด (2546: 153) กลาววา เม่ือครูทําการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน หรือ

วิธีสอน หรือนวัตกรรม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการทดลองใชและหาประสิทธิภาพของส่ิงที่พัฒนา 
เพื่อที่จะม่ันใจในการที่จะนําไปใชตอไป การหาประสิทธิภาพนิยมใชเกณฑ 80/80 ซึ่งมีวิธีการ 2 
แนวทาง ดังนี้ 

แนวที่ 1 พิจารณาจากผูเรียนจํานวนมาก (รอยละ 80) สามารถบรรลุผลในระดับสูง   
(รอยละ 80) กรณีนี้เปนนวัตกรรมส้ันๆ ใชเวลานอย เนื้อหาที่สอนมีเร่ืองเดียว เชน ชุดการสอน 1 บท 1 
ชั่วโมง เปนตน เกณฑ 80/80 หมายถึง มีไมต่ํากวา 80% ของผูเรียนที่ทําไดไมต่ํากวา 80% ของคะแนน
เต็ม ดังตัวอยางในตาราง 1 ซึ่งเปนผลของการสอน วัดหลังจากทดลองสอนโดยใชชุดการสอนที่ครูได
สรางข้ึน 
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ตาราง 1 ผลการสอบวัดของผูเรียน 5 คน หลังการทดลองสอนโดยใชชุดการสอน 
 

ผูเรียน คะแนนที่ได 
ก 
ข 
ค 
ง 
จ 

8 
10 
9 
9 
7 

 
             ที่มา: บุญชม ศรีสะอาด.  (2546).  การวิจัยสําหรับครู.  หนา 153. 
 

จากตาราง 1 จะเห็นวา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผูที่สอบได 8 คะแนนจนถึง 10 
คะแนน เปนผูที่สอบไดไมต่ํากวา 80% ซึ่งจะเห็นวามี 4 คน คือ ก ข ค และ ง จากทั้งหมด 5 คน นั่นคือ 
มีถึง 80% ของผูเรียนทั้งหมดที่สอบไดไมต่ํากวา 80% แสดงวา ชุดการสอนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 เหตุผลเบื้องหลังการกําหนดเกณฑ 80/80 ก็คือ การที่ส่ิงที่ครูผูวิจัยสรางข้ึนสามารถ
ชวยใหผูเรียนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปบรรลุผลไดถึงระดับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ยอมชี้ถึงการมี
ประสิทธิภาพสูง 

แนวที่ 2 พิจารณาจากผลระหวางดําเนินการและผลเม่ือส้ินสุดการดําเนินการโดยเฉล่ียอยู
ในระดับสูง (เชน รอยละ 80) กรณีใชการสอนหลายคร้ัง มีเนื้อหาสาระมาก (เชน 3 บทข้ึนไป) มีการ
วัดผลระหวางเรียน (Formative) หลายคร้ัง เกณฑ 80/80 มีความหมายดังนี้ 

80 ตัวแรก เปนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E ) 
80 ตัวหลัง เปนประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E ) 
การหาประสิทธิภาพใชสูตร ดังนี้ 
 

ประสิทธิภาพ =   
ผลรวมของคะแนนที่สอบไดของทุกคน

ผลรวมของคะแนนเต็มจากทุกคน   × 100 

 
ประสิทธิภาพจึงเปนรอยละของคาเฉล่ีย เม่ือเทียบกับคะแนนเต็มซึ่งตองมีคาสูง จึงจะชี้ถึง

ประสิทธิภาพได กรณีนี้ใชรอยละ 80 
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80 ตัวแรก ซึ่งเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการนําคะแนนที่สอบไดระหวาง
ดําเนินการ (นั่นคือระหวางเรียน หรือระหวางการทดลอง) มาหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปนรอยละ ซึ่งตอง
ไดไมต่ํากวารอยละ 80 

80 ตัวหลัง ซึ่งเปนประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการนําคะแนนจากการวัด
โดยรวมเม่ือส้ินสุดการสอนหรือส้ินสุดการทดลอง มาหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปนรอยละ ซึ่งตองไดไม    
ต่ํากวารอยละ 80 

ตัวอยางการวิเคราะห 
ตัวอยาง ครูผูวิจัยสรางชุดการสอนตามกระบวนการ ชุดการสอนประกอบดวยบทเรียน 3 บท            
ทําการทดลองใชกับผูเรียน หลังจากเรียนจบแตละบทเรียนไดทําการวัดความรูความเขาใจในเร่ืองที่
เรียนในบทนั้นๆ แตละบทมีขอสอบ 10 ขอ และหลังจากเรียนจบทุกบท ทําการวัดดวยแบบทดสอบซึ่ง
วัดครอบคลุมทุกเร่ืองที่เรียนมีจํานวน 40 ขอ ผลการวัดปรากฏในตาราง 2 
หมายเหตุ ตัวอยางนี้สมมติข้ึนเพื่อใหเขาใจงาย ในทางปฏิบัติมักมีจํานวนผูเรียนเทาชั้นเรียนปกติ คือ 
20–40 คน 
 
ตาราง 2 ผลการวัดระหวางเรียนกับหลังเรียนและผลการหาคาประสิทธิภาพ 
 

ผูเรียน 
ผลการวัดระหวางเรียน ผลการวัด 

หลังเรียน 
(40) 

คร้ังที่ 1 
(10) 

คร้ังที่ 2 
(10) 

คร้ังที่ 3 
(10) 

รวม 
(30) 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
6 
10 
9 
5 

10 
8 
9 
7 
6 

9 
9 
9 
8 
10 

24 
23 
28 
24 
21 

30 
36 
40 
32 
22 

รวม 35 40 45 120 160 
เฉล่ีย 7 8 9 24 32 

ประสิทธิภาพ 70 80 90 80 80 
 
               ที่มา: บุญชม ศรีสะอาด  (2546).  การวิจัยสําหรับครู.  หนา 155. 
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ตาราง 2 แสดงคะแนนผลการวัดที่ผูเรียนแตละคนทําไดในการวัดระหวางเรียนแตละคร้ัง 
และผลรวมของคะแนนทั้ง 3 คร้ัง และแสดงคะแนนผลการวัดหลังเรียนหรือหลังทดลองซึ่งมีทั้งหมด 40 
ขอ 

วิเคราะหหาประสิทธิภาพจากสูตรตอไปนี ้
 

ประสิทธิภาพ =   
ผลรวมของคะแนนที่ไดระหวางเรียนของทุกคน
ผลรวมของคะแนนเต็มจากทุกคนระหวางเรียน  × 100 

                                   =     × 100   =   80  

ประสิทธิภาพ =   
ผลรวมของคะแนนที่ไดหลังเรียนของทุกคน
ผลรวมของคะแนนเต็มจากทุกคนหลังเรียน  × 100 

                                 =     × 100   =   80    
 
หมายเหตุ 1) 150 มาจาก 30 x 5 และ 200 มาจาก 40 x 5 
 2) จากตาราง 2 ครูผูวิจัยสามารถทราบประสิทธิภาพจากการวัดแตละคร้ังระหวางเรียนอีก
ดวย เชน คร้ังที่หนึ่ง 70 คร้ังที่สอง 80 คร้ังที่สาม 90 แสดงวาในคร้ังที่หนึ่งยังไมถึงเกณฑ ครูผูวิจัยอาจ
พิจารณาปรับปรุงชุดการสอนในหนวยแรกเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แงคิดเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑ 
1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ สามารถกําหนดไดหลากหลายข้ึนกับครูผูวิจัยจะ

กําหนด ถาตองการประสิทธิภาพสูง ก็กําหนดคาไวสูง เชน 90/90 แตการกําหนดเกณฑไวสูงอาจพบ
ปญหาวาไมสามารถบรรลุเกณฑที่กําหนดไวได การที่จะทําใหผูเรียนสวนมากทําคะแนนไดเกือบเต็ม มี
คาเฉล่ียเกือบเต็ม คือ รอยละ 90 ข้ึนไปไมใชเร่ืองงาย ดังนั้นจึงไมคอยพบวามีการตั้งเกณฑ 90/90 ใน
งานวิจัยบางเร่ืองตั้งเกณฑไวต่ํากวา 80 ทั้งดานกระบวนการและผลโดยรวม เชน ตั้งเกณฑ 70/70 ทั้งนี้
เนื่องจากเห็นวาเร่ืองนั้นโดยธรรมชาติแลวเปนเร่ืองที่ยาก เชน วิชาเรขาคณิต เปนตน การตั้งเกณฑไว
สูงจะพบวาไมอาจบรรลุผลได อยางไรก็ตามไมควรตั้งเกณฑต่ําเกินไป เชน ต่ํากวา 70/70 ทั้งนี้เพราะ
ถาส่ิงที่ครูพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพจริงแลวจะตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลระดับสูงเปนสวน
ใหญได การตั้งเกณฑ 50/50 หรือ 60/60 แสดงถึงวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยเฉล่ียคร่ึงหนึ่งของ
คะแนนเต็มหรือมากกวาคร่ึงหนึ่งเล็กนอย (60%) ซึ่งไมนาจะเพียงพอ ควรพัฒนาไดมากกวานั้น 

2. การเขียนเกณฑ  80/80 ไมไดหมายถึงอัตราสวนหรือสัดสวนระหวาง 2 สวนนี้         
โดยทั่วไปไมไดแปลความหมายโดยนํามาเปรียบเทียบ ดังนั้นครูผูวิจัยอาจไมเขียนในรูป 80/80 แตเขียน
ในรูปอ่ืน เชน 80,80 หรือแมกระทั่งเขียนวาใชเกณฑ 80% ทั้งกระบวนการและผลโดยรวมก็ได        
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การเขียน 80/80 เปนเพียงการแยกสวนของประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเปน 80 ตัวหนากับ
ประสิทธิภาพของผลโดยรวมซึ่งเปน 80 ตัวหลัง 

3. ครูผูวิจัยอาจตั้งเกณฑ 2 สวนไมเทากันก็ได เชน ตั้งเกณฑเปน 70/80 ซึ่งหมายถึงวา
ประสิทธิภาพของกระบวนการใช 70% สวนประสิทธิภาพของผลโดยรวมใช 80% ซึ่งไมนิยมกําหนดใน
ลักษณะดังกลาว แตอยางไรก็ตามไมจําเปนที่จะทําอะไรใหสอดคลองกับความนิยม ขอสําคัญคือ
เหตุผลเบื้องหลังของการตั้งเกณฑ ซึ่งสามารถอธิบายไดวาตั้งเกณฑแบบนั้นมีความเหมาะสม มีเหตุผล
ที่ดีกวา 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูนั้นจะชวย
ตรวจสอบวากิจกรรมการเรียนรูที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เกิดประโยชน
สูงสุดเม่ือนําไปใช ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ดังนี้ 

70 ตัวแรก เปนคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมและแบบฝกระหวางเรียนในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู โดยนําคะแนนของนักเรียนมารวมกันทั้งหมด คํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปน
รอยละ 

70 ตัวหลัง เปนคะแนนที่ไดจากการประเมินหลังจากที่นักเรียนเสร็จส้ินการปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจากผลการทําแบบทดสอบยอย นําคะแนนของ
นักเรียนมารวมกันทั้งหมด คํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบเปนรอยละ  

1.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดานบริบท 
งานวิจัยตางประเทศ 
นิวแมนน; และ เวฮเลจ (Newmann; & Wehlage.  1995: Online) ไดศึกษาโรงเรียน 8 

แหง ที่มีการใชหลักสูตรในรายวิชาบังคับใหมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะหาระดับการใชการสอนตาม
สภาพจริงในชั้นเรียนที่ถูกคัดเลือก และหาวามีความสัมพันธระหวางการสอนตามสภาพจริงกับ
ความสามารถของนักเรียนหรือไม พวกเขาพบวา มีการใชการสอนตามสภาพจริงบางแตไมมากนัก พบ
ความสัมพันธทางบวกระหวางการใชการสอนตามสภาพจริงกับความสามารถของนักเรียน และเม่ือ
เปรียบเทียบกันภายในหองเรียน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางที่ไดรับการสอนตามสภาพจริง
เล่ือนระดับจากที่เคยอยูเปอรเซ็นไทลที่ 30 ข้ึนไปที่เปอรเซ็นไทลที่ 60 ซึ่งเปนการยืนยันไดวาการสอน
ตามสภาพจริงพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

สถาบันและสมาคมการเรียนรูดานบริบท; และ พารเนล (Williams.  2007: 573 อางอิง
จาก Contextual Learning Institute and Consortium, [CLIC].  1997; & Parnell.  2001.) สถาบัน
และสมาคมการเรียนรูดานบริบท โครงการใหทุนโดยสถาบันนวัตกรรมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร
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ของสหรัฐอเมริกา ไดสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสอนดานบริบทและการ
ประเมินความกาวหนาทางวิชาการของนักเรียน ผลการศึกษาสรุปวา ถึงแมวาการสอนดานบริบทตอง
ใชเวลาในการวางแผนมากและใชชั่วโมงเรียนนาน แตนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 

เอทัลลา (Atallah.  2003: 1201) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศนของนักเรียน
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยใชแบบสอบถามปลายเปดกับกลุมตัวอยาง 238 คน ที่เปน
นักเรียนเพศหญิง ผลลัพธของการศึกษาพบวา 86% มีความคิดทางคณิตศาสตรที่กวางข้ึน เพราะเห็น
ประโยชนของวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันในเร่ืองงานและการเรียน (46%) เพราะรูปแบบของ
กิจกรรมมีประโยชนตอจิตใจ การพัฒนาทางสติปญญาและความสามารถในการแกปญหา (31%)    
กฎสําหรับการคํานวณ (9%) ตัวอยางของคณิตศาสตรเปนตัวอยางในชีวิตประจําวัน เชน เกี่ยวกับ
เงินตรา เกี่ยวกับเวลา การใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวเลข และการคํานวณที่ดูธรรมดามาก การศึกษา
เกี่ยวกับการสํารวจตรวจคนในธรรมชาติ การคนพบนี้จําเปนตอบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมในหองเรียน    
มีประโยชนสําหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชีวิตจริง 

วีเจล (Wiegel.  2003: 2) ไดศึกษาวิธีการสอนและการเรียนรูดานบริบท: กรณีศึกษาของ
ลิน (Lynn) ซึ่งเปนครูฝกสอนคณิตศาสตรระดับมัธยม กรณีศึกษาของประสบการณการสอนนักเรียน
ของลิน 1 ภาคเรียนของการสอนในปแรกของเธอ ลินใชประสบการณของเธอกับการสอนและการเรียนรู
ดานบริบทกอนที่จะรวมเขากับโครงการการสอนและการเรียนรูดานบริบทตามที่กําหนดข้ึน 
ประกอบดวยชั้นเรียนเรขาคณิตระดับมัธยมและกิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตรระดับวิทยาลัย 2–3  
ชั้นเรียน องคประกอบของการสอนและการเรียนรูดานบริบทประกอบดวยงานที่ไดรับมอบหมายแบบ
เขียน แฟมสะสมผลงาน การทํางานเปนกลุมเล็กรวมกับการนําเสนอ และกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ 
ปจจัยที่หลากหลายซึ่งดูราวกับวาเปนอุปสรรคตอวิธีการสอนและการเรียนรูดานบริบทสําหรับลิน
ระหวางการสอนนักเรียนคือ การใชตําราพีชคณิตตามที่เรียนกันมา ไมมีเวลาสําหรับการวางแผนที่
เหมาะสม และปญหาเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน อยางไรก็ตามลินมีน้ําใจที่แบงเวลากับนักเรียนของ
เธอโดยสอนพิเศษและดูแลกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียน ปจจัยที่สนับสนุนวิธีการสอนและการ
เรียนรูดานบริบทระหวางการสอนนักเรียนประกอบดวยตําราสถิติที่ใชแลว เพราะลินเห็นวามันเปน
ปญหาที่ชวยสนับสนุนและเปนกิจกรรมการสอนที่ทําใหเขาใจ ประสบการณที่ผานมาของลินในวิชา
คณิตศาสตร และความสามารถของเธอสะทอนการกระทําและประเมินผลในเปาหมายของเธอไดอยาง
ชัดเจน ลินคลายกับครูฝกสอนสวนใหญซึ่งถูกครอบงําโดยความซับซอนของความตองการที่จะสอนใน
แตละวัน เธอดําเนินเปาหมายของเธออยางมีชีวิตชีวา ในฐานะที่เปนครูในปแรก ภายในเดือนแรกลิน
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เร่ิมโครงการการสอนและการเรียนรูดานบริบทกับชั้นเรียนของเธอ 3 ชั้นเรียนจาก 5 ชั้นเรียน และสราง
เว็บไซดชั้นเรียนซึ่งประกอบดวย ขอมูลระหวางชั้นเรียน ตัวอยางของการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริง 

เฟอรแมน (Furman.  2005: Online) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนที่
เนนทางดานกายภาพและส่ิงแวดลอมกับนักเรียนเกรด 10–12 ที่อาศัยอยูนอกเมืองและมีรายไดต่ํา 
เพื่อศึกษาสถานภาพทางสังคมของแตละคน พบวา นักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมทางดานกายภาพและ
ส่ิงแวดลอมสามารถเล่ือนสถานภาพทางสังคมของตนเองดวยการสรางรายไดใหกับครอบครัว 

งานวิจัยในประเทศ 
จากการศึกษาคนควางานวิจัยพบวา งานวิจัยในประเทศยังไมมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูดานบริบท ผูวิจัยจึงเสนองานวิจัยที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูดานบริบท ซึ่งเปน
ลักษณะของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในชีวิตจริงหรือชีวิตประจําวัน ดังนี้ 

อนันตนิจ โพธิ์ถาวร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรในโลกจริงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ
เรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      
ปการศึกษา 2547 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 88 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 46 คน 
และกลุมควบคุมจํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูในโลกจริงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือสูงกวารอยละ 50 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการเรียนรูทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานการมีสวนรวม 
ดานสัมพันธไมตรี ดานการสนับสนุนจากครู ดานเปาหมายการทํางาน ดานความเปนระเบียบใน      
ชั้นเรียน ดานการชี้แจงกฎระเบียบ และดานความพึงพอใจในการทํางาน 

ทิพยวรรณ สุวรรณี (2549: 72) ไดศึกษาชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร 
ภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน เร่ือง การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการใหเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรูแบบ
รายบุคคลวิชาคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน เร่ือง การเตรียมความพรอมในการให
เหตุผลสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

บุญญิสา แซหลอ (2550: 108) ไดศึกษาการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร
ในเร่ือง การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และพีชคณิตโดยใชสถานการณในชีวิตจริงสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ จังหวัดตรัง จํานวน 30 คน ผลการ 
วิจัยพบวา ผลของการใชการบูรณาการดานความสามารถในการเชื่อมโยงพบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
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จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง
ที่ระดับนัยสําคัญ .01 ผลของการใชการบูรณาการดานความลึกในการเขาใจเนื้อหาในแตละระดับ
พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดความลึกในการเขาใจเนื้อหาในแตละระดับ
ภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01 ผลของการใชการบูรณาการดาน
การเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริงพบวานักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง
ความสามารถในการเชื่อมโยงมีผลตอความลึกในการเขาใจเนื้อหาในรูปแบบความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรแบบเชิงเสนโดยมีคุณภาพ 35% และผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพจากการสังเกต
พฤติกรรมและการสัมภาษณพบวานักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน โดยนักเรียนเห็นความสัมพันธของ
เนื้อหาคณิตศาสตร โดยเฉพาะในดานความลึกในการเขาใจเนื้อหานักเรียนมีระดับความลึกในการ
เขาใจเนื้อหามากข้ึน สวนในดานการเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริงนักเรียนทุกคนให       
ความคิดเห็นที่ดีตอคณิตศาสตรและเห็นวาคณิตศาสตรเกี่ยวพันกับชีวิตจริง 

รจ นี  บุญ ลือ (2550: 78–79) ได ศึ กษ าผลของก ารจัดกิ จก รรมคณิตศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวันที่มีตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร จํานวน 78 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 39 คน และ
กลุมควบคุม จํานวน 39 คน ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดทํากิจกรรมคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนที่ไดทํากิจกรรม
คณิตศาสตรปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
ดานบริบททําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับที่สูงข้ึน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเปนการเชื่อมโยงเนื้อหากับสภาพชีวิตจริง
ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนสภาพแวดลอมรอบตัวและสถานการณในชีวิตประจําวัน 
เพื่อใหผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง รวมทั้งยังชวยพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียนอีกดวย 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถือวาเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นภาระหนาที่สําคัญประการหนึ่งของครู คือการสงเสริมปจจัยที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหผูเรียนได
มีโอกาสพัฒนาใหถึงขีดสุดตามศักยภาพของตนเอง เรียนรูอยางเต็มที่ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึนตามความสามารถที่แทจริง 
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 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทั้งของไทยและ

ตางประเทศ ซึ่งมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
วิลสัน (Wilson.  1971: 643–696) ไดแบงพฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงคในวิชา

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาออกเปน 2 ดาน 
1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain) 
2. พฤติกรรมดานจิตพิสัยหรือดานความรูสึก (Affective Domain) 
สําหรับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain) แบงเปน 4 

ระดับ คือ 
1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ ถือวาเปน

พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําที่สุด แบงออกไดเปน 3 ข้ัน ดังนี้  
1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) คําถามที่

วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนไดส่ังสมมาเปน
ระยะเวลานานแลวดวย 

1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยออม
ก็ได แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 

1.3 ความสามารถ ในก ารใ ชกระบวนการคิดคําน วณ  (Ability to Carry out 
Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคิด
คํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบวัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงาย
คลายคลึงกับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรู 
ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงไดเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศน (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนทัศนเปนนามธรรมซึ่งประมวลจากขอเท็จจริง
ตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนทัศนนั้น โดยใชคําพูดของตนหรือ
เลือกความหมายที่กําหนดใหซึ่งเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียน 

 2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร และการสรุปอางอิงเปนกรณี
ทั่วไป (Knowledge of Principles Rules and Generalizations) เปนความสามารถในการเอาหลักการ 
กฎและความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนไปสัมพันธกับโจทยปญหา จนไดแนวทางในการแกปญหาได ถา
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คําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเปนคร้ังแรก อาจจัดเปนพฤติกรรม
ในระดับการวิเคราะหก็ได 

 2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร  (Knowledge of Mathematical 
Structure) คําถามที่ วัดพฤติกรรมระดับนี้เปนคําถามที่ วัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต 

 2.4 ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง
(Ability to Transform Problem Elements from one Mode to Another) เปนความสามารถในการ
แปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนสมการ ซึ่งมี
ความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจกลาวได
วาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 

 2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจความสามารถทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางไป
จากความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 

 2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่ วัดความสามารถในข้ันอ่ืนๆ โดยใหนักเรียนอานและ
ตีความโจทยปญหาซึ่งอาจจะอยูในรูปของขอความ ตัวเลข ขอมูลทางสถิต ิหรือกราฟ 

3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียน
คุนเคย เพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน คือ แบบฝกหัดที่นักเรียนตองเลือก
กระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบงออกเปน 4 ข้ัน 
คือ 

 3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

 3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน
ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งการแกปญหา
ข้ันนี้อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล 

 3.3 คว าม ส าม าร ถ ใ น ก า ร วิ เ คร า ะห ข อ มู ล  (Ability to Analyze Data) เ ป น
ความสามารถในการตัดสินอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซึ่งอาจตองอาศัยการ
แยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของมาพิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม มี
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ปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรือตองแยกโจทย
ปญหาออกพิจารณาเปนสวน มีการตัดสินใจหลายคร้ังอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธ
ที่ตองการ 

 3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่ เหมือนกันและ            
การสมมาตร (Ability to Recognize Pattern Isomorphisms and Symmetries) เปนความสามารถที่
ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปล่ียนรูปปญหา การจัด
กระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาส่ิงที่คุนเคยกันจากขอมูลหรือส่ิง
ที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น
หรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลงแตก็อยูในขอบเขตเนื้อหาวิธีที่เรียน 
การแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูที่เรียนมารวมกับความคิดสรางสรรคผสมผสานกันเพื่อ
แกปญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งตอง
ใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 

 4.1 ความสามารถในการแก โจทยที่ ไม เคยประสบมากอน  (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คําถามในข้ันนี้เปนคําถามที่ซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง ไมเคย
เห็นมากอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ มโนทัศน นิยาม ตลอดจน
ทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 

 4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหมแลวสรางความสัมพันธข้ึนใหม เพื่อใชในการ
แกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 

 4.3 ความสามารถในก ารสรางข อพิ สูจน  (Ability to Construct Proofs) เป น
ความสามารถในการสรางภาษา เพื่อยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัย
นิยาม สัจพจน และทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวมาพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน  

 4.4 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร วิ จ า ร ณ ก า ร พิ สู จ น  (Ability to Criticize Proofs)
ความสามารถในข้ันนี้เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แตความสามารถ
ในการพิจารณาเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในข้ันนี้ตองการใหนักเรียนมองเห็น
และเขาใจการพิสูจนนั้นวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนทัศน หลักการ กฎ นิยาม หรือ
วิธีการทางคณิตศาสตร 

 4.5 ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร (Ability to 
Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนใหมโดยใหสัมพันธกับ
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เร่ืองเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย นั่นคือการถามใหหาและพิสูจนประโยคทางคณิตศาสตรหรืออาจ
ถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม พรอมทั้งแสดงการใชกระบวนการนั้น 

กูด (Good.  1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง การ
เขาถึงความรู (Knowledge Attained) หรือการพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนน
สอบที่กําหนดให คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายให หรือทั้งสองอยาง 

ไพศาล หวังพานิช  (2526: 9) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์  (Achievement) หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) วา หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูเกิด
จากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 286) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหรือผลการเรียนรู หมายถึง ความรูหรือทักษะที่ไดจากการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ที่กําหนดไวใน
หลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และนําความรูไปใชประโยชนได 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง
ความสามารถทางสติปญญาในการเรียนรูและแกปญหาทางคณิตศาสตรดานตางๆ 4 ดาน คือ  

1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ ประกอบดวยความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
คําศัพท นิยาม และความสามารถในการคิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลว  

2. ความเขาใจ ประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศน หลักการ กฎ การสรุปอางอิง
และโครงสรางทางคณิตศาสตร สามารถเปล่ียนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง การ
ติดตามแนวของเหตุผล การอานและตีความโจทยปญหา 

3. การนําไปใช ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่คลายคลึงกับที่ไดเรียนรูมา 
สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูล และมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนและสมมาตรกัน 

4. การวิเคราะห ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่มีความซับซอน ไมเคย
เห็นมากอน แตอยูในขอบเขตเนื้อหาที่เรียน สามารถคนหาความสัมพันธจากขอมูลที่โจทยกําหนดให
เพื่อใชในการแกปญหา สามารถสรางขอพิสูจน เขาใจการพิสูจน ยืนยันขอความทางคณิตศาสตรได
อยางสมเหตุสมผล สามารถสรางสูตรหรือกระบวนการคิดคํานวณข้ึนมาใหมใหสัมพันธกับเร่ืองเดิม
อยางสมเหตุสมผล 
 2.2 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยหรือองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึนตามศักยภาพของผูเรียน 
ดังนี้ 
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เพรสคอตต (Prescott.  1961: 14–16) ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา
และการแพทย ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทาง
กาย ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 

2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 

3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 

4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของนักเรียน
กับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของนักเรียน 
6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ 
แครรอล (Carroll.  1963: 723–733) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององคประกอบ

ตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการนําเอาครูและหลักสูตรมาเปนองคประกอบที่สําคัญ โดย
เชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรียนจะไดรับ 

แมดดอกซ (Maddox.  1963: 9) ไดศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคล
นี้ข้ึนอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50–60 และข้ึนอยูกับ
โอกาสและส่ิงแวดลอมรอยละ 10–15  

ชญานิษฐ พุกเถื่อน (2536: 16–17) พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น
มีองคประกอบมากมายหลายลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

1. ดานคุณลักษณะในการจัดระบบในโรงเรียน จะประกอบดวยขนาดโรงเรียน อัตราสวน
นักเรียนตอครู อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงานการประถม 
ศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

2. ดานคุณลักษณะของครู จะประกอบดวย อายุ  วุฒิครู ประสบการณของครู            
การฝกอบรม ของครู จํานวนวันลาของครู จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห ความเอาใจใสตอหนาที่
ทัศนคติเกี่ยวกับนักเรียน ฯลฯ 
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3. ดานคุณลักษณะของนักเรียน เชน เพศ อายุ สติปญญา การเรียนพิเศษ การไดรับ
ความชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ความเอาใจใสในการเรียน ทัศนคติเกี่ยวกับ  
การเรียนการสอน การขาดเรียน การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน ฯลฯ 

4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยขนาด
ครอบครัว ภาษาที่พูดในบาน ถิ่นที่ตั้งบาน การมีส่ือทางการศึกษาตางๆ ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา ฯลฯ  

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลาย
ปจจัยทั้งในดานของส่ิงแวดลอม ตัวผูเรียนเอง เพื่อน ผูปกครอง และครู โดยคุณภาพของการสอนมี
อิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2.3 สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ผูวิจัยไดศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เพื่อ

จะไดขจัดอุปสรรคหรือปญหาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูเรียนจะไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางเต็มที่ และสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ดังนี้ 

เรวัต; และ คุปตะ (Rawat; & Gupta.  1970: 7–9) ไดกลาววา สาเหตุของการสอบตก
และการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือมากกวานั้น โดย
มีดวยกันหลายประการ ไดแก 

1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
5. ความยากจนของผูปกครอง 
6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
8. การสอบตกซ้ําชั้นเพราะการวัดผลไมด ี
9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
10.สาเหตุอ่ืนๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก 
วัชรี บูรณสิงห (2525: 435) ไดกลาววา นักเรียนที่ออนวิชาคณิตศาสตรนั้น เปนนักเรียนที่

มีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75–90 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรจะ

ต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30 
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2. อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนอ่ืนๆ 
3. มีความสามารถทางการอานต่ํา 
4. จําหลักหรือมโนมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได 
5. มีปญหาในการใชถอยคํา 
6. มีปญหาในการหาความสัมพันธของส่ิงตางๆ และการสรุปเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป 
7. มีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตรบอย 

คร้ัง 
8. มีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
9. มีความกดดันและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเอง และ

บางคร้ังรูสึกดูถูกตัวเอง 
10.ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
11.อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทําใหขาด

ประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
12.ขาดทักษะในการฟง และไมมีความตั้งใจในการเรียน หรือมีความตั้งใจในเพียงชั่ว

ระยะเวลาส้ัน 
13.มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาดานการฟง และมี

ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
14.ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆ ไป 
15.ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งทําใหไมสามารถใชคําถามที่แสดง

ใหเห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ 
16.มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางดานอารมณและสังคม 
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 145) กลาวถึง สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเรียนออนทาง

คณิตศาสตร ดังนี้ 
1. ขอบกพรองทางรางกาย 
2. ระดับสติปญญาต่ํา 
3. มีประสบการณที่ไมดีมากอนทําใหฝงใจเกิดการตอตานไมยอมรับ ปดกั้นตัวเองทั้ง

แบบรูตัวและไมรูตัว 
4. ส่ิงแวดลอมทางบาน การปลูกฝงนิสัยในการเรียน ตลอดจนนิสัยสวนตัวในดานตางๆ

เชน ความกระตือรือรน กลาคิด กลาถาม การแสดงออก ความคงทน ความเพียรพยายาม การรูจัก  
แบงเวลา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีสมาธ ิ 
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5. วุฒิภาวะต่ํา 
6. พื้นฐานความรูเดิมไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรนั้นมีหลายประการทั้งการจัดการเรียนการสอน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สภาพ 
แวดลอม และวุฒิภาวะของตัวผูเรียนเอง ดังนั้นครูตองจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตอ
ผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
ซึ่งจะสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ดีข้ึน 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 บุล (Bull.  1993: 54–07A) ไดศึกษาเร่ืองการสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 8 โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ข้ันตอน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมทดลองเปนครูจํานวน 5 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 274 คน และกลุมควบคุมเปน
ครูจํานวน 4 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน ซึ่งกลุมทดลอง ครูจะสอนโดยใชชุดการเรียน      
“Magic Math” โดยสังเกตการณสอนของครูในชั้นเรียน สวนกลุมทดลองครูจะสอนตามปกติ ผลการ 
วิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนมีความสามารถมากกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 

 ริโอแดน; และ นอยซ (Riordan; & Noyce.  2001: 368–A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของหลักสูตรมาตรฐานหลักวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนเกรด 5 ถึงเกรด 8 ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับนักเรียน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 
เรียนตามหลักสูตรเดิม สวนกลุมที่ 2 เรียนตามกลักสูตรมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
ตามหลักสูตรมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเดิม 

 ฟนน; และคนอ่ืนๆ (Finn; et al.  2003: 74–A) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตร
มาตรฐานหลัก โดยทําการศึกษากับครู 20 คน และนักเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การเตรียมการสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอนของครู
ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 โจนส; โจนส; และ เวอรเมตต (Jones; Jones; & Vermette.  2009: 4) ไดทําการวิจัยเร่ือง
การใชการเรียนรูทางดานอารมณและการเรียนรูทางดานสังคมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ในชั้นเรียนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การสอนทักษะทางดานอารมณและ 
ทักษะทางดานสังคมมีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ทั้งยังทําใหเจตคติทางบวกตอวิชา
คณิตศาสตร พฤติกรรมในชั้นเรียน และความสําเร็จของงานของนักเรียนเพิ่มมากข้ึนดวย 
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 วอง (Wong.  2009: Abstract) ไดทําการตรวจสอบคุณภาพของครูวาสัมพันธกับ         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม โดยพวกเขาตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนเกรด 5 ในวิชาคณิตศาสตรกับการอาน และตัวชี้วัดคุณภาพของครูตางๆ เชน การรับรองความ
เปนครู ประสบการณการสอน และระดับการศึกษาของครู การออกแบบงานวิจัยนี้ทําใหเกิดผลดีตอ
หองเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่จัดการศึกษาระยะยาวของเด็กนานาชาติ การวิเคราะหพบวา การรับรอง
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสงเสริมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเกรด 5 ในวิชาคณิตศาสตรและการอาน
ขณะที่ประสบการณการสอนของครูมีความสําคัญสําหรับการอานมากกวาวิชาคณิตศาสตร           
ดานการศึกษาของครู พบวา มีผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเพิ่มของคะแนนทดสอบของ
นักเรียน อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้แสดงวา วงศตระกูลของนักเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง
และสถานะที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและสังคมมีผลกระทบตอคะแนนทดสอบมากกวาการศกึษาของครู
ประสบการณ หรือการรับรองอยางเปนทางการโดยทั่วไป 

 งานวิจัยในประเทศ 
 พัชรินทร เปรมประเสริฐ (2542: 85–86) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครู กลุมทดลองไดรับการสอนโดยเนน
กระบวนการคณิตศาสตร กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลจากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง
และต่ํา ที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทาง 
การเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการกับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สุนันท ฉิมวัย (2543: 75) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับนักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 กรรณิการ แพลอย (2547: 35–36) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแปลงแบบ
หมุนแกนพิกัดของสมการกําลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น



45 
 

มัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถเพียงพอในการเรียนรูเร่ืองการแปลงแบบหมุนแกนพิกัดของสมการ
กําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 

 วนิดา พรชัย (2548: 70) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมกลาแสดงออกของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 ชานนท ศรีผองงาม (2549: 77) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์
(Student Teams Achievement Division: STAD) เพื่อสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง
จํานวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.04/82.16 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนแบบ
แบงกลุมสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ 
กาวหนาของทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ภายหลังการเรียน
ดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉล่ียตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป โดยมีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ
81.02 

 ปริญญา สองสีดา (2550: 78) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เร่ือง ทศนิยมและเศษสวน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง
ไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
การอาน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับ
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด   
การอาน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวาเกณฑ 
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิธีการสอน ส่ือ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร รวมทั้งสภาพแวดลอม สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมโดยใชวิธีการเรียนรูดานบริบทที่เนน
ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรใหเพิ่มข้ึนดวย   
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 การจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร การบูรณาการเนื้อหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตร       
เขาดวยกันเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่แข็งแกรงในการเรียนคณิตศาสตรตอไป 
และทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงที่เรียนรูอยางมีความหมาย 

3.1 ความหมายของทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของทักษะการเชื่อมโยงทั้งของไทยและตางประเทศ ซึ่งมีผูให

ความหมายไวดังนี้ 
สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  1991: 102) ไดใหความหมายของการ

เชื่อมโยง คือ การผสมผสานแนวคิดที่มีความเกี่ยวของกันใหรวมเปนองคประกอบเดียวกัน ซึ่งแบงออก 
เปน 

1. การเชื่อมโยงภายในวิชาเปนการนําเนื้อหาภายในวิชาเดียวกันไปสัมพันธกัน ใหผูเรียน
ไดประยุกตความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริง ชวยใหนักเรียนทําความเขาใจถึงความแตกตางของ
เนื้อหาวิชารวมทั้งพีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิต ิซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย 

2. การเชื่อมโยงระหวางวิชาเปนการรวมศาสตรตางๆ ตั้งแต 2 สาขาข้ึนไป ภายใตหัวเร่ือง
ที่เกี่ยวของกันใหมาสัมพันธกัน เชน วิชาคณิตศาสตรกับวิชาวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร สังคม กีฬา
หรือศิลปะ เปนการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจ และทักษะในวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาข้ึนไป จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งและตรงกับสภาพชีวิตจริง 

กรมวิชาการ (2544: 20) กลาววา ทักษะการเชื่อมโยง คือ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่
ตองการใหผูเรียนมีความรูและมีพื้นฐานในการที่จะนําไปศึกษาตอนั้นจําเปนตองบูรณาการเนื้อหา  
ตางๆ ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกัน เชน การใชความรูเร่ืองเซตในการใหคําจํากัดความบทนิยามใน
เร่ืองตางๆ เชน บทนิยามของฟงกชันในรูปของเซต บทนิยามลําดับในรูปของฟงกชัน 

นอกจากการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตางๆ ในคณิตศาสตรดวยกันแลว ยังมีการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ โดยใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา เชน 
เร่ืองการเงิน การคิดดอกเบี้ยทบตน ก็อาศัยความรูในเร่ืองเลขยกกําลังและผลบวกของอนุกรม ในงาน
ศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 

อัมพร มาคะนอง (2547: 101) กลาวถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรวา เปนความ 
สามารถของผูเรียนในการสัมพันธความรูหรือปญหาคณิตศาสตรที่เรียนมากับความรู  ปญหา หรือ
สถานการณอ่ืนที่ตนเองพบ การเชื่อมโยงอาจทําไดหลากหลาย แตที่นิยมทําในหองเรียนคณิตศาสตรมี
สามประเภท ดังนี้ 
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1. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรที่ผูเรียนเรียนกับเนื้อหาคณิตศาสตรอ่ืนๆ 
3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  หมายถึง 

ความสามารถในการนําความรู เนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธกับสาระ
ภายในวิชา หรือวิชาอ่ืนๆ หรือชีวิตประจําวัน โดยเชื่อมโยงมโนทัศน หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร 
และศาสตรอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรู และการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิด
ความตระหนักในประโยชนของวิชาคณิตศาสตร   

3.2 มาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการจัด

โปรแกรมการสอนเปนมาตรฐานหลักสูตรสําหรับใหครูใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร ดังนี้ 

สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2002: 64–66) ไดกําหนดมาตรฐานการ
เชื่อมโยง (Connection Standard) ไวดังนี้ 

โปรแกรมการสอนตั้งแตชั้นกอนปฐมวัยถึงเกรด 12 มุงใหนักเรียนสามารถ 
1. ตระหนัก และรูจักเชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร 

การศึกษาคณิตศาสตรสามารถเชื่อมโยงกันได ควรสอดแทรกในการเรียนการสอนใน
โรงเรียนในทุกระดับชั้น การใหประสบการณการเรียนคณิตศาสตรกับเด็กในคร้ังแรกที่เขามาในโรงเรียน 
ไมควรแยกเปนเร่ืองๆ แตควรรวมคณิตศาสตรเขาหลายๆ เหตุการณ ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู และจดจํา
แบบรูปของคณิตศาสตรจากจังหวะดนตรี เพลงที่รอง รูปหกเหล่ียมในรวงผ้ึง จํานวนคร้ังที่กระโดด เม่ือ
ข้ึนไปเรียนในระดับเกรด 3–5 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรเปนนามธรรมมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะ
เร่ิมเห็นการเชื่อมโยงระหวางการดําเนินการทางเลขคณิต ตัวอยางเชน การคูณเปนเหมือนการบวก
จํานวนที่ซ้ํากัน รูวาการดําเนินการทางคณิตศาสตรสามารถนําไปใชในเหตุการณตางๆ ดวยตนเอง    
ทั้งเร่ืองตรรกยะ สัดสวน และความสัมพันธเชิงเสน ควรสอดแทรกเขามาในกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกคร้ัง ในเกรด 9–12 นักเรียนไมเพียงตองรูถึงลักษณะของการเชื่อมโยง แตตองสามารถหยั่งรูที่จะนํา
ความรูหนึ่งไปแกปญหาตางๆ ได 

ตลอดการเรียนตั้งแตอนุบาลถึงเกรด 12 นักเรียนควรถามตนเองวา “ปญหานี้ หรือ
คณิตศาสตรเร่ืองนี้เหมือนกับปญหาอ่ืน หรือเร่ืองอ่ืนที่เคยเรียนมากอนหรือไม อยางไร” การเชื่อมโยง
เปนการสรางแนวคิดใหมๆ ขยายเพิ่มเติมจากคณิตศาสตรที่เคยเรียนมาแลว เรียนรูในการเตรียมตัวรับ
ความรูใหม นักเรียนระดับประถมศึกษารูจักนําเร่ืองการลบจํานวนเต็มบวกมาโยงเขากับการลบ



48 
 

ทศนิยม และเศษสวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตระหนักและรูจักวิธีนําเสนอการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตรที่มีแนวคิดเดียวกัน เชน อัตราสวนใชในการนําเสนออัตราการเปล่ียนแปลงเพื่อหา
ความเอียงหรือความชันของเสนตรง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรูจักเชื่อมโยงแนวคิดใน
พีชคณิต และเรขาคณิต 

กิจกรรมที่ใชในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เชน ความสัมพันธระหวางเสนผาน
ศูนยกลางและเสนรอบวงกลม ทําการทดลองโดยนําวงกลมขนาดตางๆ หลายๆ รูป มาวัดความยาว
ของเสนรอบวงและเสนผานศูนยกลาง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนอาจจะนําขอมูลมาเขียน
กราฟ 2 ตัวแปร  เสนรอบวง (c) และเสนผานศูนยกลาง (d) จะไดแนวเสนตรงผานจุด (0, 0) และ
อัตราสวนของ c/d คงที่ เม่ือเฉล่ียคาของ c/d จะไดคาอยูระหวาง 3.1 และ 3.2 ซึ่งเปนคาประมาณของ
π ปญหานี้ไดนําแนวคิดในเร่ืองของการวัด การวิเคราะหขอมูล เรขาคณิต พีชคณิต และจํานวนมาใช 

2. เขาใจคณิตศาสตรวาเชื่อมโยงกันไดอยางไร และนําความรูหนึ่งไปสรางความรูใหมที่
เกี่ยวของกันได  

เม่ือนักเรียนส่ังสมประสบการณทางคณิตศาสตรที่โรงเรียนไปเร่ือยๆ ความสามารถใน
การเห็นสวนที่สามารถเกี่ยวของกันไดในคณิตศาสตรควรมีเพิ่มข้ึน นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 
2 จะตระหนักในเร่ืองการนับ รูจักจํานวน และสัณฐานของวัตถุตางๆ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
จะไดคนหาการดําเนินการทางเลขคณิตแบบตางๆ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะได
คนหาตัวอยางของจํานวนตรรกยะ รูจักการสรางสัดสวน และความสัมพันธเชิงเสน สวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดคนหาการเชื่อมโยงของคณิตศาสตรในเร่ืองตางๆ ดังตัวอยาง
พีระมิดส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่ถูกตัดยอดสามารถนํามาเปนแนวทางในการหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม
คางหมู 

3. ตระหนัก และรูจักประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
ในการเรียนคณิตศาสตรควรไดทํางานเกี่ยวกับปญหาในวิชาอ่ืนๆ บาง การเชื่อมโยง

สามารถทําไดกับวิชาอ่ืนๆ ที่เปนชีวิตประจําวันของนักเรียน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงเกรด 2 นักเรียน
สามารถเรียนคณิตศาสตรพื้นฐานที่มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นักเรียนในระดับเกรด 3–5 ควรจะได
เรียนการประยุกตของคณิตศาสตรที่สําคัญกับวิชาอ่ืนๆ และขยายเพิ่มเติมข้ึนไปอีกในระดับเกรด 6–8
และในระดับเกรด 9–12 ควรจะใชคณิตศาสตรไปอธิบายปญหาที่ประยุกตซับซอนข้ึน 

การใหนักเรียนไดรับประสบการณทางคณิตศาสตรดวยการใหงานถือเปนเร่ืองสําคัญ 
คณิตศาสตรสามารถนําไปใชในวิทยาศาสตร สังคมศาสตร เภสัชศาสตร และบริหารธุรกิจ การเชื่อมตอ
คณิตศาสตรเขากับวิทยาศาสตรไมไดทําแคเฉพาะเนื้อหาแตยังรวมถึงกระบวนการ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไดนําไปประยุกตใหเขากับการเรียนคณิตศาสตร  ดังในมาตรฐานการศึกษา
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วิทยาศาสตรแหงชาติ (National Science Education Standards) ที่ระบุใหใน 1 ป โรงเรียนประถม 
ศึกษาจะตองสอนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง อากาศ โดยนําคณิตศาสตรมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการสอนนี้ 
ซึ่งสามารถทําไดหลากหลาย เชน นักเรียนอาจจะออกแบบเคร่ืองมือ หรืออุปกรณวัดสภาพอากาศ   
วางแผนการจัดการ และการส่ือสารขอมูล เปนตน 

ตัวอยางของการประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ เปนเร่ืองที่นักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแหงหนึ่งไดไปฝกงานที่บริษัทผลิตยาแหงหนึ่ง ซึ่งกําลังขยายงานดวยการ
ตั้งสาขาใหม จากขอมูลที่ทราบทางบริษัทไมไดคํานึงถึงแตเฉพาะยอดขายที่จะไดในอนาคตในการหา
ทําเลที่ตั้งรานเทานั้น ทีมงานของนักเรียนไดรับความชวยเหลือใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารของบริษัท นักเรียนไดทําการวิเคราะหสถิติขอมูลประชากรและขอมูลทางเศรษฐกิจที่ทําใหเรา
ทราบถึงอุปสงคทางการตลาด นักเรียนไดทํางานกับพนักงานของบริษัทและรวมประเมินความ    
เปนไปไดของทําเลที่ตั้งสาขาใหม นักเรียนไดทํางานกับสถาปนิกในการออกแบบตัวราน และทํางาน
รวมกบัพนักงานบัญชีในการวางแผนในเร่ืองการเงิน 

โทมัส; และ ซานเทียโก (Thomas; & Santiago.  2002: 484) กลาวถึงมาตรฐานการ
เชื่อมโยง ป 1989 และ 2000 วา ในป 1989 มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล มาตรฐานการ
เชื่อมโยงไดกําหนดไวอยางมีความหมายเปน 1 ใน 4 ของมาตรฐานดานกระบวนการที่เชื่อมตอเนื่องกัน
เพื่อการผานระดับชวงชั้นทั้งหมด 

แตละกลุมระดับอนุบาล–เกรด 4, เกรด 5–เกรด 8 และเกรด 9–เกรด 12 ลักษณะเฉพาะ
ของหลักสูตรจะสงเสริมใหการเชื่อมโยงในคณิตศาสตรเปนการพิสูจนวาระดับชวงชั้นที่เพิ่มข้ึนจะเพิ่ม
ความลึกซึ้งในการสรางการเชื่อมโยงใหมากข้ึน 

ในระดับอนุบาลถึงเกรด 4 เนนการกําหนดนึกถึงความสัมพันธ สรางการเชื่อมโยงใน
คณิตศาสตร เพื่อชวยใหพวกเขาเห็นถึงความสัมพันธระหวางความคิดในวิชาคณิตศาสตร ในเกรด 5–8 
การสังเกตการเชื่อมโยงคณิตศาสตรเปนการเนนถึงจุดมุงหมายอยางกวางๆ ของนักเรียน เทคนิคการ
เขียนภาพใหไดสัดสวนอยางที่เห็นดวยตาจริงในวิชาคณิตศาสตรเหมือนกับการรวบรวมส่ิงทั้งหมด 
หลักสูตรที่สนับสนุนนักเรียนในเกรด 9–12 มีความสําคัญตอการสืบสวนสอบสวนของการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรตอไปถึงการรวบรวมความสนใจในความสัมพันธระหวางหัวขอคณิตศาสตรและ          
การประยุกต 

หลักการและมาตรฐานข้ันสูง มาตรฐานการเชื่อมโยงตลอดจนหลักสูตร เปนตัวบงชี้ที่
มากกวาการเขาใจ (หยั่งรู) จุดความสนใจ และการเชื่อมโยงกันเปน 1 ใน 5 ของมาตรฐานดาน
กระบวนการ มาตรฐานการเชื่อมโยงนิยามอยางชัดเจน เปน 1 ในกลุมของเกณฑสําหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล–เกรด 12 ในแผนการเรียนรู 
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แผนการเรียนรูจากระดับอนุบาล–เกรด 12 ควรจะทําใหนักเรียนสามารถ 
- ตระหนัก และรูจักเชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร 
- เขาใจถึงความคิดทางคณิตศาสตรวามีการเชื่อมโยงกันอยางไร และสรางความคิดเพื่อ

สรางการเชื่อมโยงทั้งหมดเขาดวยกัน 
- ตระหนัก และรูจักประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
กรมวิชาการ (2545: 26–27) ไดกลาวถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษา       

ตอนปลาย ชวงชั้นที่ 4 ดังนี้ 
1. เชื่อมโยงความคิดรวบยอด หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ เพื่อ

อธิบายขอสรุปหรือเร่ืองราวตางๆ ได 
2. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูในงาน

และในการดํารงชีวิต 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมุงเนนให

นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรเขาดวยกัน สามารถนําความรูที่ไดรับไปสราง       
องคความรูใหม นําความรูไปใชในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน ประยุกตในศาสตรอ่ืนๆ และ
ประยุกตกับชีวิตประจําวันได  

3.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
การจัดกระบวนการเรียนรู ครูถือวาเปนผูที่มีบทบาทที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการเชื่อมโยง ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงสําหรับครูที่จะ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียน ดังนี้ 

เบซิล (Basil.  1999: 8–12) ครูควรสงเสริมใหนักเรียนหาขอมูลนอกหองเรียน เนื่องจาก    
การใหนักเรียนไดมีโอกาสหาขอมูลนอกหองเรียนเปนการชวยใหพวกเขาเชื่อมโยงความรูกับชีวิตจริง     
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเพิ่มความสามารถของนักเรียนใหสามารถเชื่อมโยงแนวคิดรวบยอด  
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ และชีวิตจริง โดยการใชประสบการณเหลานี้จะเปนการกระตุน 
สนับสนุนการเรียนการสอน และนักเรียนจะไดจดจําวาความรูในตอนเร่ิมตนของพวกเขาเกี่ยวกับ
จํานวน ขนาด รูปราง และแบบรูป เกี่ยวพันกับส่ิงที่อยูรอบตัวโดยผานการเก็บรวบรวมขอมูล  

สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 360) กลาววา นักเรียนควรไดรับ
โอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ทั้งในโรงเรียน และในสังคมปจจุบันมาก
ข้ึน ครูคณิตศาสตรตองคนควารวมมือกับครูในวิชาอ่ืนเพื่อสํารวจแนวคิดตางๆ ทางคณิตศาสตรไปยัง
ปญหาอ่ืนซึ่งเกิดข้ึนในหองเรียน การรวมคณิตศาสตรเขาไปในเนื้อหาซึ่งใหสัญลักษณและกระบวนการ
ที่มีประโยชน เปนจุดมุงหมายที่สําคัญของมาตรฐานทั้งหมด ทําใหนักเรียนมองเห็นแนวคิดทาง
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คณิตศาสตรที่จะชวยใหเขาใจมันได ทักษะการเชื่อมโยงมีประโยชนในการแกปญหา การอภิปราย และ
แบบจําลองขอเท็จจริงในโลก และการส่ือสารความคิดและขอมูลที่ซับซอนในลักษณะที่ละเอียดและ
ชัดเจน การนําเสนอปญหาชวยใหมองส่ิงตางๆ ไดทั่วและชัดเจนข้ึน ทําใหนักเรียนอธิบายปญหาและ
หาคําตอบได ถานักเรียนเปนผูมีศักยภาพทางคณิตศาสตรจําเปนตองฝกใหนักเรียนปรับเปล่ียนวิธีการ
หาคําตอบที่หลากหลายข้ึน และตระหนักถึงความสัมพันธระหวางมุมมองที่แตกตางกัน 

การเชื่อมโยงระหวางหัวขอทางคณิตศาสตรสามารถสรางไดหลายแนวทางเม่ือนักเรียน
ศึกษาหัวขอหนึ่งสามารถนําไปประยุกตในหัวขออ่ืนได โดยการเชื่อมโยงปรากฏออกมาขณะนักเรียนทํา
คณิตศาสตร ตัวอยางเชน 

- ความรูเกี่ยวกับพื้นที่สามารถชวยใหเขาใจในการดําเนินการของเศษสวน การนําเสนอ
ขอมูล การแกปญหาสัดสวน การหาตัวประกอบ และความนาจะเปน 

- บทเรียนเร่ืองการวัดตองเปดโอกาสใหนักเรียนสรางสูตรและแกปญหา โดยใชแนวคิด
ทางเรขาคณิต การวัด และพีชคณิต 

นักเรียนจะไดแนวคิดใหมๆ กระบวนการ และทักษะจากการแกปญหา แลวสามารถ
รวบรวมแนวคิดและความคิดรวบยอดเพื่อสงเสริมความเชื่อม่ันของนักเรียนในความคิดของเขาเอง 
เนื้อหาสงเสริมทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเชื่อมโยง แตครูจะตองหาโอกาสในการชวยเหลือนักเรียน
ใหสรางการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ปญหาที่สรางข้ึนตองเปนปญหาที่เนนใหนักเรียนสรางการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เอาใจใสตอการตระหนัก และการสรางความเชื่อมโยงระหวางหัวขอจะคอยๆ
ซึมซาบเขาไปในตัวนักเรียน ซึ่งคาดหมายวาแนวคิดที่พวกเขาจะไดเรียนรูเปนประโยชนในการ
แกปญหาและคนความโนทัศนทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ 

ไคล; และคนอ่ืนๆ (Kyle; et al.  2001: 80–86) กลาววา ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน
รวมกันแกปญหาเปนกลุม และแกปญหาในสถานการณจริงที่พวกเขาสนใจ เนื่องจากการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่เชื่อมโยงเขากับความเปนสวนตัวของพวกเขา นักเรียนจะชอบแกปญหาและสนุกกับ  
การเรียนรู และนักเรียนไดทํางานอยางมีความหมาย อีกทั้งกิจกรรมหรือปญหาที่ใหควรเปนปญหาเปด
เพื่อใหนักเรียนไดคิด สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได 

กรมวิชาการ (2545: 200–205) กลาววา ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาทักษะ/
กระบวนการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรนั้น ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรก
ในการเรียนรูอยู เสมอ เพื่อใหผูเ รียนได เห็นการนําความรู  เนื้อหาสาระ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม หรือนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชใน
การแกปญหาในสถานการณที่ผูสอนกําหนดข้ึน เพื่อใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับ
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ศาสตรอ่ืนๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และองคประกอบหลักที่
สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงมีดังนี้ 

1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเร่ืองนั้น 
2. มีความรูในเนื้อหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืนๆ ที่ตองการเปน 

อยางด ี
3. มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความรูและทักษะ/กระบวนการ

ที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เกี่ยวของดวย 
4. มีทักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อสรางความสัมพันธและเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่ตองเกี่ยวของดวย 
5. มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นอยางสมเหตุสมผล 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง ครูผูสอนควร

สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดเชื่อมโยง โดยกําหนดสถานการณที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยง
คณิตศาสตรเขากับศาสตรอ่ืนๆ และเชื่อมโยงชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนไดนําความรู เนื้อหาสาระ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในสถานการณที่ครูผูสอนกําหนดข้ึน และ
สนับสนุนใหนักเรียนไดรวมกันทํางานเปนกลุมเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสนอและแลกเปล่ียน
แนวคิดหรือคําตอบของปญหารวมกัน 

3.4 คณิตศาสตรกับการเช่ือมโยง 
คณิตศาสตรมีความเชื่อมโยงกันอยูภายในเนื้อหา ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับศาสตรตางๆ

มากมาย และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นักการศึกษาไดกลาวถงึลักษณะการเชื่อมโยงใน
รูปแบบตางๆ ไวดังนี ้

สครอย; และ สครอย (Sqroi; & Sqroi.  1993: 569–570) กลาววา เดิมการสอนพีชคณิต
และเรขาคณิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นมีการสอนโดยแยกออกจากกัน ตอมาบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีการนําการบูรณาการมาใชกับ
พีชคณิตและเรขาคณิต โดยแทจริงมโนมติของการเชื่อมโยงระหวางพีชคณิตและเรขาคณิตไมใชเร่ือง
ใหม นักคณิตศาสตรและนักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ชื่อเรเน เดสคารทส (Rene’ Descartes) ไดพัฒนา
เรขาคณิตที่รูจักกันดี คือ เรขาคณิตวิเคราะห โดยการนําภาพเรขาคณิตเขามานําเสนอดวยพีชคณิต
ดวยการใชระบบจํานวนจริงและสมการ 

เคนเนดี้; และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 194–200) กลาววา การเชื่อมโยงใน
วิชาคณิตศาสตรนั้นนักเรียนจําเปนตองทําการเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เปนรูปธรรม รูปภาพ แผนผัง
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สัญลักษณ และภาษา รูปแบบการแสดงมโนทัศนและความเขาใจเนื้อหาตางๆ ใหรวมกันเปนหลักการ
ทางคณิตศาสตร พวกเขาจําเปนตองทําการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรและโลกแหงความเปนจริง 

การเชื่อมโยงนี้มีความเกี่ยวของกันในระหวางการสอน ควรสรางใหเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ
ในระหวางการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรม แลวแปลงกิจกรรมเหลานั้นออกมา
เปนรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ และสัญลักษณตางๆ ตัวอยางเชน ในชั้นเรียนเกรด 3 ครูไดสอน
ใหนักเรียนสรางการเชื่อมโยงระหวาง “คุกกี้” กับเศษสวน นักเรียนในชั้นเรียนนั้นไดรูจักการเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรในชั้นเรียนกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันดวยปญหา “คุกกี้” การเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ กับชีวิตจริงเกิดไดอยางมากมาย ครูสามารถใหนักเรียนปฏิบัติงานที่จะ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร และกิจกรรมใน
วิชาตางๆ บางทีอาจเปนกิจกรรมในชั้นเรียนและสามารถทําเปนโครงงานรายบุคคลหรือกลุมเล็กๆ หรือ
บางทีจะทําในชวงเวลาที่เหมาะสม 

ตัวอยางตอไปนี้ แสดงถึงวิธีที่ครูจะสรางการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตร   
ตางๆ และสังคมรอบตัว ดวยการใหนักเรียนทําโครงงานที่บางโครงงานอาจใหทํารวมกันทั้งชั้น 
รายบุคคล หรือทําโดยกลุมยอย ดังนี้ 

1. คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - การโคจรของดวงจันทร 
 - การจดบันทึกอุณหภูมิ ความเร็วลม และความดันอากาศ 
 - การสงมนุษยไปยังดวงจันทร การโคจรของดาวเคราะห 
 - การกําหนดมาตราสวน 
 - การสรางระบบโซลารเซลล 
2. คณิตศาสตรและสังคมศึกษา 

 - นาฬิกาน้ําและนาฬิกาทราย 
 - การสรางพีระมิดในประเทศอียิปต 
 - การออกแบบพรมและตะกราที่ ใชหลักการสมมาตรและทรงลูกบาศกของ            

ชาวอินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา 
 - การเปรียบเทียบภูมิประเทศ ตําแหนงที่ราบสูง ที่ราบต่ํา ภูมิประเทศที่สูงที่สุด และ  

ที่ลึกที่สุดใตทะเล 
3. คณิตศาสตรและสุขภาพ 
 - การเรียนรูเกี่ยวกับระดับโคเลสเตอรอลเพื่อสุขภาพ 
 - การวัดความสูงของนักเรียน การบันทึกผลในรูปตารางและกราฟ 
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 - การหาปริมาณแคลอรีจากการอานฉลากขอมูลโภชนาการขางกลองผลิตภัณฑ    
การวัดระดับโคเลสเตอรอล 

4. คณิตศาสตรและศิลปะ 
 - การวัดรอบขอบกระดาษเพื่อติดขอบผนัง 
 - การกําหนดมาตราสวนฉากละครในชั้นเรียน วัดและเตรียมกระดาษสรางฉาก      

การวาดภาพทิวทัศนตางๆ 
 - การอานและทําตามคําแนะนําจากการประดิษฐ Origami ของชาวญี่ปุน 
5. คณิตศาสตรและการอานและศิลปะทางภาษา 
 - การหารูปแบบของคํา การแยกประเภทของคํา 
 - อานรายงานการวิจัยและงานเขียนทางคณิตศาสตรที่มีชื่อเสียง 
 - เลขวิทยา (Numerology) และตัวเลขที่งดงาม 
 - การวิจัยและเขียนเร่ืองราวของนักคณิตศาสตรที่มีชื่อเสียง จํานวน และความงาม

ของตัวเลข การวิเคราะหขอความเพื่อบอกจํานวนพยัญชนะ (เร่ืองนี้สามารถเชื่อมโยงกับรายการ     
เกมโชวทางโทรทัศนของสหรัฐที่ชื่อ Wheel of Fortune) 

6. คณิตศาสตรและการศึกษาทางกายภาพ 
 - นับจํานวนไมเล้ือยที่ข้ึนตามเชือก 
 - แบบแผนพื้นที่ในการเลน 
 - การนับจํานวนรอบของการกระโดดเชือก การแสดงใหเห็นวาโอลิมปกยิ่งใหญ      

การจัดวางพื้นที่การเลน การจับเวลาในการแขงขัน 
คณิตศาสตรกับโลกปจจุบันเชื่อมโยงกันในหลายๆ ดาน จากบทความในหนังสือพิมพ 

หรือนิตยสาร ไมวาจะเปนทางดานธุรกิจ แนวโนมทางเศรษฐกิจ สภาพอากาศ และขอมูลทาง
วิทยาศาสตร การรายงานพิเศษทั้งในรูปบทความ และภาพขาว แผนผังการเดินทางที่ทาเรือ สถานี
รถไฟ และสนามบิน ลวนใหขอมูลที่เปนคณิตศาสตรเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูคนทั้งส้ิน ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ปญหาการจัดการขยะและมลพิษที่เกิดจากรถยนต ของเสียจากโรงงาน ไดทําใหนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน ครูจึงควรสอนโดยบูรณาการคณิตศาสตรกบั
ศาสตรอ่ืนๆ หรือกับปญหาในชีวิตจริงที่เกิดข้ึนในแตละวัน 

ดังนั้นนักเรียนจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตร เพื่อจะได
บูรณาการเนื้อหาทั้งหมด ครูจะประสบความสําเร็จเม่ือทําหนาที่ใหนักเรียนสามารถสรางการเชื่อมโยง
มโนมติของเนื้อหาตางๆ เขาดวยกัน เชน เศษสวนและทศนิยมกับเร่ืองของเปอรเซ็นต การคูณกับ     
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การบวก การหารกับการลบ และการนําการวัดไปใชในเรขาคณิต นักเรียนตองรูจักการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และคณิตศาสตรกับชีวิตจริงได  

นุธ (Knuth.  2000: 48–53) กลาววา การที่นักเรียนจะเขาใจความหมายของฟงกชันที่ไม
เพียงแครู ครูตองกระตุนใหนักเรียนมีการนําเสนอวิธีที่ตางกันในการหาคําตอบใหมีการแสดงสมการใน
รูปแบบตางๆ เชน ใหมีการนําเสนอสมการเชิงเสนทั้งในรูป Point–slope และรูปแบบตางๆ วิธีการ
นําเสนอดวยกราฟ การแปลงกราฟไปเปนสมการ ซึ่งควรใหนักเรียนไดมีการแลกเปล่ียนความรูและ
อภิปรายถึงวิธีการไดมาซึ่งคําตอบ 

นัทเซาลัส (Natsaulas.  2000: 364–370) กลาววา การเชื่อมโยงระหวางกรุปสมมาตร 
(Symmetry Groups) ในคณิตศาสตรกับศิลปะและประวัติศาสตรวา ที่ผานมามีการนําเอาวัฒนธรรม
จากที่ตางๆ มาเปนตนแบบในการผลิตออกแบบส่ิงประดับและตกแตง หรือเปนภาพสัญลักษณของ  
พิธีการ หรือสัญลักษณทางศาสนา ซึ่งจากที่กลาววาเปนคณิตศาสตรธรรมชาติมีภาพที่สรางมาจาก
การสะทอน และการหมุนภาพบนระนาบ ดังนั้นประวัติศาสตรและการผสมผสานทางศิลปะ ทําให
นักเรียนไดศึกษาการสะทอน และการหมุนบนระนาบได เชนเดียวกับมโนทัศนของรูปสมมาตร
การศึกษารูปสมมาตรเพื่อใหเชื่อมโยงศิลปะและประวัติศาสตร สงเสริมความเขาใจในการสรางภาพบน
ระนาบ 

วาเชอร; และ มิลรอย (Vacher; & Mylroie.  2001: 640–641) ไดกลาวถึงการเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับธรณีวิทยาในการสํารวจถ้ําวา ถ้ํานั้นแตกตางจากภูเขา ทะเลสาบ หรือแมน้ํา 
ตรงที่เราไมสามารถเห็นปากถ้ําไดในระยะไกล ไมสามารถทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ หรือ
ภาพถายดาวเทียม ไมสามารถบอกลักษณะภายในถ้ําไดจนกวาเราจะเดินเขาไปสํารวจภายใน ภายใน
ถ้ํานั้นยังทอดยาวออกไปหลายทาง จนไมอาจทํานายสวนปลายของถ้ําได จึงตองมีวิธีการในการสํารวจ 
โดยหาความยาวของระยะทางในถ้ําเปนสวนๆ และทิศทาง แลวเขียนแทนดวยเวกเตอร การเขียนแผนที่
ของถ้ําจึงเปนการแปลงขอมูลของระยะทางและมุมออกมาเปนเวกเตอรในระบบสามมิต ิ

ดอสเซย; และคนอ่ืนๆ (Dossey; et al.  2002: 81–83) กลาวถึง การเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรวา ความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรสรางข้ึนไดทันทีขณะเกิดการเรียนรู  โดยสรางการ
เชื่อมโยงระหวางความรูใหมและความรูสวนหนึ่งที่เคยเรียนรูมาแลว นักเรียนที่สามารถเชื่อมโยง     
มโนทัศนทางคณิตศาสตรไดหลากหลายจะพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรไดมากยิ่ง ข้ึน             
การเชื่อมโยงทําใหนักเรียนสามารถแกปญหา และสามารถทําการอางเหตุผลทางคณิตศาสตรได
คลองแคลวข้ึน นอกเหนือจากการใชเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการแกปญหามโนทัศน หรือเนื้อหาใน
คณิตศาสตรที่มีการเชื่อมโยงชวยใหนักเรียนมองคณิตศาสตรแบบบูรณาการ การแยกคณิตศาสตร
ออกเปนวิชายอยๆ เชน เรียนพีชคณิตเบื้องตน แลวมาเรียนวิชาพีชคณิต และเรขาคณิตตามลําดับ    
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ทําใหนักเรียนมองวิชาคณิตศาสตรวาไมสัมพันธกัน แมวาบทเรียนกอนหนาจะเปนพื้นฐานความเขาใจ
ในคณิตศาสตรระดับสูง การแยกเนื้อหาออกจากกันทําใหนักเรียนไมสามารถสรางการเชื่อมโยงที่ทําให
เขาใจภาพรวมของคณิตศาสตร การเรียนที่เนนการเชื่อมโยงจะทําใหนักเรียนมีพื้นฐานที่แข็งแกรงใน
การเรียนคณิตศาสตรตอไป 

สมบัติการแจกแจงนับเปนตัวอยางที่ดีของมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่เชื่อมโยงหลาย
เนื้อหาเขาดวยกัน สมบัติการแจกแจงเปนส่ิงสําคัญในการคูณจํานวนเต็มบวก การคูณที่ตัวคูณมีเลข
โดดถึง 3 ตัว เชน 8 × 172 ทําใหงายข้ึนโดยใชสมบัติการแจกแจงเปน (8 × 100) + (8 × 70) + (8 × 2) 
นอกจากนี้สมบัติการแจกแจงยังชวยนักเรียนในการหาพื้นที่แรเงา ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
(Dossey; et al.  2002: 82) ซึ่งสมบัติการแจกแจงไมไดใชแยกตัวประกอบ และแทนคาในประโยค
พีชคณิตเทานั้น แตยังนําไปใชกับผลคูณเชิงสเกลารในเวกเตอรและเมตริกซในการเรียนคณิตศาสตร 
ข้ันสูง ครูสามารถชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรในภาพกวางได 
 

 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่  คือ  (22)(12) – 2[(3)(6)+(3)(1)] 

ภาพประกอบ 3 การใชสมบัติการแจกแจงหาพื้นที่แรเงา 
 

              ที่มา: Dossey; John A.; et al.  (2002).  Mathematics Methods and Modeling for 
Today’s Mathematics Classroom.  A Contemporary Approach to Teaching Grades 7–12.:  
82. 
 

นักเรียนตองรูจักและเร่ิมการสรางการเชื่อมโยงตั้งแตระดับประถมศึกษา ครูอาจชี้แนะให
นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงเรขาคณิตในระบบพิกัดฉาก โดยใหพิสูจนวาเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 
ดานขนานตัดแบงคร่ึงซึ่งกันและกัน สามารถใชวิธีการหาจุดกึ่งกลางของเสนทแยงมุมทั้งสอง เพื่อ
พิสูจนขอความดังกลาว 

6 ฟุต 6 ฟุต 

1 ฟุต 1 ฟุต 
3 ฟุต 3 ฟุต 

22 ฟุต 

12 ฟุต 
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ครูสามารถแนะนํากระบวนการเชื่อมโยงใหกับนักเรียนโดยการใหงานที่ครูออกแบบข้ึน 
งานที่แสดงการเชื่อมโยงกับมโนทัศนของเร่ืองที่ เคยเรียนมาแลว เชน การสํารวจลําดับฟโบนักซี
(Fibonacci Sequence) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … สามารถเชื่อมโยงกับแบบรูปและฟงกชันกอกําเนิด 
เม่ือสํารวจตอไปนําไปสูความรูเร่ืองอัตราสวนทอง ส่ีเหล่ียมมุมฉากทอง และประยุกตเขากับงานศิลปะ 
โลกของการออกแบบ การเชื่อมโยงกับวิชาตางๆ ในคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตจริง 

ดวงเดือน ออนนวม; และคนอ่ืนๆ (2547: 50) กลาวถึงลักษณะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรวาเปนไปไดหลายลักษณะดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม เชน การเรียนรูเกี่ยวกับการสรางสูตร การหา
พื้นที่ของรูปสามเหล่ียม ตองเชื่อมโยงกับความรูเดิมเร่ืองพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมผืนผาใน 2 ประเด็น คือ 
พื้นที่ของรูปสามเหล่ียมจะมีคาเทากับคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน
และมีความสูงเทากัน และพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา คือ ความกวางคูณความยาว ดังนั้น 

สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหล่ียม คือ  × ความยาวฐาน × ความสูง 
2. การเชื่อมโยงระหวางเร่ืองตางๆ ของคณิตศาสตร เชน การลบเปนการดําเนินการ    

ตรงขามของการบวก การคูณเปนการบวกซ้ําๆ การคูณและการหารเปนการดําเนินการตรงกันขาม  
รอยละสัมพันธกับเศษสวน การวัดสัมพันธกับเรขาคณิต 

3. การเชื่อมโยงแบบจําลองหลายๆ แบบสูความคิดรวบยอดเดียวกัน เชน การใหนักเรียน
สรางหนวยการวัดที่ไมเปนมาตรฐานตามความตองการของตนเอง ก็จะไดหนวยที่ไมเปนมาตรฐาน
หลายๆ ลักษณะ แตทุกหนวยนําไปสูความคิดรวบยอดเดียวกันวาเปนหนวยการวัดที่ไมเปนมาตรฐาน 

4. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสูวิธีคิดคํานวณ เชน ในการเรียนรูเร่ืองหนวยการวัด 
เด็กตองเกิดความคิดรวบยอดวาจํานวนตางๆ จะมาบวกลบกันไดตองมีหนวยการวัดเดียวกัน ดังนั้น      
ถาหากจํานวนเหลานี้มีหนวยตางกันจึงตองมีการเปล่ียนหนวยใหเหมือนกันกอน 

5. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน และคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ การเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยการกําหนดเปนหนวยการเรียนรูเปนวิถีทางหนึ่งที่สนับสนุนสงเสริมการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน การกําหนดหนวยการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กไดศึกษา สํารวจ
สืบคนเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่ตนสนใจ ไดมีโอกาสแสดงความคิดริเ ร่ิม ไดสรางสรรคส่ิงตางๆ ใน
ขณะเดียวกันยังคงเรียนรูคณิตศาสตรดวย หนวยการเ รียนรูอาจเปนหนวยการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตรเอง หรือเปนหนวยการเรียนรูกลางที่คณิตศาสตรเรียนรูรวมดวยกับวิชาอ่ืนๆ ก็ได 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา คณิตศาสตรมีการเชื่อมโยงกับศาสตรตางๆ ในโลกอยาง
มากมาย ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเร่ิมเชื่อมโยงเนื้อหาความรูเดิมกับเนื้อหาความรู
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ใหม ใหนักเรียนแสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเพื่อใหเกิดการบูรณาการทาง
คณิตศาสตร แลวขยายการพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรไปสูศาสตรตางๆ และนําไปสูการ
ประยุกตใชในชีวิตจริง ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางตอเนื่อง และเกิดมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรอยางชัดเจน 

3.5 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการเช่ือมโยง 
นักการศึกษาไดเสนอใหเห็นประโยชนของการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 
เบิ รคฮารด (Burkhardt.  2001: Online) กลาวถึงประโยชนของการเชื่ อมโยงใ น

คณิตศาสตรดังนี้  
1. ทําใหนําคณิตศาสตรไปใชไดมากข้ึน  
2. ทําใหไมมีชองวางในการเรียนรู  
3. ทําใหหลักสูตรเกิดความสมดุล  
4. สนับสนุนความเสมอภาค  
เมอลิโน; โอเวนส; และ เวนทูรา (Merlino.  2000: Online; Owens.  2001: Online; & 

Ventura.  2001: Online) กลาวถึงประโยชนของการเชื่อมโยงในเนื้อหาคณิตศาสตรวาทําใหนักเรียน
มองคณิตศาสตรเปนส่ิงที่นาสนใจ ดูมีชีวิตชีวามากข้ึน และตระหนักวาคณิตศาสตรมีอยูในชีวิตจริง
และมีอยูรอบตัวเรา 

แม็ค (Mack.  2004: 226–232) กลาวถึงการเชื่อมโยงในการพัฒนาความคลองแคลวใน   
การคํานวณดวยเศษสวน โดยใหนักเรียนเกรด 5–8 ดําเนินการดวยขนาดของหนวยที่เหมือนกัน ขณะที่
สนับสนุนใหนักเรียนมองส่ิงที่เหมือนกัน นักเรียนสํารวจการบวกและการลบเศษสวน วิธีการนี้อาจจะ
ชวยใหนักเรียนมองเห็นการบวกและการลบของเศษสวนในวิธีเปล่ียนหนวยใหเปนแบบเดียวกัน จึงเปน
การสนับสนุนนักเรียนใหเกิดการพัฒนาความคลองแคลวในการคํานวณดวยเศษสวน 

กรมวิชาการ (2545: 203) กลาวถึงประโยชนของทักษะการเชื่อมโยงดังนี้ มีการนําความรู
ทางคณิตศาสตรไปประยุกตในวิชาชีพบางอยางโดยตรง เชน การตัดเย็บเส้ือผา งานคหกรรมเกี่ยวกับ
อาหาร งานเกษตร งานออกแบบสรางหีบหอบรรจุภัณฑตางๆ รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง
กับชีวิตความเปนอยูประจําวัน เชน การซื้อขาย การชั่ง ตวง วัด 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียน
สรางความสัมพันธ มองคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยมองเปนภาพรวมระหวางเนื้อหาภายในวิชา 
เกิดการเชื่อมโยงระหวางความรูใหมและความรูเดิมเพื่อพัฒนาความเขาใจคณิตศาสตรในเนื้อหาอ่ืน 
และคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งมองเห็นวาคณิตศาสตรสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ และมีอยูในชีวิต
จริงรอบตัวเรา 
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3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
งานวิจัยตางประเทศ 
เดร็กเซล (Drexel.  1997: 2119–A) ไดศึกษาการเชื่อมโยงระหวางเศษสวนสามัญ 

(Common Fraction) หรือเศษสวนที่มีทั้งตัวเศษและตัวสวนเปนจํานวนเต็ม กับเศษสวนทศนิยม 
(Decimal Fraction) หรือเศษสวนที่มีตัวสวนเปนพหุคูณของ 10 เร่ิมตนที่เลือกนักเรียน 9 คน ซึ่งเปน
นักเรียนเกรด 6 ที่อยูตางหองเรียนกันมาทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเศษสวนสามัญและ
เศษสวนทศนิยม โดยใหทําขอสอบเศษสวนแบบเขียนตอบ และสัมภาษณถึงการเรียนเร่ืองเศษสวนที่
ผานมา เพื่อจะไดทราบระดับความรูและมโนทัศนเร่ืองเศษสวนของนักเรียน ปรากฏวามโนทัศนเร่ือง
เศษสวนของนักเรียนมีอยูจํากัด ดังนั้นผูวิจัยจึงใชบทเรียน 6 บท ในการปูพื้นฐานมโนทัศนและทักษะ
เร่ืองเศษสวน และใชบทเรียนเพียง 2 บท ในการเชื่อมโยงมโนทัศนของเศษสวนสามัญและเศษสวน
ทศนิยมกับกลุมตัวอยาง หลังจากการใชบทเรียนก็ทําการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนสามารถจําแนก เปรียบเทียบ ดําเนินการบวกและลบเศษสวนทศนิยมได สามารถนํา
หลักการของเศษสวนสามัญไปใชกับเศษสวนทศนิยมได ซึ่งขอจํากัดนี้ชี้วาความรูของนักเรียนยังมี
ปญหาตอการนํามาใช แตจากการทีน่ักเรียนสามารถเชื่อมโยงเศษสวนสามัญและเศษสวนทศนิยมมา
สัมพันธกันได อาจมีความหมายตอความเขาใจมโนทัศน และการดําเนินการในทศนิยม 
  ลอร สัน ; และ ชิน แน พแพน (Lawson; & Chinnappan.  2000: 26–43) ได ศึก ษ า        
ความสัมพันธระหวางการทํางานแกปญหากับการสรางองคความรูของนักเรียน และศึกษาตอไปถึง
ตัวชี้วัดความสามารถดานเนื้อหา และการเชื่อมโยงความรูในการแกปญหาทางเรขาคณิต ระหวาง
นักเรียน 2 กลุม คือ กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลการ 
วิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการสรางองคความรูข้ึนเองได
มากกวาและสามารถเชื่อมโยงความรูที่ครูจัดตามแผนการสอนมาสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู  และ
ตัวชี้วัดความสามารถในการเชื่อมโยงมีผลตอความสําเร็จในการแกปญหาสูงกวาตัวชี้วัดความสามารถ
ดานเนื้อหา จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลกับครูในการหาวิธีการสอน เพื่อใหนักเรียน
สามารถสรางองคความรูที่มีคุณภาพได 
 ไคล; และคนอ่ืนๆ (Kyle; et al.  2001: 80–86) ไดพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยใชวิธีเขาไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน ใชการพูดคุยแบบ
ไมเปนทางการและการสัมภาษณที่มีโครงสราง หลังจากนั้นจึงรวบรวมขอมูลและจัดรูปแบบของส่ิงที่
นักเรียนสนใจและทักษะการปฏิบัติของแตละครอบครัว ซึ่งบางอยางเกี่ยวกับข้ันตอนการทําเกษตร  
การเล้ียงสัตว การฝมือ การดูทีวี และการทําอาหาร หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลนั้นมาพัฒนาเปน
ปญหาที่มีความหลากหลาย และมีข้ันตอนในการแกปญหาหลายข้ันตอน แลวนํามาใหนักเรียนรวมกัน
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แกปญหาเปนกลุม ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองของนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรมาก
ยิ่งข้ึน จากที่เคยคิดวาคณิตศาสตรเปนเร่ืองยาก และชวยใหครูผูสอนสามารถนําความรูที่บานของ
นักเรียนมาชวยสงเสริมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหดีข้ึน นอกจากนั้นแลวไคลและคณะยังเชื่อ
วาการใหนักเรียนไดทํางานที่มีความหมาย การใหแกปญหาในสถานการณจริงเปนแนวทางที่ดีที่สุดใน
การสงเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน และนักเรียนจะไดรับการสงเสริมอยาง
สุดความสามารถถาการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นไดเชื่อมโยงเขากับความเปนสวนตัวของพวกเขา 
ความรูและทักษะที่ครอบครัวเขาสนใจ 
 แพนดิสซิโอ (Pandiscio.  2002: 216–221) ไดสํารวจการโยงมิติการพิสูจนกับการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเรขาคณิตของนักศึกษาฝกสอน โดยใหนักศึกษาฝกสอน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 
2 คน) แกปญหาเรขาคณิตที่ไมคุนเคยโดยใชพื้นฐานมโนทัศนของยุคลิดจํานวน 2 ขอ ใหสรางการ
พิสูจนตามรูปแบบที่ใหผลออกมาเปนรูปแบบกรณีทั่วไป และใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต 
ผลปรากฏวานักศึกษาฝกสอนทั้ง 4 คน ยอมรับวาแมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางเรขาคณิตจะไมไดชวย
พิสูจน แตก็เปนเคร่ืองมือชวยสรางความรูสึก (Sense) ใหเกิดความเขาใจความสัมพันธในปญหาหรือ
ทฤษฎีบท เพื่อนําไปใชในการพิสูจน 
 นิ โคล ; และ  เ ครสโป  (Nicol; & Crespo.  2005: 240–251) ได ศึ ก ษ าก ารคน ห า
คณิตศาสตรจากสถานที่ทางจินตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางที่เปนประโยชนตอการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร การศึกษาดังกลาวมีความมุงหมายที่จะแลกเปล่ียนความคิด เพื่อที่จะหาหนทางในการทํา
ใหคณิตศาสตรมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนประโยชนตอนักเรียนไมเพียงแคเขาใจในเร่ืองทักษะ 
วิธีการ มโนทัศนทางคณิตศาสตรเทานั้น ยังเปนการทําใหนักเรียนมีความเฉลียวฉลาดในการคิดมาก
ยิ่งข้ึน มีการใชคณิตศาสตรมาประยุกตกับชีวิตประจําวัน และมีความเห็นเร่ืองการเรียนคณิตศาสตร
ภายในโรงเรียนที่ตองเชื่อมโยงกับงานตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันตามความหลากหลายของอาชีพ เชน 
ชางไม ชาวประมง คาขาย ซึ่งแตละอาชีพสามารถนําความรูมาใชในการคํานวณและแกไขปญหาใน
ชีวิต งานชิ้นนี้ไดอางถึงส่ิงที่เกิดข้ึนเม่ือนักเรียนนําเอาหลักการทางคณิตศาสตรมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณในชีวิตจริง ผลการศึกษาเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวาแบบทดสอบทางจินตนาการเปนตัวเสนอ
ถึงโอกาสในการใชสติปญญาและอารมณ ความรูสึกที่เกิดข้ึนบอยคร้ังจากการเรียนคณิตศาสตร นี่คือ
รูปแบบของการรวมกลุมกันที่จะใหคุณคากับการศึกษาทางคณิตศาสตร การทําใหคณิตศาสตรเปนที่
นาสนใจตอนักเรียนเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอนักเรียน การศึกษาทําใหมีการสํารวจคําถามวาอะไรที่ทํา
ใหคณิตศาสตรมีความหมายตอนักเรียน และหาแนวทางที่ทําใหมีการพัฒนาตอไปและทําใหอยูใน
รูปแบบที่สละสลวยที่จะชวยใหการสอนเขาถึงความทาทายและคุณภาพของการทํางานรวมกันของ
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นักเรียนดวยความแตกตางของชนิดของบทเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหเห็นถึงความ
ตั้งใจของรูปแบบของการรวมตัวในการศึกษาทางสติปญญาและอารมณ 
 เกนสเบิรก (Gainsburg.  2007: online) กลาววา คณิตศาสตรศึกษาจะเนนความสําคัญ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันในการเรียนการสอน ส่ิงตีพิมพที่มีอยูบงบอกถึงสภาพความ  
เปนจริงในหองเรียนวามีการฝกฝนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันไมบอยคร้ังนัก และทําอยาง
เรงรีบ แตในการเรียนสองถึงสามคร้ังจะมีการเนนเฉพาะเพื่อสอบ ฉะนั้นทําอยางไรที่ครูจะเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสํารวจครูคณิตศาสตรระดับมัธยมจํานวน 62 คน   
ในเร่ืองความเขาใจและการประยุกตใชการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน จุดมุงหมายของงานวิจัยคือ  
การสรางการเชื่อมโยงในการสอน และปจจัยที่สนับสนุนและผลักดันใหมีการฝกฝนการเชื่อมโยง ผูวิจัย
สังเกตครู 5 คน ในการใชการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันภายในหองเรียนและติดตามผลโดยการ
สัมภาษณครู ผลการวิจัยพบวา การสรางการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันเปนส่ิงสําคัญซึ่ง
เปนดังที่ไดกลาวไวในตอนตน และสนับสนุนส่ิงตีพิมพที่เกี่ยวกับจะทําอยางไรในการชวยเหลือนักเรียน
ที่มีลักษณะแตกตางกันในการเรียนคณิตศาสตร 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สมบัติ แสงทองคําสุก (2545: 97) ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบ  
บูรณาการเชิงเนื้อหาเพื่อสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง อนุพันธของฟงกชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา เพื่อ
สงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง อนุพันธของฟงกชัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคา
ประสิทธิภาพ 89.84/82.32 และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบ
การสอนวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพื่อสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง อนุพันธของ
ฟงกชันหลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศศิธร แกวรักษา (2547: 59) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แบบ (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ือง สถิติเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ือง สถิติเบื้องตน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 82.11/83.59 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
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MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ือง สถิติเบื้องตน สูงกวากอนไดรับการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รัชดา ยาตรา (2549: 66) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใชทักษะ 
การเชื่อมโยงที่มีตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ที่สนใจสมัครเขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรทั้งหมด จํานวน 15 คน ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 หลังการ
ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใชทักษะการเชื่อมโยงสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใชทักษะการเชื่อมโยงสูงกวาเกณฑ
รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ลิลลา ดลภาค (2549: 62–63) ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาเกี่ยวกับสมการที่เนนทักษะการเชื่อมโยง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมทั้งศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม   
การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการเรียนการสอน เร่ือง โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการที่เนนทักษะการเชื่อมโยง สามารถสอบผาน
เกณฑไดมากกวารอยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุรางคนา ยาหยี (2549: 117) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะ
การเชื่อมโยง เร่ือง ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ชวงชั้นที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” จังหวัด
นครนายก จํานวน 44 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะการ
เชื่อมโยงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีคา 96.88/97.36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการสอนโดยชุดการเรียน
แบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยงสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผานเกณฑ    
รอยละ 65 ข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิมล อยูพิพัฒน  (2551: 71) ไดศึกษาบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP 
(GEOMETER’S SKETCHPAD) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน
วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังไดรับการสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่
เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง การวัด สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมทักษะการเชื่อมโยง ทั้งการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรเขาดวยกัน การเชื่อมโยงกับ
ศาสตรตางๆ และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน และ
เปนการเรียนรูที่มีคุณคา ผูเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงที่เรียนรูไดอยางชัดเจน ลึกซึ้ง ครอบคลุม ซึ่งเปน    
การเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตได  
 
4. เอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร  
 คําวา “การส่ือสาร” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Communication มาจากรากศัพทภาษา
ลาตินวา “Communis” หรือ “Common” ในภาษาอังกฤษมีความหมายวาเหมือนกัน หรือรวมกัน 
ดังนั้นเม่ือเกิดการส่ือสารข้ึนก็คือการที่เรามีสวนรวมกันในการส่ือสาร นั่นคือกระบวนการของการ
ถายทอดสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยอาศัยเคร่ืองมือหรือวิธีใดวิธีหนึ่งใหไปถึงเปาหมายเพื่อใหมี
ความเขาใจรวมกัน  

4.1 ความหมายของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
สําหรับความหมายของการส่ือสาร มีนักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 
เทอรเบอร (Thurber.  1976: 513) กลาววา ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร

เปนการตั้งสถานการณในกิจกรรมการเขียนหรือพูดในเร่ืองประสบการณทางคณิตศาสตรของผูเรียน 
ซึ่งจะมีผลตอการปรับปรุงที่ดีข้ึนตอตนเอง เม่ือผูเรียนไดฝกหัดเพิ่มมากข้ึน สงผลใหผูเรียนมีพลังในการ
คิดดวยตนเอง 

เคนเนดี้ ; และ ทิปส  (Kennedy; & Tipps.  1994: 181) กลาวถึ งการ ส่ือสารทาง
คณิตศาสตรวา เปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตรคือ ใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร เพราะการส่ือสารจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางขอมูล ความรู และส่ิงที่เปน
นามธรรมไปสูสัญลักษณทางคณิตศาสตร และเปนการนําเสนอแนวคิด แลกเปล่ียนความรู 

สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 4–5) กลาวถึงทักษะทาง
คณิตศาสตรวา ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนคณติศาสตรใหกับผูเรียนนั้นควรจะตองใหผูเรียนมี
ความสามารถดังตอไปนี้ จัดระบบและรวบรวมความคิดที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรเขาดวยกันและ
ส่ือสารไดถูกตอง ส่ือสารความคิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรของพวกเขาแกครูอาจารยและผูอ่ืนไดอยาง
สมเหตุสมผลและแจมแจงชัดเจน วิเคราะหและประเมินคาแนวความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรดวย    
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กลยุทธตางๆ ได ใชภาษาของคณิตศาสตรเพื่อการส่ือความหมายไดอยางกระชับ ชัดเจน ไดใจความที่
ถูกตอง แนนอน  

รีส; และคนอ่ืนๆ (Reys; et al.  2001: 83) กลาววา การส่ือสารเปนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพ
สําหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งโดยการพูดและการเขียน เพื่อแสดงและอธิบาย
แนวความคิด แลกเปล่ียนแนวคิดกับคนอ่ืน ซึ่งผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการส่ือสารแนวคิดทาง
คณิตศาสตรอยางหลากหลาย เชน การส่ือสารดวยภาพ การแสดงทาทาง การเขียนกราฟ การเขียน
แผนภูมิ และการใชสัญลักษณไปพรอมกับการใชคําทั้งการพูดและการเขียน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 6) ไดใหความหมายของการส่ือสารวา หมายถึง 
กระบวนการในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางมนุษยภายใตสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงไปไดตามสภาวการณ 

กิดานันท มลิทอง (2543: 21) กลาววา การส่ือสารหรือการส่ือความหมาย หมายถึง การ
ถายทอดเร่ืองราว การแลกเปล่ียนความคิด การแสดงออกของขอความคิดและความรูสึก นอกจากนี้
การส่ือสารยังเปนการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธโตตอบกันโดยผานทางขอมูลขาวสาร สัญลักษณ
และเคร่ืองหมายตางๆ ดวย 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2543: 286) กลาววา ใน
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ทักษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง การให
หรือการแลกเปล่ียนความรูและแนวความคิดหลักทางคณิตศาสตรที่ไดจากการอาน การฟง การสังเกต 
และการตรวจสอบในรูปแบบที่ชัดเจนและมีเหตุผล โดยการพูด การเขียน  

จากการศึกษาขางตนสรุปไดว า  ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร  หมายถึง 
ความสามารถในการพูด การเขียน การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพ และโครงสรางทางคณิตศาสตร 
เพื่อแสดงและอธิบายแนวความคิด ซึ่งแสดงความหมายและความสัมพันธทางคณิตศาสตร โดยใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม  

4.2 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการจัด

โปรแกรมการสอนเปนมาตรฐานหลักสูตรสําหรับใหครูใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร ดังนี้ 

สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2004: Online) ไดกลาวถึงมาตรฐาน  
การเรียนการสอนคณิตศาสตรตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 จนทําใหผูเรียนมีความสามารถ
ดังตอไปนี้  
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1. จัดระบบและใชความคิดทางคณิตศาสตรที่แมนยําดวยวิธีการส่ือสาร  
2. ส่ือสารความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่แมนยํา ซึ่งครูและคนอ่ืนๆ สามารถมองเห็นได  
3. วิเคราะหและประเมินความคิดทางคณิตศาสตรและกลยุทธของคนอ่ืนๆ  
4. ใชสัญลักษณเกี่ยวกับคณิตศาสตรจนนําไปสูการแสดงความคิดทางคณิตศาสตรที่

แมนยํา  
กรมวิชาการ (2545: 26) ไดกําหนดมาตรฐานการส่ือสารทางคณิตศาสตร ดังแสดงใน

ตาราง 3 
 

ตาราง 3 มาตรฐานการส่ือสารทางคณิตศาสตร  
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ป. 1–3  ป. 4–6  ม. 1–3  ม. 4–6  

ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง 
คณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง 
คณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และนําเสนอไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และ
รัดกุม 

ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง 
คณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และนําเสนอไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และ
รัดกุม 

 
 ที่มา: กรมวิชาการ.  (2545).  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร.  
หนา 26.  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2552: Online) ไดกลาวถึงมาตรฐานการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของหลักสูตรการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรประเทศสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต
ระดับชั้นที่ 3–12 ดังนี้ 

มาตรฐานการส่ือสารระดับชั้นที่ 3–5   
- อธิบายและรวบรวมความคิดทางคณิตศาสตรถึงการส่ือสาร 
- อธิบายและกําหนดคาความคิดของคณิตศาสตรและกลยุทธอ่ืนๆ  
- ใชภาษาทางคณิตศาสตรแสดงถึงความคิดอยางแนนอน 
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มาตรฐานการส่ือสารสําหรับระดับชั้นที ่6–8   
- จัดตั้งและส่ือสารส่ิงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 
- อาจารยส่ือสารใหกับนักเรียนไดชัดเจน 
- วิเคราะหและพิจารณาส่ิงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 
- ใชภาษาคณิตศาสตรเพื่อแสดงความคิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรไดอยางแมนยํา 
มาตรฐานการส่ือสารสําหรับระดับชั้นที่ 9–12 
- จดจําและใชการเชื่อมโยงระหวางความคิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร 
- การส่ือดานความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร เกี่ยวกับกลุมตนเองและอาจารยได         

อยางชัดเจน 
- วิเคราะห พิจารณาความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรและกลวิธีอ่ืนๆ 
- ใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง  

แมนยํา 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา มาตรฐานการส่ือสารทางคณิตศาสตรมุงเนนใหนักเรียน

สามารถใชคําศัพท สัญลักษณ และโครงสรางทางคณิตศาสตร เพื่อแสดงและอธิบายแนวความคิดได
อยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม  

4.3 องคประกอบของการสื่อสาร 
การส่ือสารจะดําเนินไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง ชัดเจนมากนอย

เพียงใด ข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ ของการส่ือสาร ซึ่งนักการศึกษาไดเสนอองคประกอบของการ
ส่ือสารไวดังนี ้

เบอรโล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2552: Online; อางอิงจาก Berlo.  1960:    
40–71) เปนผูคิดกระบวนของการส่ือสารไวในลักษณะรูปแบบจําลอง SMCR Model ประกอบดวย 

1. ผู ส ง  (Source) ต องเปนผู ที ่ม ีท ักษะความชํานาญในการสื ่อสาร โดยมีความ 
สามารถใน “การเขารหัส” (Encode) เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติที่ดีตอผูรับเพื่อผลในการสื่อสาร มี
ความรูอยางดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรมีความสามารถในการปรับระดับของขอมูล
นั้นใหเหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนมีพื ้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับผูรับดวย 

2. ขาวสาร (Message) เกี่ยวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสาร
นั้น  
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3. ชองทางในการสง (Channel) หมายถึง วิธีการที่จะสงขาวสารใหผูรับไดรับขาวสาร
ขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง เชน การฟง การดู การสัมผัส การลิ้มรส
หรือการไดกล่ิน  

4. ผู ร ับ (Receiver) ตองเปนผู ม ีท ักษะความชํานาญในการสื ่อสาร โดยมีความ 
สามารถใน "การถอดรหัส" (Decode) สาร เปนผูมีทัศนคติ ระดับความรู และพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรม เชนเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูสง จึงจะทําใหการส่ือสารนั้นไดผล 

ทัศนีย กระตายอินทร; และ สุภิตร อนุศาสตร (2542: 4–10) ไดจัดองคประกอบของการ
ส่ือสารดังนี ้

1. ผูสงสาร (Sender) คือ บุคคลที่เร่ิมตนสรางสารและสงสารไปยังผูอ่ืนโดยใชภาษาเปน
เคร่ืองมือ ผูสงสารในฐานะผูเร่ิมตนการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล ควรพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

1.1 เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะใหผูอ่ืนรับรูความประสงคของตน 
1.2 เปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่จะส่ือสารเพียงพอ ผูส่ือสารอาจสํารวจ

ระดับความรูความเขาใจของตนเองตามลําดับข้ัน คือ 
 1.2.1 บอกไดวาเคยผานพบหรือไดยินไดฟงเร่ืองนั้นๆ มา 
 1.2.2 นํามาบอกกลาวดวยถอยคําของตนเองได 
 1.2.3 ใชความรู ความชํานาญ แกไขสถานการณตางๆ ได 
 1.2.4 วิเคราะหปญหาได 
 1.2.5 ประมาณคาได 
1.3 เปนผูที่มีความเชื่อถือ ความเชื่อถือของผูสงสารเปนผลรวมของความรู ความ 

สามารถ บุคลิกลักษณะ การเปนคนที่สังคมยอมรับ การเปนคนคลองแคลว เปดเผยในการติดตอ 
ส่ือสาร 

1.4 เปนผูที่มีความพยายามจะเขาใจความสามารถและความพรอมของผูรับสาร 
1.5 เปนผูรูจักใชกลวิธีที่เหมาะสมในการนําเสนอสาร อาศัยการเตรียมการทักษะทาง 

ดานภาษา การใชอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีในการส่ือสารอยางเหมาะสม 
2. สาร (Message) คือ เร่ืองราวอันมีความหมายและแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ

สัญลักษณที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได สารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
 2.1 รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณหรือสัญญาณที่มนุษยคิดข้ึนเพื่อแทนความคิด 
 2.2 เนื้อหาของสาระจะครอบคลุมความรู  ความคิด และประสบการณที่มนุษย

ตองการถายทอด แลกเปล่ียนเพื่อความเขาใจรวมกัน โดยเนื้อหาของสารดังกลาวแบงออกเปน 3
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ประเภท คือ เนื้อหาสารที่แสดงขอเท็จจริง เนื้อหาสารที่แสดงขอคิดเห็น และเนื้อหาสารที่แสดง
ความรูสึก 

 2.3 การจัดสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํารหัสสารมาเรียบเรียง เพื่อใหได
ใจความตามเนื้อหาที่ตองการ สารที่ไดรับการจัดอยางดีทั้งในดานการเรียบเรียง การลําดับความ การ
ลําดับความยากงาย ตลอดจนรูปแบบและการใชภาษาที่ดี 

3. ส่ือหรือชองทาง (Media or Channel) ส่ือหรือชองทางเปนองคประกอบสําคัญอีก
ประการหนึ่งในการส่ือสาร ผูสงสารตองอาศัยส่ือหรือชองทางทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร โดยทั่วไป
สารจะถายทอดเขาสูระบบการรับรู 

4. ผูรับสาร (Receiver) ผูรับสารเปนองคประกอบสําคัญในการส่ือสาร มีบทบาทในการ
กําหนดความรูเร่ืองราวที่ผูสงสารสงผานส่ือมาถึงตนและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรับสารที่ดีควรทํา
หนาที่ตามบทบาทของตนและควรพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 4.1 เปนผูที่มีเจตนาแจมชัดและกระตือรือรนที่จะรับสาร 
 4.2 เปนผูพยายามรับรูขาวสารตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 4.3 เปนผูที่มีความไว รูสึกรวดเร็ว และถูกตอง 
 4.4 เปนผูที่มีสมาธิ สามารถบังคับใจใหอยูที่เร่ืองราวที่กําลังส่ือสาร 
5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ในการส่ือสารแตละคร้ังผูสงสารและผูรับสาร ซึ่งเรา

เรียกวาคูส่ือสารตางมีวัตถุประสงคในการส่ือสารของตนเองและจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ เพื่อให   
อีกฝายหนึ่งรับรูความรูสึกนึกคิดของตน ตางตองประเมินผลและบรรยากาศในการส่ือสารตลอดเวลา 
การส่ือสารอาจเกิดผลตรงตามเปาหมาย ปฏิกิริยาตอบกลับจะชวยใหผูสงสารสามารถปรับเปล่ียน
ขอมูล ทาที หรือวิธีการส่ือสารเพื่อใหการส่ือสารบรรลุวัตถุประสงค 

กิดานันท มลิทอง (2543: 23–24) กลาววา การถายทอดขาวสารหรือการแลกเปล่ียน     
ความคิดเห็นหรือขอมูลในการส่ือสาร จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีตนทางของการถายทอดหรือเรียกวา“ผูสง” 
ไดรับทราบขาวสารตางๆ ในการผานส่ือไปยังจุดหมายปลายทางหรือเรียกวา “ผูรับ” ไดรับทราบ
ขาวสารนั้นรวมกัน จากหลักการนี้จึงเปนองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหการส่ือสารเกิดข้ึนได ดังตอไปนี้ 

1. ผูสง ผูส่ือสาร หรือตนแหลงของการสง (Sender, Communicator or Source) เปน
แหลงหรือผูที่นําขาวสาร เร่ืองราว แนวความคิด ความรู ตลอดจนเหตุการณตางๆ เพื่อสงไปยังผูรับ ซึ่ง
อาจเปนบุคคลเดียว เปนกลุมบุคคลหรือสถาบัน โดยอยูในลักษณะตางๆ ไดหลายอยาง เชน ผูอานขาว 
ครู นักรอง นักเขียน จิตรกร ฯลฯ เปนผูนําเนื้อหาเร่ืองราวของขาว บทความ ภาพ มาเสนอแกผูรับ
เรียกวา “การเขารหัส” 
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2. เนื้อหาเร่ืองราว ไดแก เนื้อหาของสารหรือเร่ืองราวที่สงออกมา เชน ความรู ความคิด
ขาวสาร บทเพลง ขอเขียน เพื่อใหผูรับรับขาวสารเหลานั้น 

3. ส่ือหรือชองทางในการนําสาร หมายถึง ตัวกลางที่ถายทอดแนวความคิด เหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ที่ผูสงตองการใหไปถึงผูรับ ส่ือที่ใชกันมากที่สุดคือ “ภาษาพูด” ซึ่งใชเสียงเปนส่ือ เวลา
เขียนหรืออานหนังสือส่ือที่ใชก็คือ “ภาษาเขียน” หรือถามีการส่ือความหมายกับคนใบก็ใชส่ือที่เปน
ภาษามือ กิริยาทาทางหรือการแสดงออกทางทาทางหรือหนาตา 

4. ผูรับหรือกลุมเปาหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแก ผูรับเนื้อหาเร่ืองราว
จากแหลงหรือที่ผูสงสงมา ผูรับนี้อาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบันก็ได เม่ือรับเร่ืองราวแลวผูรับก็ตอง
มีการถอดรหัส (Decode) คือ การแปลขาวสารนั้นใหเขาใจ 

5. ผล (Effect) หมายถึง ส่ิงที่เกิดข้ึนจากการที่ผูสงสารสงเร่ืองราวไปยังผูรับ ผลที่เกิดข้ึน
ก็คือ การที่ผูรับอาจมีความเขาใจหรือไมรูเร่ือง ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ส่ิงเหลานี้เปนผลของ   
การส่ือสาร และจะเปนผลสืบเนื่องตอไปวาการส่ือสารนั้นจะสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายหรือไม
ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับทัศนคติของผูรับ ส่ือที่ใช และสถานการณในการส่ือสารเปนสําคัญดวย 

6. ผลปอนกลับ (Feedback) เปนส่ิงที่เกี่ยวเนื่องจากผลซึ่งผูรับสงกลับมายังผูสง โดย
ผูรับอาจแสดงอาการใหเห็น เชน งวงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยักหนา สายหนา การพูดโตตอบ หรือการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อเปนขอมูลใหผูสงทราบวาผูรับมีความพอใจหรือมีความเขาใจในความหมายที่
สงไปหรือไม ผลปอนกลับนี้ก็คือขอมูลยอนกลับอันเกิดจากการตอบสนองของผูรับที่สงกลับไปยังผูสง
คนอ่ืนนั่นเอง 

ทิศนา แขมมณ ี(2545: 44) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการส่ือสารมีดังนี ้
1. ผูสงสาร หมายถึง ผูที่สงสารที่ตองการใหผูอ่ืนไดรับทราบโดยวาจา ทางสัญญาณ หรือ

ทาทาง 
2. ผูรับสาร หมายถึง ผูที่รับสารที่ผูสงสารมาใหไมวาจะเปนโดยวาจา ทางสัญญาณ หรือ

ทาทาง 
3. สารหรือขาวสาร หมายถึง เนื้อหาหรือเร่ืองราวที่ผูสงสารสงไปใหผูรับสาร 
4. ส่ือ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชติดตอส่ือสาร เพื่อชวยในการสงหรือรับสารเปนไปอยาง

สะดวกและชัดเจน 
5. สภาพแวดลอมภายนอกขณะส่ือสารความหมาย หมายถึง สภาพแวดลอมรอบตัวของ      

ผูสงสารและผูรับสารขณะส่ือความหมายกันอยู เชน เสียง แสง กล่ิน กิจกรรมตางๆ เปนตน 
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6. สภาพแวดลอมภายในขณะส่ือความหมาย หมายถึง สภาพแวดลอมรอบตัวของผูสง
สารและผูรับสารขณะส่ือความหมาย เชน สภาวะทางอารมณ จิตใจ ความกังวล ความกลัว ประหมา
ความเครียด หรือสภาวะรางกาย เชน ความเจ็บปวย ความลา เปนตน 

กรมวิชาการ (2545: 56–57) ไดแบงองคประกอบที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสาร ดังแสดง
ในภาพประกอบ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสาร 
 

  ที่มา: กรมวิชาการ.  (2545).  การอธิบายแนวคิด.  หนา 57.  
 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของการส่ือสารประกอบดวย ผูสง ผูรับ
ขาวสาร และวิธีการ ซึ่งทุกองคประกอบก็เปนสวนที่มีความสําคัญเทาๆ กัน หากองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งบกพรองไปก็จะสงผลใหการส่ือสารขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาพแวดลอมขณะที่   
ผูสงสารและผูรับสารกําลังส่ือความหมายกันอยูนั้นก็สงผลตอประสิทธิภาพในการส่ือสารดวยเชนกัน 

 
 

ส่ิงเราที่เกี่ยวกับการรับรูสาร ชองทางการรับรูสาร ลักษณะและสภาพของ
บุคคลขณะรับรูสาร 

ตัวสาร ภาษาพูด 

ภาษาเขียน 

ชองทางการส่ือสาร 

บุคคลที่สงสาร ความรู 

เทคนิค 

การถายทอด 

บุคลิกภาพ 

ตา – ประสาทตา  

หู – ประสาทรับเสียง  

ความใสใจ 

ประสบการณเดิม 

ความไวตอความรูสึก 

ทัศนคต ิ

ความตองการ 

องคประกอบที่เกี่ยวกับการรับรูสาร 
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4.4 อุปสรรคในการสื่อสาร 
เพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดศึกษาอุปสรรคใน      

การส่ือสาร เพื่อเปนขอควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งนักการศึกษาไดเสนออุปสรรคที่
เกิดข้ึนในการส่ือสารไวดังนี้  

มณฑล ใบบัว (2536: 65–69) กลาววา สาเหตุหลายอยางที่จะทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ส่ือสารดังนี ้

1. การเลือกในการส่ือสาร (Selectivity in Communication) ปกติคนเราจะเลือกคิด 
เลือกทํา เลือกเชื่อในส่ิงที่เราปรารถนา การส่ือสารก็เชนเดียวกัน ในการส่ือสารแตละสถานการณเราจะ
เลือกวาเราจะส่ือสารอยางไรตามความรูสึกและความตองการของเรา การเลือกในการส่ือสารมี 4
สถานการณดังนี้ 

 1.1 การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective exposure) 
 1.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective attention) 
 1.3 การเลือกรับรูและเลือกตีความหมาย (Selective  perception  and 

interpretation) 
 1.4 การเลือกจดจํา (Selective retention) 
2. การมีความหมายไมตรงกัน (By passing) หมายถึง การที่ผูสงสารและผูรับสารมี

ความหมายตอสารไมเหมือนกัน ความหมายของภาษาอังกฤษไมไดอยูที่คํา แตความหมายของภาษา
อยูที่ผูใชโดยข้ึนอยูกับประสบการณของคน 

3. ความสับสนระหวางความรูสึกกับความจริง (The inference observation confusion) 
อุปสรรคของการส่ือสารอีกประการหนึ่งก็คือ คูส่ือสารไมรูตัววาส่ิงที่ตนพูดนั้นเปนการพูดตามความรูสึก
ของตนไมใชเปนการพูดตามความจริงที่ตนไดพบเห็น 

4. การไมเปล่ียนแปลงความเห็น  (Frozen evaluation) ปกติคนเรามักไมคอยยอม
เปล่ียนแปลงความรูสึกนึกคิด เม่ือมีความเชื่ออยางไร มีความคิดอยางไร ก็มักจะยึดม่ันถือม่ันใน
ความคิดและความเชื่อนั้นๆ ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลวส่ิงตางๆ ในโลกนี้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

5. การมองไมเห็นความแตกตาง (Indiscrimination) อุปสรรคของการส่ือสารที่เกิดจาก      
การส่ือสารในขอนี ้หมายถึง ผูส่ือสารไมสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางส่ิงสองส่ิงหรือหลายส่ิง
ได แตมักจะมองวาส่ิงเหลานั้นเหมือนๆ กัน ซึ่งอาจจะมีสาเหตมุาจากธรรมชาติของคนเราที่มักจะชอบ
จําแนกส่ิงของออกเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการจดจําแตการกระทําเชนนี้จะทําใหเราละเลย
ในความแตกตางเล็กๆ นอยๆ จนทําใหเราขาดความรูที่แทจริงในส่ิงนั้น เพราะไมไดทําการวิเคราะหหรือ
สอบสวนส่ิงนั้นโดยเฉพาะ 
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6. การมีความคิดแบบสุดโตง (Polarization) หมายถึง การที่เรามองตัดสินอะไรเด็ดขาด
ไมมีการประนีประนอม มองเห็นส่ิงตางๆ วามีเพียงสองลักษณะซึ่งมีความแตกตางกันอยางตรงกันขาม 
ไมมีจุดตรงกลางระหวางความแตกตางทั้งสองนั้น การคิดแบบนี้ยอมเปนอุปสรรคตอการส่ือสาร เพราะ
จะทําใหจํากัดความคิดของเราและสกัดกั้นทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาตางๆ 

7. การมีความคิดวารูหมด (Allness) การมีความคิดวารูหมด เปนความรูสึกของคนที่ไมรู
วาตนเองไดสรุปหรือยอส่ิงที่ตนพบเห็น ดังนั้นจึงทึกทักเอาส่ิงที่ตนพูดหรือส่ิงที่ตนรูมานั้นสมบูรณ
เบ็ดเสร็จ ครบถวน แนนอน ซึ่งตามความเปนจริงแลวเราไมสามารถที่จะรู หรืออธิบายสถานการณหรือ
ความจริงในส่ิงแวดลอมของเราไดอยางครบถวนสมบูรณ เพราะจะทําใหเรามีความคิดแคบ บิดเบือน
ความจริง 

บุญศรี ปราบณศักดิ์; และ ศิริพร จิรวัฒนกุล (2538: 52–62) ไดแยกประเภทหรือส่ิงที่เปน
อุปสรรคขัดขวางการส่ือสารหลายประการ ดังนี้ 

1. กรอบแหงการอางอิง (Frame of Reference) กลาวคือเม่ือไดรับสารอยางใดอยางหนึ่ง 
เราจะเอาประสบการณของตนเองเปนเคร่ืองชวยสรางภาพ สรางความนึกคิด ตีความ และตัดสินใจ
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

2. กระบวนการเลือกทางจิตวิทยา (Psychology Selective Process) ลักษณะการเลือก
ที่มีผลตอการส่ือสาร จําแนกเปน 4 ระดับ คือ 

 2.1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การมีโอกาสเปดรับสารได
หลายส่ือหรือหลายชองทาง เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ แตละส่ือจะมีชนิดและ
จํานวนใหเลือกมาก วิทยุก็มีหลายคล่ืน โทรทัศนมีหลายชอง หนังสือพิมพมีหลายหัว(ชื่อ) ผูสงสารจึง
พบอุปสรรคในการส่ือสารตองพิจารณาเลือกส่ือใหตรงกับทางเลือกของผูรับสาร 

 2.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) เม่ือผูรับสารเลือกส่ือจากขอ 1 ได
แลวก็ตองเลือกเฉพาะที่ตนสนใจเทานั้น การส่ือสารจึงพบอุปสรรคมากข้ึน 

 2.3 การเลือกรับรูและเลือกตีความ (Selective Perception And Interpretation) เม่ือ 
ผูรับสารเลือกรับสารที่ตนสนใจแลว จะเลือกรับรูและตีความตามประสบการณและความรูของตนอาจ
ตีความผิดก็ได จึงเปนอุปสรรคของการส่ือสารอีกประการหนึ่ง 

 2.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) สารที่รับและตีความมีมากมาย เราจึง
เลือกจะจดจําเฉพาะที่เราสนใจ มีประโยชน และสรางความสุขแกเราได การส่ือสารจึงอาจมีอุปสรรค
ดวยเหตุนี้ได 

3. ลักษณะความหมายของภาษา ความหมายคือผลที่เกิดข้ึนในการรับรูจากการที่คนเรา
มีปฏิกิริยาตอส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอม ความหมายเปนผลจากองคประกอบของคนกับองคประกอบของ
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ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ คือ สมองของเราสัมผัสส่ิงเราอยางเปนรูปธรรม ลักษณะของความหมายใน
ภาษาที่เราใชส่ือสารกันมีผลกระทบตอการส่ือสาร บางคร้ังอาจทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกันได
ลักษณะความหมายของภาษาแบงไดเปน 4 ลักษณะ คือ 

 3.1 ความหมายนัยตรง (Denotative meaning) คือ  ความหมายที่ปรากฏใน
พจนานุกรม เปนความหมายเชิงวัตถุวิสัยสามารถผูกโยงเขากับปรากฏการณ วัตถุ ส่ิงของที่ปรากฏมี
จริงได 

 3.2 ความหมายนัยประหวัด (Connotative meaning) คือ ความหมายที่มิไดปรากฏ
ในพจนานุกรม เปนความหมายในเชิงอัตวิสัยเกิดข้ึนในความรูสึกหรืออารมณสะเทือนใจของแตละ
บุคคล จึงไมจําเปนตองเหมือนกัน 

 3.3 ความหมายเชิงโครงสราง (Structural meaning) ภาษาพูด ภาษาเขียนของคน
ชาติตางๆ จะมีรูปแบบการจัดเรียงประโยคเปนขอความ รูปแบบดังกลาวกําหนดโดยหลักไวยากรณของ
ภาษานั้นๆ เชน ประโยคตองประกอบดวยประธาน กริยา กรรม มีคําวิเศษณ สันธาน บุพบท ฉะนั้น
บอยคร้ังที่เราไมตองทราบความหมายของคําทุกคํา 

 3.4 ความหมายเชิงอรรถาธิบาย (Contextual meaning) เปนความหมายที่เกิดจาก     
การพรรณนาหรืออธิบายเนื้อหาของเร่ืองราวที่ทําการส่ือสาร 

4. การมีความหมายไมตรงกัน 
 4.1 ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 4.2 ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามพื้นที่ 
 4.3 ความหมายทั่วไปกับความหมายทางเทคนิค 
 4.4 ความหมายในความรูสึกกับความเปนจริง 
5. การไมเปล่ียนแปลงความคิดเห็น เปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการส่ือสาร เพราะในความ

เปนจริงแลว ชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอมตางๆ มีการเปล่ียนแปลงไป การที่บุคคลไมยอมเปล่ียนแปลง
ความคิดก็เปนปญหาในการส่ือสารได 

6. การมองขามความแตกตาง คนเรานิยมที่จะจําแนกส่ิงตางๆ ออกเปนหมวดหมู เพื่อ
สะดวกในการจํา ทําใหเราเนนความเหมือนกันจนมองขามความแตกตาง ซึ่งมีผลตอเจตคติ อคติ
คานิยม และความเชื่อซึ่งมีผลกระทบตอการส่ือสาร 

7. การมีความคิดแบบทวินาม หมายถึง การพิจารณาหรือตัดสินส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยาง
เด็ดขาด 
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กิดานันท  มลิทอง (2543: 41–42) ไดกลาววา ในบางคร้ังการส่ือสารหรือการส่ือ
ความหมายและการเรียนรูอาจจะไมไดบรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งนี้เพราะอาจเกิดอุปสรรคระหวางผูสง
และผูรับ (ผูสอนหรือผูเรียน) ในดานตางๆ เชน 

1. คําพูด (Verbalism) การใชภาษาหรือคําพูดยากเกินไปในการทําความเขาใจ 
2. ฝนกลางวัน (Day Dreaming) ผูรับมีจิตใจเล่ือนลอย ไมมีสมาธิก็ทําใหไมรับรูได 
3. ขออางถึงที่ ขัดแยง (Referrent Confusion) ขาวสารหรือบทเรียนที่สงมานั้นอาจ

ขัดแยงกับประสบการณเดิมของผูรับ ทําใหเกิดความขัดแยงได 
4. การรับรูที่จํากัด (Limited Perception) ผูรับอาจมีขอจํากัดของการรับรูซึ่งเกี่ยวกับ

ประสาทสัมผัสเฉพาะแตละบุคคล 
5. สภาพแวดลอมทางกายภาพไมเอ้ืออํานวย (Physical Discomfort) 
6. การไมยอมรับ (Interception) ผูสงอาจไมเปนที่ยอมรับของผูรับทําใหเกิดการตอตาน

หรือไมสนใจที่จะรับขอมูลที่สงมา 
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา อุปสรรคในการส่ือสารลวนเกิดจากองคประกอบของ         

การส่ือสาร ทั้งผูสงสารที่เลือกส่ือสารตามความตองการ และความสนใจของตนเอง และผูรับสารที่
ตีความตามประสบการณเดิมของแตละบุคคล การไมเปล่ียนแปลงความคิดเห็น อีกทั้งลักษณะ
ความหมายของภาษาก็อาจสงผลตอการส่ือสารใหตีความหมายไมตรงกันได 

4.5 การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
การจัดกระบวนการเรียนรู ครูถือวาเปนผูที่มีบทบาทที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการส่ือสาร ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการสงเสริมการส่ือสารทางคณิตศาสตรสําหรับครูที่จะ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน ดังนี้ 

เทอรเบอร (Thurber.  1976: 514–534) กลาววา กิจกรรมการเรียนดานความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตรควรจัดดังนี้  

1. ศัพททางคณิตศาสตร (The Vocabulary of Mathematics) ซึ่งใหผูเรียนไดเขาใจที่มา
และความหมายของคําศัพททางคณิตศาสตรหรือการสรางคําศัพท  

2. การนําเสนอดวยปากเปลา (Oral Presentations) ไดแก การใหผูเรียนไดมีกิจกรรม
ดังนี้  

 2.1 การสรุปรายงานในหองเรียนหรือการรายงานส้ันๆ ที่ใหผูเรียนไดออกมาพูด   
หนาชั้นและมีคําถามตอบจากเพื่อนในชั้น  
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 2.2 พูดนําเสนอเม่ือไดรับการฟง หรือการอานหนังสือ การดูภาพยนตร ครูมอบหมาย
ใหผูเ รียนไปอาน หรือใหชมภาพยนตรเร่ืองที่ เกี่ยวกับคณิตศาสตร แลวนํามาพูดรายงาน โดยมี
วัตถุประสงคของการพูดและการรายงาน  

 2.3 การนําเสนอเปนกลุม การทํางานเปนทีมของผูเรียนโดยใหเตรียมเร่ืองที่สนใจที่
ตองการพูด และนําเสนออภิปราย  

 2.4 เกมทางคณิตศาสตร อาจจะใหเลนเกมในเวลาส้ันๆ โดยการเขียนที่ใหแสดง
จินตนาการ หรือกําหนดสถานการณมาและใหคิดแกปญหานั้น  

 2.5 รายการโทรทัศนและวิทยุ ใหดูรายการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร อาจจัดกิจกรรม
กําหนดเวลาส้ันๆ ให และใหมีการนําเสนอความคิดจากการดูรายการโทรทัศนหรือวิทยุ  

3. การเขียนที่ดีและเพิ่มการเขียนใหมากกวาเดิม โดยสนับสนุนการเขียนของผูเรียน อาจ
ใหผูเรียนไดมีการสรุปจากบทเรียนที่ไดเรียนมา หรือในการใหผูเรียนไดเขียนจากประสบการณโดยไม
ตองจํากัดหนาในการเขียน 

โรวาน; และ มอรโรว (Rowan; & Morrow.  1993: 9–11) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริม   
การส่ือสารทางคณิตศาสตรไวดังนี ้

1. การนําเสนอส่ือรูปธรรม แลวใหนักเรียนไดพรรณนาถึงส่ิงที่พบ 
2. ใชเนื้อหา เร่ืองราว หรืองานที่เกี่ยวของและใกลตัวของนักเรียน เชน โครงงานที่มี

กิจกรรมสืบคนเปนส่ือที่สงเสริมใหนักเรียนไดส่ือสารโดยตรง กิจกรรมเชนนี้ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิต และเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของและใกลตัว
นักเรียนทําใหการส่ือสารทางคณิตศาสตรเปนไปไดอยางสมบูรณ 

3. การใชคําถาม โดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิดและ
แสดงการตอบสนองออกมา คําถามปลายเปดเปนคําถามที่ใหโอกาสนักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย 
และมีการคิดอยางสรางสรรค 

4. ใหโอกาสนักเรียนไดเขียนส่ือสารแนวคิด เพื่อใหนักเรียนเห็นวาการเขียนเปนสวน
สําคัญของการดําเนินการทางคณิตศาสตร นักเรียนตองเขาใจวาทําไมจึงตองเขียนอธิบาย นั่นคือ
เปาหมายของการเขียนตองชัดเจน 

5. ใชการเรียนแบบรวมมือและชวยเหลือกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจ
แนวคิด อธิบายแนวคิดกันในกลุมเปนการสงเสริมความสามารถในการส่ือสาร 

6. ใชการชี้แนะโดยตรงและชี้แนะทางออม การตอบสนองตอคําถามของนักเรียน การ
บริหารและจัดระบบชั้นเรียน เปนการชี้แนะใหนักเรียนไดทราบถึงส่ิงที่คาดหวังและมาตรฐานของการ
เรียนรู เพื่อที่นักเรียนจะไดแสดงแนวคิดเหลานั้นไดอยางไมตองกังวล  
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เคนเนดี้; และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 81) ไดกลาววา จากสภาพสังคมในยุค
สังคมสารสนเทศ (Information Society) ที่เปนยุคของขอมูลขาวสารใชเทคโนโลยีชั้นสูง ดังนั้นผูเรียนที่
จะออกสูสังคมจะตองเปนผูที่มีพื้นฐานการใชทักษะการส่ือสารแนวความคิดของตนรวมกับคนอ่ืนๆ ใน
การทํางานและในบางคร้ังอาจจะตองส่ือสารผานเทคโนโลยีตางๆ เชน เคร่ืองคํานวณคอมพิวเตอร ที่
เปนเคร่ืองมือที่ตองอาศัยคําส่ังการทํางานจากมนุษยอยางเปนระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได และจากลักษณะสําคัญของคณิตศาสตรประการหนึ่งคือคณิตศาสตรเปนภาษาที่มี
ความหมาย เปนภาษาเฉพาะ รัดกุม สามารถส่ือสารและนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และมี
บทบาทในการเรียนการสอน คือ เปนตัวเชื่อมโยงระหวางความคิดนามธรรมกับรูปธรรม โดยใชรูปภาพ
กราฟ สัญลักษณ ตัวอักษร กลาวไดวา การส่ือสารนั้นชวยใหผูเรียนมีความชัดเจนในความคิดและเกิด
ความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน  

สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 4–5) กลาวถึงการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรไววา การเปดโอกาสให
ผูเรียนไดถามนั้น ถือเปนการสงเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ควรใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับการแสดงเหตุผล โดยการเปดโอกาสใหอธิบายเหตุผลกับเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือการคิด
คนหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับบางส่ิง เชน ปริศนาตางๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร เพื่อเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจอันลึกซึ้งในความคิดของพวกเขา การจัดลําดับที่จะติดตอส่ือสาร
ระหวางผูเรียนกับแนวคิดของคนอ่ืนๆ ใหผูเรียนหลายคนตอบสนองอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในการ
เรียนรู การจัดระบบ และรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรของพวกเขาเขาดวยกัน ผูเรียนควรจะ
ไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขาเองอยางชัดเจนและตอเนื่อง
ตลอดเวลา เม่ือพวกเขาอายุมากข้ึนรูปแบบที่ตกลงกันของพวกเขาและการพูดอภิปราย ควรจะไมยึด
ติดกฎเกณฑแตควรมีการพิสูจนเพื่อใหไดแบบแผน และผูเรียนควรจะทราบมากข้ึนเกี่ยวกับการ    
สํานึกถึง การตอบสนอง และการรับฟงของผูเรียน การสงเสริมความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการเขียน
คณิตศาสตรที่ควรมีโดยเฉพาะในแตละระดับที่กําหนดในหลักสูตรการทํางานเพื่อที่จะแกปญหารวมกับ
เพื่อนในชั้นเรียน ผูเรียนจะไดมีโอกาสในการแสดงทัศนคติและวิธีอ่ืนๆ ผูเรียนสามารถเรียนรูและ
ประเมินคาแนวความคิดอ่ืนๆ รูจักการสรางแนวความคิดใหมๆ ยกตัวอยาง เชน ใหผูเรียนลอง
แกปญหาที่มีคําถามลักษณะพีชคณิตที่ไดแสดงไวดังตอไปนี้  

มีกระตายอยูจํานวนหนึ่ง และมีกรงใสกระตายอยูอีกจํานวนหนึ่ง ถาเรานํากระตายใสใน
กรง กรงละ 1 ตัว จะมีกระตายเหลือ 1 ตัว ที่ตองอยูนอกกรง และถาเราใสกระตายไวกรงละ 2 ตัว จะมี
กรงเหลือ 1 กรงที่วางอยู ถามวามีกระตายทั้งหมดกี่ตัว และมีกรงใสกระตายกี่กรง  
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ผูเรียนอาจจะชวยเหลือและอาศัยความเขาใจของผูเรียนผูที่สามารถมองเห็นปญหาและ
สามารถอธิบายใหเพื่อนเขาใจได ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูถึงจุดเดนและจุดดอยหรือขีดจํากัดของ
ตนเองที่แตกตางกันของผูเรียนในแตละคนที่ใชวิธีในการแกปญหา ดวยเหตุนี้การส่ือสารจึงจําเปน
สําหรับนักคิดคณิตศาสตร  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 286–387) กลาวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรวา ความสามารถในการส่ือสารเปนคุณลักษณะที่ตองฝก
ชาๆ และสามารถฝกทักษะในการส่ือสารไดดังนี ้ 

1. การเลาหรือพูดทางคณิตศาสตรเปนการใหขอมูลขาวสารและแนวคิดสําคัญทาง
คณิตศาสตรที่ มีเหตุผล การเลาหรือการเขียนสรุปเร่ืองราวทางคณิตศาสตรที่อานจากวารสาร
หนังสือพิมพ หนังสือตางๆ จากการดูโทรทัศน การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตโดยครูมอบหมายให
ผูเรียนไปศึกษาคนควา แลวนํามาเลาหรือเขียนใหผูอ่ืนรับรูเปนการฝกทักษะในการส่ือสารอีกวิธีหนึ่ง  

2. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนามในโอกาสที่ผูเรียน
กลับมาจากทัศนศึกษาหรือศึกษาภาคสนามแลว ใหผูเรียนเขียนรายงานสรุปถึงความรูความคิดใน   
บางเร่ืองที่ไดรับจากการไปทัศนศึกษาแตละคร้ัง เชน เม่ือพาไปสํารวจขอมูลจํานวนผูเรียนในโรงเรียน
ใกลเคียง ผูเรียนควรจะสามารถเขียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
ลักษณะนิสัยของผูเรียนที่พบเห็น รวมทั้งขอคิดเห็นที่ดีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซึ่งผล
สุดทายอาจทําให ผูเ รียนแสดงขอมูลผูเ รียนออกมาในรูปแผนภูมิ รูปวงกลม แผนภูมิรูปภาพ       
แผนภูมิเสน เปนตน  

3. การเลาบันทึกส่ิงที่สังเกตในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กิจกรรมในสวนนี้อาจทําไดดังตัวอยาง 
เชน ครูอาจใหผูเรียนบันทึกส่ิงที่สังเกตไดจากขอแตกตางของการนําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ  

4. การจัดแสดงผลงานหรือการนําเสนอผลงานทางคณิตศาสตรที่ไดจากการศึกษา
คนควาหรือการสังเกตที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร ในการนําเสนอควรใหมีการนําเสนอดวยวาจา
และผลงาน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรสามารถใชฝกทักษะในการนําเสนอ
ผลงานทางคณิตศาสตร โดยใหผูเรียนเขียนสรุปผลการศึกษาแลวนํามาเลาใหเพื่อนฟงกอนที่จะเรียน
คร้ังตอไป และถือวาเปนการนําเขาสูบทเรียนไปดวย ทั้งนี้อาจมอบหมายใหกลุมใดกลุมหนึ่งเปนผูเลา  

5. การพูดหรือการอภิปรายทางคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่ใชฝกทักษะในการส่ือสารได
วิธีหนึ่ง โดยใหผูเรียนชวยกันระบุเร่ืองที่จะพูดหรืออภิปราย กําหนดใหผูเรียนข้ึนมาพูดหรืออภิปราย 
เปนกลุม มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นที่จะพูด แบงกันไปอานและคนควาหาขอมูลมาประกอบใน
การพูดหรืออภิปราย ตัวอยางเชน การพูดหรือการอภิปรายเร่ืองราวในการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมที่มี
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อยูตามหนังสือ ส่ิงที่ตีพิมพตางๆ หรือประโยชนในการนําเสนอขอมูลในแตละรูปแบบ ประโยชนในการ
นําเสนอขอมูลในการเรียนคณิตศาสตร  

6. การส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรซึ่งพัฒนาใหนักเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในดานรูจักขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค 
รูจักเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม รูจักประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศ รูจักใชการ
ส่ือสารดานเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในดานคนควาหาขอมูลและหาความรู 

กรมวิชาการ (2545: 197–199) กลาวถึงการพัฒนาทักษะ /กระบวนการการ ส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ ทําไดทุกเนื้อหาที่ตองการใหวิเคราะห สังเคราะห เพื่อ
นําเสนอไปสูการแกปญหา เชน ในวิชาเรขาคณิตมีเนื้อหาที่ตองการฝกวิเคราะห การใหเหตุผล และ 
การพิสูจน ผูเรียนตองฝกทักษะในการสังเกต การนําเสนอรูปภาพตางๆ เพื่อส่ือความหมาย แลวนํา
ความรูทางเรขาคณิตไปอธิบายปรากฏการณและส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  

การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และ
การนําเสนอในวิชาพีชคณิต เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหปญหา สามารถเขียนปญหาใน
รูปแบบของตาราง กราฟ หรือขอความ เพื่อส่ือสารความสัมพันธของจํานวนเหลานั้น ข้ันตอนในการ
ดําเนินการเร่ิมจากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห กําหนดตัวแปร เขียนความสัมพันธของ
ตัวแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเงื่อนไขที่โจทยกําหนด และดําเนินการแกปญหาโดยใชวิธีการ
ทางพีชคณิต 

การจัดการเรียนรูใหเกิดทักษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการ
นําเสนอมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้  

1. กําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
2. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง โดยผูสอนชวยแนะ

แนวทางในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการนําเสนอขอมูล  
การฝกทักษะ/กระบวนการนี้ตองทําตอเนื่อง โดยสอดแทรกอยูทุกข้ันตอนของการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น จะมีวิธีแกปญหา
อยางไร เขียนรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรไดอยางไร จะใชภาพ ตาราง หรือกราฟใดชวยในการ
ส่ือสารความหมาย 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมการส่ือสารในการเรียนคณิตศาสตร ครูผูสอน
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดในการพูด การเขียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ มีสวนรวมในการดําเนินการทุกข้ันตอน ตั้งแตการอานเพื่อเขาใจปญหา พูดอธิบายและ
แลกเปล่ียนแนวคิด และเขียนเปนขอสรุปรวมกัน หากเปนสถานการณที่เกี่ยวของและใกลตัวของ
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นักเรียนจะชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิต และ
ทําใหการส่ือสารทางคณิตศาสตรเปนไปไดอยางสมบูรณ 

4.6 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร 
นักการศึกษาไดเสนอใหเห็นประโยชนของการส่ือสารทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 
รีเดเซล (Riedesel.  1990: 377) ไดนําเสนอประโยชนของการส่ือสารโดยการเขียนดังนี ้
1. เปนการประเมินการเรียนรูผูเรียนเปนรายบุคคล เพราะส่ิงที่ผูเรียนเขียนบรรยายจะ

แสดงระดับความเขาใจที่แตกตางกัน 
2. เปนเคร่ืองมือชวยวิจัยกระบวนการคิดของผูเรียน 
3. เปนทักษะที่จําเปนชวยใหผูเรียนเกิดความชัดเจนในการคิด 
4. เปนทักษะที่จะชวยเสริมทักษะการอานและการเขียนในรายวิชาอ่ืน โดยเฉพาะวิชา

วิทยาศาสตรที่ตองใชการบรรยายในส่ิงที่คนพบ 
5. เปนวิธีในการเรียนคณิตศาสตรวิธีหนึ่งที่ปกติผูเรียนไมคอยไดใช 
6. เปนทักษะที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดในระดับสูง เพื่อตอบคําถามวา อยางไร

(How) และทําไม (Why) มากกวาตอบวาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) 
7. เปนการรวมมือกันในการทํากิจกรรมเดียวกัน ทําใหผูเรียนรูสึกวาสมาชิกในกลุม

ประสบความสําเร็จรวมกัน เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียนรู 
มัมม่ี; และ เซพเพอรต (Mumme; & Shepherd.  1993: 7–11) ไดเสนอประโยชนใน   

การเรียนคณิตศาสตรที่เกิดจาการสงเสริมการส่ือสารดังนี ้
1. การส่ือสารจะชวยสงเสริมความเขาใจคณิตศาสตรแกผูเรียน โดยใหผูเรียนไดอธิบาย

ความคิดของเขา มีความสนใจในการที่จะไดอภิปราย และการฟงก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 
การฟงจะชวยใหผูเรียนไดพิจารณาความคิดของคนอ่ืนที่แตกตางกันออกไปของผูเรียน แมจะอยูใน
สถานการณเดียวกันก็ตาม การส่ือสารจะสนับสนุนการสรางความรูแกผูเรียน โดยการส่ือสารจะชวย
ขยายความคิด  

2. การส่ือสารจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความเขาทางคณิตศาสตรแกผูเรียน ผูเรียน
สวนมากมักจะลมเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร  เม่ือผูเรียนไดนําเสนอกฎเกณฑและ
กระบวนการตางๆ ทางคณิตศาสตรโดยการจํามากกวาการคิดแบบคนพบดวยตนเองและการ
แลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน ครูจําเปนตองใหเกิดการส่ือสารมากข้ึน เพื่อใหบุคคลหนึ่งไดเชื่อมตอ
ความคิดทางคณิตศาสตรไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและการแลกเปล่ียนความคิดกัน ครูตอง
ใหผูเรียนมีการพัฒนาทางภาษาคณิตศาสตรในการทําความเขาใจในบทบาทของคํานิยามและ
กระบวนการในการอภิปรายและขยายสมมติฐานใหชัดเจน  
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3. การส่ือสารจะชวยเสริมสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรู เม่ือครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด
หรือเขียนความคิดของผูเรียน เพื่อใหครูแนใจในความสามารถทางการส่ือสารความคิดของผูเรียน 
อยางแทจริง ผูเรียนควรฝกการใชศักยภาพและควบคุมการเรียนรูของพวกเขาใหมาก เพื่อที่ผูเรียนจะได
กลายเปนผูเสริมสรางความรูดวยตนเอง  

4. การส่ือสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู การพูด
และการฟงบุคคลอ่ืนในการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เปนวิธีการที่จะทําใหเราหลุดพนจากความ
วิตกกังวลในการแสดงความคิด การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะเปนการใหความสนุกสนานในการเรียนแก
ผูเรียน การอํานวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะพูดเพื่อเปนการแลกเปล่ียน
ความคิดของผูเรียน  

5. การส่ือสารจะชวยใหครูผูสอนไดรับประโยชนในการหยั่งรูถึงความคิดของผูเรียน ครูจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการคิดของผูเรียนเปนอยางมาก โดยการฟงการอธิบายและการใหเหตุผลของ
ผูเรียน ความสามารถที่เปนทักษะการส่ือสารจะเปนการอธิบายโดยใชภาษาคณิตศาสตรทั้งหมด   
อยางคลองแคลว โดยผูเรียนจะตองนําไปใชและมีการฝกปฏิบัติบอยๆ 

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา  การจัดการเ รียนรูคณิตศาสตรโดยการส่ือสาร
คณิตศาสตรจะทําใหครูผูสอนประเมินนักเรียนไดเปนรายบุคคล ทําใหครูสามารถที่จะสงเสริมและ
แกไขใหนักเรียนได รวมทั้งชวยสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีในการเรียนรู โดยการอภิปรายและการ
แลกเปล่ียนความคิดกันจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง และการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะ
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน  

4.7 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
ผูวิจัยไดศึกษาเกณฑการประเมินผลการเรียนรูโดยการส่ือสาร เพื่อเปนแนวทางในการ

ประเมินทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียนของผูเรียน ดังนี ้
เคนเนดี้; และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 112) ไดแบงการประเมินความสามารถ

ในการส่ือสารทางคณิตศาสตรออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ภาษาคณิตศาสตร (Mathematics Language) 
 1.1 ใชภาษาคณิตศาสตรอยางไมเหมาะสม 
 1.2 ใชภาษาคณิตศาสตรเหมาะสมเปนบางคร้ัง 
 1.3 ใชภาษาคณิตศาสตรเหมาะสมเกือบทุกคร้ัง 
 1.4 ใชภาษาคณิตศาสตรอยางเหมาะสม ถูกตอง ชัดเจน 
2. การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร (Representation) 
 2.1 ไมใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร  
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 2.2 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนบางคร้ัง 
 2.3 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสมเกือบทุกคร้ัง 
 2.4 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางถูกตองเหมาะสมทุกคร้ัง 
3. การนําเสนอความคิด (Presentation) 
 3.1 การนําเสนอไมชัดเจน (ไมสมบูรณ ขาดรายละเอียด เนื้อหาสับสน) 
 3.2 การนําเสนอชัดเจนเปนบางสวน 
 3.3 การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ 
 3.4 การนําเสนอชัดเจนดีมาก (สมบูรณ เปนระบบ) 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 18–19) ไดกลาวถึงการ

ประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
1. เลือกรูปแบบของการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนําเสนอดวยวิธีการที่

เหมาะสม 
2. ใชขอความ คําศัพท สูตร สมการ หรือแผนภูมิที่เปนสากล 
3. บันทึกผลงานในทุกข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 
4. สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
5. เสนอความคิดที่เหมาะสมกันกับปญหา 
ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและ  

ดานการเขียนของนักเรียน ดังนี้ 
1. วัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึง         

การอธิบายแนวความคิด การใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร และการสรุปทั้งดานการพูดและ
การเขียนของนักเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมดานการพูดจากการปฏิบัติกิจกรรมการส่ือสารในชวง     
การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการนําเสนอ และพฤติกรรมดานการเขียนจากกระบวนการ
ส่ือสารดานการเขียนจากการทําใบงาน โดยปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสาร             
ทางคณิตศาสตรที่จิตติมา ชอบเอียด (2551: 75–81) ปรับปรุงข้ึน 

2. วัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียนจากการเขียนข้ันตอนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบแบบอัตนัย 

4.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  โ รจ าส  (Rojas.  1992: 53–A) ทํ า ก า รศึ ก ษ า วิ จั ย ก าร ส ง เ ส ริม ก าร เ รี ย น  เ ร่ื อ ง               

ความนาจะเปน โดยการพัฒนานักเรียนดานทักษะการอานและการเขียน นักเรียนไดเรียนเปนกลุม โดย
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ใหนักเรียนเรียนเนื้อหา เร่ือง ความนาจะเปน และใชเทคนิคในการเสริมกิจกรรมทางภาษาในการเรียน
คณิตศาสตร ฝกการส่ือสารใหแกนักเรียนโดยกระตุนใหนักเรียนไดคนควา โดยใชการเสริมแรงใน    
การอาน เขียน และพูด ผลปรากฏวา การทดลองนี้ทําใหนักเรียนมีการเรียนดีข้ึนในกิจกรรมการเขียน 
แตวากิจกรรมการอานนักเรียนเห็นประโยชนเล็กนอย โดยไมรูวาการอานจะมีประโยชนอยางไร อะไรที่
เปนความสามารถในการอานของพวกเขา 

 โจฮันนิ่ง (Johanning.  2000: 151–160) ไดศึกษาการวิเคราะหการเขียนและการทํางาน
กลุมรวมกันของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องตน มีการปฏิรูปโดยการสงเสริม
โดยการใหนักเรียนอาน เขียน อภิปรายทางคณิตศาสตร เชนเดียวกับการพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร การศึกษาคร้ังนี้ไดใหความสําคัญกับการเขียนซึ่งจะชวยใหนักเรียนคิดไปพรอมๆ กัน โดย
พิจารณาจากผลงานของนักเรียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาวามีความเขาใจอยางไร คิดอยางไรกับวิธีการแกปญหาที่ไดเขียนอธิบาย กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนระดับเกรด 7 และ 8 จํานวน 48 คน เปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 14 คน และเกรด 8 จํานวน 34
คน การดําเนินการโดยใชการเขียนและการทํางานกลุมในการเรียนพีชคณิตเบื้องตน ใชระยะเวลาการ
ทดลอง 1 ป โดยการแบงนักเรียนออกเปนกลุม 7 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนเกรด 8 จํานวน 4 คน
(ผูชาย 1 คน ผูหญิง 3 คน) นักเรียนเกรด 7 จํานวน 3 คน (ผูชาย 2 คน ผูหญิง 1 คน) เพื่อใหเกิดการ
สมดุลของกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยบันทึกภาพการมีสวนรวมและการอภิปรายกลุม 
และการสัมภาษณนักเรียน ผลการศึกษาพบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหนึ่งที่กระตุนนักเรียนในการ
เรียนรูคณิตศาสตร เม่ือนักเรียนไดส่ือสารความคิดของตนลงบนกระดาษและถายทอดสูบุคคลอ่ืน การ
เขียนอธิบายกอนการอภิปรายกลุม ทําใหม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบ
ครูกับเพื่อนๆ การเขียนทําใหนักเรียนมีความม่ันใจมากข้ึนในการทํางานกลุมโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดภายในกลุม ซึ่งบรรยากาศเชนนี้นักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการคิดและการมีสวนรวม
ในการเรียนรูคณิตศาสตรดวย 

 โรดิเฮฟเวอร (Rodeheaver.  2000: Online) ไดทําการศึกษากรณีศึกษาระหวางนักเรียน
และครูและความรวมมือของครูที่สอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาวาการส่ือสาร
อะไรบางที่จะมีผลตอการเรียนการสอน และทําการประเมินขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาครู ผลปรากฏ
วา ขอมูลยอนกลับของนักศึกษานี้แสดงถึงครูไดใหความสําคัญกับการส่ือสารเปนอยางมาก โดยมีการ
จัดการส่ือสารเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน แตวาคุณภาพของการส่ือสารนั้นจะเปนการเนนเพียง
ใหบรรลุจุดมุงหมายเทานั้น ไมไดเนนในดานการปฏิบัติ ซึ่งในการใชการส่ือสารในการทดลองนี้ไมไดรับ
ความเปนอิสระจากครูเลย 
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 เลวิสัน; เกรฟส; และ ซานเชส (Lewison; Graves; & Sanchez.  2006: Abstract) ได
ศึกษา เร่ือง การสนทนาเสริมในการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาการใช
ประโยชนจากการสรางกิจวัตรในการสนทนาระหวางนักเรียน จุดเดนในการศึกษาในคร้ังนี้อยูที่การให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง ไดฝกปฏิบัติการสนทนาทางคณิตศาสตร การพิจารณา
จากการวิเคราะหสภาพงานที่เปนเอกลักษณของนักเรียนในการฝกฝนความรู ผลการวิจัยพบวา การให
ความเอาใจใสในรายละเอียดเฉพาะเปนการทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญในการพูดภาษาทาง    
การส่ือสารทางคณิตศาสตรและกอใหเกิดความสัมพันธที่เปนเอกลักษณของนักเรียนภายในกลุม 

 ฮาวิล; และ ลุดวิส (Havill; & Ludwis.  2007: Abstract) ไดจัดใหมีการสงเสริมทักษะการ
ส่ือสารของนักเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและนักเรียนสาขาคณิตศาสตร โดยเร่ิมตนนํามาใชใน
ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเดนิสัน เปนการนําองคประกอบดาน
การส่ือสารการพูดแนวใหมที่มีความสําคัญมาใชกับทั้งสองภาควิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน
หองทดลองรวมกันระหวางนักเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและนักเรียนในสาขาคณิตศาสตร ใน
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การปรับปรุงทักษะการส่ือสารดานการพูดเพื่อเตรียมพรอม
นักเรียนสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการทํางาน การอบรมนักวิจัยในอนาคตในทั้งสองสาขาให
แสดงความสามารถในการเร่ิมตนการวิจัยไดเปนอยางดีในขณะที่ยังเปนนักศึกษาฝกหัด และการ
เปดรับนักเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนเพื่อเขาสูการเรียนในวิชาคณิตศาสตร โดยในการ
วิจัยไดทําการศึกษาจากความตองการในชั้นเรียน การอธิบายวิธีการแกปญหา ซึ่งจากการวิจัยผล
สอดคลองกับจุดมุงหมายในสามและผลการส่ือสารที่เพิ่มข้ึน 

  งานวิจัยในประเทศ 
  วัชรี ขันเชื้อ (2545: 119) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองตรรกศาสตรเบื้องตนโดย

ใชกระบวนการกลุม เพื่อสงเสริมทักษะการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา
ชุดการเรียนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองตรรกศาสตรเบื้องตนสูงกวากอนไดรับการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการส่ือสารแนวความคิดโดยใชทักษะ
การพูดและการเขียนของนักเรียนภายหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว รอยละ 
70 

 ศิริพร มาวรรณา (2546: 54) ไดทําการศึกษาผลการใชทักษะการส่ือสารและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 เร่ือง การ
นําเสนอขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรภายหลังไดรับการสอนตามคูมือ
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ครูโดยแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการส่ือสารและการประเมินผลตามสภาพจริงสูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล (2547: 93–94) ไดพัฒนาชุดการเรียน เ ร่ือง เมตริกซและ          
ดิเทอรมินันต โดยใชหลักการเรียนเพื่อรอบรูเพื่อสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรภายหลังการใชชุดการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรโดยเฉล่ียรอยละ 79.94 

 ทินรัตน  กาญจนกุญชร (2550: 112) ไดศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเ รียน รู
คณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและทักษะ/กระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัย
พบวา กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” มีประสิทธิภาพ 
80.88/82.57 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” 
สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ/กระบวนการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน โดย
ใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จิรากร สําเร็จ (2551: 72) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเนนเทคนิค KWDL ที่มีตอความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเ รียนรูแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเนนเทคนิค KWDL สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์  (STAD) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูง  ปานกลาง และต่ํา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลปฏิสัมพันธระหวางวิธีการจัดการเรียนรู 2 
วิธีกับระดับความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ตอความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนกลุมทดลองทั้งในกลุมที่มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรระดับปานกลางและระดับต่ํามีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จิตติมา ชอบเอียด (2551: 91) ไดศึกษาการใชปญหาปลายเปดเพื่อสงเสริมทักษะการให
เหตุผลและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ผลการวิจัยพบวา
ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 หลังการใชปญหาปลายเปด   
สูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80.67  

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศ พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมทักษะการส่ือสารชวยใหนักเรียนนั้นไดฝกการคิดวิเคราะห เกิดการเรียนรูอยางแทจริง สามารถ
พูดหรือเขียนอธิบายแนวความคิด รวมทั้งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน และการที่นักเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธ รวมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนยังสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู 
นักเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความกระตือรือรน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนในภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5
หองเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่กําลังเรียนใน     
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน ซึ่งทาง
โรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 
     
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
4. แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน 

รายละเอียดในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวของ 
1. ศึกษารายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จากเอกสารประกอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคูมือครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 2     
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป แนวทาง
ในการจัดการเรียนรู เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ ซึ่งมีผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ดังนี้ 

1.1 เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนดและวัตถุประสงคที่ตองการได 
1.2 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชคากลาง การวัดการกระจาย และการวัดตําแหนง

ของขอมูลได 
1.3 นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการอานและตีความหมายจากการนําเสนอ

ขอมูลได 
1.4 ใชขอมูลขาวสารและคาสถิตชิวยในการตัดสินใจบางประการได 

2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
3. วิเคราะหสาระการเรียนรู เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยยึด

เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปอมนาคราช          
สวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิเคราะหใหเกิดความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่
คาดหวังกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท  

ขั้นท่ี 2 การสรางแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
1. กําหนดรูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวย 

 1.1 จุดประสงคการเรียนรู 
 1) ดานความรู 
 2) ดานทักษะ/กระบวนการ 
 3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.2 สาระการเรียนรู 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู (โดยใชข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท) 
1.4 ส่ือ/แหลงเรียนรู 
1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.6 บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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1.7 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
2. สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานบริบท ทั้งหมด 4 แผน ดังนี้ 
  แผนการเรียนที่ 1 การแจกแจงความถี่ของขอมูล 3 คาบ 
  แผนการเรียนที่ 2 การวัดตําแหนงที่ของขอมูล 3 คาบ 
  แผนการเรียนที่ 3 การวัดคากลางของขอมูล 6   คาบ 
  แผนการเรียนที่ 4 การวัดการกระจายของขอมูล 3   คาบ     

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูในข้ันกิจกรรมการเรียนรู โดยใชข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดานบริบท ดังนี้ 
 ข้ันสัมพันธ (Relating) ครูใชประสบการณในชีวิตประจําวันเปนการเตรียมความพรอม 
การทบทวนความรู เพื่อเปนการนําเขาสูบทเรียน ซึ่งประสบการณชีวิตจริงยอมตองมีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองพยายามมุงเนนไปที่ประสบการณใน
ชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึนเปนปกติสําหรับทุกคน เพื่อเปนแนวทางเดียวกันผูสอนอาจยกตัวอยาง
เหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือสมมติสถานการณจําลอง ตั้งคําถาม ที่เปนสถานการณที่ผูเรียนสวน
ใหญคุนเคยดี ถาเปนปญหาที่สรางข้ึนมาจะตองเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประสบการณ ส่ิงแวดลอม และ
บริบททางสังคมของผูเรียน  
 ข้ันประสบการณ (Experiencing) ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมแนะแนวทาง ศึกษา         
ใบความรู อาจใหนักเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากส่ือ/แหลงเรียนรู เชน หนังสือ อินเทอรเน็ต 
หองสมุด ชุมชน เปนตน เพื่อทําความเขาใจและสรุปเปนมโนทัศน 
 ข้ันประยุกต (Applying) ครูใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะและแบบฝกหัด หรือสราง
ชิ้นงาน เพื่อเปนการนําองคความรูจากข้ันสรางประสบการณมาปฏิบัติ โดยแบบฝกหัดที่สรางข้ึนตอง
เปนปญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งอาจใหนักเรียนสรางปญหาในสถานการณในชีวิตประจําวันที่
สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการแกปญหาได    
 ข้ันรวมมือ (Cooperating) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายแลกเปล่ียนความรู โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดอภิปรายกลุม มีการนําเสนอผลงาน หรือรายงานหนาชั้นเรียน 
 ข้ันถายโอน (Transferring) นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม แลวนํา
ความรูนั้นมาคิดวิเคราะห สังเคราะห เกิดเปนองคความรูใหมที่สามารถนําไปใชกับสถานการณใหมใน
ชีวิตประจําวันได อาจใหผูเรียนเขียนผังมโนทัศน หรือจัดนิทรรศการ เปนตน 

4. นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของจุดประสงค    
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การเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ–อุปกรณ/แหลงเรียนรู ระยะเวลา และภาษาที่ใช แลว
นํามาปรับปรุงแกไข 

5. นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดานการวัด
และประเมินผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ อาจารยประสาท สอานวงศ ผูชวยศาสตราจารยชวลิต 
สูงใหญ และอาจารยลักขณา กูลสวัสดิ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของจุดประสงค
การเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ–อุปกรณ/แหลงเรียนรู ระยะเวลา และภาษาที่ใช แลว
นํามาปรับปรุงแกไข เพื่อนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู
ดานบริบท 
 ขั้นท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท ผูวิจัยดําเนินการหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 70/70 โดยนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไป
ทดลองเปนรายบุคคลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัด
สมุทรปราการ โดยทดลองกับนักเรียนจํานวน 4 คน ที่เรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาและกิจกรรมที่จัดไวในแผนการจัดการเรียนรู            
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด สัมภาษณนักเรียนตลอดจนตรวจดูผลงาน
จากการทําแบบฝกระหวางเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน แลวนําไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

2. การหาประสิทธิภาพเปนกลุม ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการทดลองหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคลไปทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ โดยทดลองกับนักเรียน 12 
คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยการจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน
และออน 1 คน โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด เพื่อดูขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัด
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และเวลา วาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม จากนั้นนําขอบกพรองทั้งหมด
ของแผนการจดัการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

3. หาประสิทธิภาพภาคสนาม ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ที่ได
ปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนการหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคลและการหาประสิทธิภาพเปนกลุมแลว ไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ 
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จํานวนนักเรียน 32 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยใชเกณฑ 
70/70 

4. นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ มาปรับปรุงแกไขตามขอบกพรองที่พบใน
การทดลองภาคสนามใหเรียบรอย เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปน

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
 2.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 2 เ ร่ือง สถิติ         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง สถิติ 

 2.3 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน เร่ือง สถิติ  

 2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ จํานวน 60 ขอ 
โดยใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหไดขอสอบที่มีความเที่ยงตรง          
เชิงเนื้อหา แลวนําไปเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ จํานวน 60 ขอ ที่
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตรและดานการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ อาจารย
ประสาท สอานวงศ ผูชวยศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ และอาจารยลักขณา กูลสวัสดิ์ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และความสอดคลองระหวางขอคําถาม โดยพิจารณาจาก
คา IOC ≥ .50 เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณา IOC มีคาตั้งแต .67 – 1.00  

 2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่แกไขแลวไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียน เร่ือง 
สถิติ มาแลว จํานวน 80 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 2.7 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทําไดโดยให 1 คะแนน สําหรับขอที่นักเรียน
ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ 
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 2.8 นําคะแนนที่ไดจาการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่
ไดมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชโปรแกรมวิเคราะห Test Analysis 
Program (TAP) 

 2.9 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่มีคาความยาก (p) 
ตั้งแต .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป โดยมีคาความยาก (p) ตั้งแต .38 – .65 
และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .28 – .79 คัดเลือกใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู โดยคัดเลือกไว
จํานวน 20 ขอ 
 2.10 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียน เร่ือง สถิติ มาแลว จํานวน 80 คน 
เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบปรนัยโดยการคํานวณจากสูตร KR–20 ของคูเดอร–ริชารดสัน
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197–199) โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ .87
แลวนําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อม่ันที่ไดไปเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ขอ (0) ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 5 คน เปนฝาแฝดชายหญิงอายุ 6 ป ถาพี่มีอายุ 10 ป นองอายุ 3 
ป แลวคาเฉล่ียเลขคณิตของอายุบุตรในครอบครัวนี้มีคาเทากับมัธยฐาน อยากทราบวาบุตรคนที่เหลือ
มีอายุเทาใด    
 ก.   3   ข.   4   ค.   5   ง.   6 
 ขอ (00) ถาขอมูลชุดหนึ่งคือ a,  b,  c,  d  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน p แลวสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ 1 – a,  1 – b,  1 – c,  1 – d  เทากับขอใด 
 ก.   – p    ข.   p   ค.   – 1    ง.   1 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเกณฑการให
คะแนน คือ ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน สวนขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 
คะแนน 

3. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงและทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร 

 แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้  
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 3.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 2 เ ร่ือง สถิติ         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ  
วัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 3.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง สถิติ 

 3.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง 
สถิติ แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ โดยสรางใหมีความสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปเสนอ
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 3.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง 
สถิติ แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ อาจารยประสาท สอานวงศ ผูชวยศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ และ
อาจารยลักขณา กูลสวัสดิ์ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา IOC ≥ 
.50 แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณา IOC มีคา 1.00 ทุกขอ 

 3.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ได
ปรับปรุงแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัด
สมุทรปราการ ที่เรียน เร่ือง สถิติ มาแลว จํานวน 80 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 3.6 ตรวจแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่
นําไปทดลองแลว นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยาก (PE) และหาคาอํานาจจําแนก (D) โดยใช
การวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 
199–201) 
 3.7 คัดเลือกขอสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร โดย
พิจารณาจากคาความยาก (PE) อยูระหวาง .20 – .80  และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต .20 ข้ึนไป โดย
มีคาความยาก (PE) ตั้งแต .47 – .66 และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต .45 – .58 คัดเลือกใหครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู โดยคัดเลือกไวจํานวน 6 ขอ 

3.8 นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร จํานวน 
6 ขอ ที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 80 คน ที่เรียน เร่ือง สถิติ มาแลว เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบัค (ลวน สายยศ; และ อังคณา     
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สายยศ.  2543: 248) โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ .85 แลวนําแบบทดสอบที่หาคา      
ความเชื่อม่ันที่ไดไปเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
คําชี้แจง 1. ใหนักเรียนเขียนอธิบายข้ันตอนการคํานวณและแสดงแนวทางที่ทําใหไดคําตอบ โดย
อาศัยความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับปญหา 
 2. ใหนักเรียนแสดงข้ันตอนวิธีการทําโดยใชภาษา/สัญลักษณทางคณิตศาสตรอยาง
ละเอียด เพื่อแสดงใหเห็นแนวความคิดและวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบของนักเรียน และทุกสวนมีผลตอ
การใหคะแนน 

ขอ (0) นายฉลาด นายขยัน และนายมารวย จะรวมลงทุนซื้อเมล็ดพืชมาผสมขายในโครงการ
ตลาดนัดอาชีพในชวงพักกลางวันของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  โดยสอบถามราคาของเมล็ด
พืชมา 3 ชนิด ดังนี้ 

เมล็ดมะมวงหิมพานต 230 บาท/กิโลกรัม 
ถั่วลิสง   50 บาท/กิโลกรัม 
ถั่วเหลือง  45 บาท/กิโลกรัม 
ถานายฉลาด นายขยัน และนายมารวย มีเงินลงทุนคนละ 150 บาท และลงความเห็นวาจะซื้อ

เมล็ดพืชทั้ง 3 ชนิด รวมกัน 5 กิโลกรัม ในอัตราสวน 2 : 2 : 1 อยากทราบวาทั้งสามคนควรจะซื้อ   
เมล็ดพืชทั้ง 3 ชนิด อยางละกี่กิโลกรัม จงหาราคาเฉล่ียของเมล็ดพืชทั้ง 3 ชนิด และควรวางแผน     
การขายอยางไรเพื่อความสะดวกและเหมาะสม 
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ตาราง 4 ตัวอยางการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสาร 
      ทางคณิตศาสตร 
 

ตัวอยางการตอบคําถาม 
ระดับคะแนน 

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการส่ือสาร 
ขั้นท่ี 1 เลือกซื้อเมล็ดพืช 
     ถั่วลิสง      2  กิโลกรัม 
     ถั่วเหลือง      2  กิโลกรัม 
     เมล็ดมะมวงหิมพานต    1  กิโลกรัม 
     เพราะวา 2(50) + 2(45) + 1(230) < 450 
ขั้นท่ี 2 หาตนทุนของเมล็ดพืชผสม 

       X  =   ∑∑  
 

          =  ( )  ( ) ( ) 
 

          =   84      
ดังนั้น เมล็ดพืชผสมมีตนทุนกิโลกรัมละ        
84 บาท 
ขั้นท่ี 3 วางแผนการขาย 
     แบงใสถุง ๆ ละ 100 กรัม โดยอัตราสวน
น้ําหนักถั่วลิสงตอน้ําหนักถั่วเหลืองตอน้ําหนัก
เมล็ดมะมวงหิมพานต เปน 2 ∶ 2 ∶ 1 ดังนี้   
        ถั่วลิสง      40  กรัม 
        ถั่วเหลือง      40  กรัม 
        เมล็ดมะมวงหิมพานต 20  กรัม 
ดังนั้น ราคาทุนถุงละ  84 ÷ 10 =  8.4  บาท 
        ถาขายถุงละ 12 บาท จะไดกําไรถุงละ  
12 – 8.4  =  3.6  บาท 
ดังนั้น ไดกําไรทั้งหมด 3.6 x 50  =  180 บาท 

ได 4 คะแนน  เนื่องจาก
มีการนําความรูและ
วิธีการทางคณิตศาสตร
เร่ือง การหาคาเฉล่ีย 
เลขคณิตถวงน้ําหนัก 
และอัตราสวนมา
เชื่อมโยงกับชีวิต 
ประจําวัน เพื่อชวยใน
การแกปญหาไดสําเร็จ 
ถูกตอง และเหมาะสม 
 
 

ได 4 คะแนน เนื่องจาก 
เขียนอธิบายวิธกีาร
แกปญหาโดยใชภาษา 
และสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรแทน
ขอความไดถูกตอง
ทั้งหมด นําเสนอวิธีการ
แกปญหาเปนลําดับ
ข้ันตอนไดชัดเจน 
รายละเอียดสมบูรณ 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ตัวอยางการตอบคําถาม 
ระดับคะแนน 

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการส่ือสาร 
ดังนั้น ควรขายเมล็ดพืชผสมถุงละ 100 กรัม 
ราคา 12 บาท เพื่อความสะดวกในการขาย 
และทั้งสามคนสามารถแบงกําไรไดอยางลงตัว  

  

ขั้นท่ี 1 เลือกซื้อเมล็ดพืช 
     ถั่วลิสง      2  กิโลกรัม 
     ถั่วเหลือง      2  กิโลกรัม 
     เมล็ดมะมวงหิมพานต    1  กิโลกรัม 
     เพราะวา 2(50) + 2(45) + 1(230) < 450 
ขั้นท่ี 2 หาตนทุนของเมล็ดพืชผสม 

       X  =   ∑∑  
 

          =  ( )  ( ) ( ) 
 

          =   84      
ดังนั้น เมล็ดพืชผสมมีตนทุนกิโลกรัมละ  84 
บาท  
ดังนั้น ควรขายเมล็ดพืชผสมกิโลกรัมละ 100 
บาท 

ได 3 คะแนน เนื่องจาก
มีการนําความรูและ
วิธีการหาคาเฉล่ีย    
เลขคณิตถวงน้ําหนักมา 
เชื่อมโยงกับชีวิต 
ประจําวัน เพื่อชวยใน
การแกปญหาถูกตอง 
แตขาดความสมบูรณ 
ไมมีการวางแผน      
การขายวาควรจะขาย
เมล็ดพืชผสมอยางไร 
เพื่อใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง 

ได 3 คะแนน เนื่องจาก 
เขียนอธิบายวิธีคิดใน
การแกปญหาโดยใช
สัญลักษณทาง 
คณิตศาสตรแทน
ขอความไดถูกตอง 
นําเสนอวิธีการ
แกปญหาตามลําดับ
ข้ันตอนไดชัดเจน แต
ขาดรายละเอียดที่
สมบูรณ 

ขั้นท่ี 1 เลือกซื้อเมล็ดพืช 
     เมล็ดมะมวงหิมพานต  230 × 3  
     ถั่วลิสง    50 

     ถั่วเหลือง    45   
       

ได 2 คะแนน เนื่องจาก
มีการนําความรูและ
วิธีการหาคาเฉล่ีย    
เลขคณิตถวงน้ําหนักมา
เชื่อมโยงกับชีวิต  

ได 2 คะแนน เนื่องจาก
เขียนอธิบายวิธีคิดใน
การแกปญหาโดยใช
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรแทน  
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ตัวอยางการตอบคําถาม 
ระดับคะแนน 

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการส่ือสาร 
ขั้นท่ี 2 หาตนทุนของเมล็ดพืชผสม 
        X   =   
 

           =   157    
ดังนั้น เมล็ดพืชผสมตนทุนกิโลกรัมละ        
157  บาท   

ประจําวัน เพื่อชวยใน
การแกปญหาได แตไม
สมบูรณ และไม
เหมาะสม เพราะราคา
เมล็ดมะมวงหิมพานต
ทําใหราคาเฉล่ียของ
เมล็ดพืชผสมสูง 
นักเรียนสวนใหญอาจ
ไมมีเงินซื้อ 

ขอความไดบางสวน 
นําเสนอวิธีการ
แกปญหาตามลําดับ
ข้ันตอนไดชัดเจน
บางสวน 

ขั้นท่ี 1 เลือกซื้อเมล็ดพืช 
     เมล็ดมะมวงหิมพานต  230  
     ถั่วลิสง    50 

     ถั่วเหลือง    45 × 3   
ขั้นท่ี 2 หาตนทุนของเมล็ดพืชผสม 

     คาเฉล่ีย   =   ขอมูลท้ังหมด 

                    =    
                    =   138.33 
ดังนั้น เมล็ดพืชผสมมีตนทุนกิโลกรัมละ 
138.88  บาท   

ได 1 คะแนน เนื่องจาก
นําความรู หลักการ และ
วิธีการหาคาเฉล่ีย    
เลขคณิตเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน เพื่อชวย
ในการแกปญหาไม
เหมาะสม แตมีความ
พยายามในการเขียน
อธิบาย 

ได 1 คะแนน เนื่องจาก
ใชภาษา สัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรไม
ถูกตอง แตมีความ
พยายามในการเขียน
อธิบาย 

 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงและทักษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร 
ผู วิจัยไดศึกษาจากกรมวิชาการและนํามาเปนแนวทางแลวปรับปรุงในการใหคะแนน

แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ดังแสดงในตาราง 5–6 
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ตาราง 5 เกณฑการใหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 
นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหาไดสําเร็จ ถูกตอง
หรือประยุกตใชไดอยางสอดคลองเหมาะสม 

3 
นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหา หรือประยุกตใช
ไดแตขาดความสมบูรณ 

2 นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจําวัน ไดบางสวน 

1 นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการเชื่อมโยงยังไม
เหมาะสม แตมีความพยายามในการเขียนอธิบาย 

0 ไมมีการเชื่อมโยงเลย 
 
ตาราง 6 เกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 
เขียนอธิบายวิธีคิดในการแกปญหาโดยใชภาษา สัญลักษณทางคณิตศาสตรแทน
ขอความไดถูกตองทั้งหมด มีการใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบการ
นําเสนอตามลําดับข้ันตอน ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ 

3 
เขียนอธิบายวิธีคิดในการแกปญหาโดยใชภาษา สัญลักษณทางคณิตศาสตรแทน
ขอความไดถูกตอง มีการใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบการนําเสนอ
ตามลําดับข้ันตอน ชัดเจน แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ 

2 
เขียนอธิบายวิธีคิดในการแกปญหาโดยใชภาษา สัญลักษณทางคณิตศาสตรแทน
ขอความไดบางสวน มีการใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบการนําเสนอ
ตามลําดับข้ันตอนไดชัดเจนบางสวน 

1 
ใชภาษา สัญลักษณทางคณิตศาสตรแทนขอความไมถูกตอง แตมีความพยายาม
ในการเขียนอธิบาย 

0 ไมมีรองรอยในการนําเสนอใดๆ 
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3. แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน 
 แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เปนแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดและ
การเขียน โดยผูวิจัยศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะ/กระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรและเกณฑ
การใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546: 133–148) และแบบสังเกตและเกณฑการวัดทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตรที่จิตติมา ชอบเอียด (2551: 75–81) ปรับปรุงข้ึน โดยนําหลักการวัดและเกณฑตางๆ
มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของผูวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
 3.1 ศึกษาหลักการและวิธีการในการสรางแบบประเมินทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร
จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ 
 3.2 สรางแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนโดย
มีวิธีการประเมิน ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 วิธีการประเมินแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน 
 

แบบสังเกตทักษะการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร วิธีการประเมิน 

ดานการพูด 

     ผูสอนและผูชวยวิจัยสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนลงใน
แบบสังเกตการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดที่แสดงถึง
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดของนักเรียน จาก
การปฏิบัติกิจกรรมทางการส่ือสารในกิจกรรมชวงการแสดงความ
คิดเห็น การอภิปราย และการนําเสนอ (ข้ันรวมมือ)  

ดานการเขียน 

     ผูสอนประเมินและบันทึกคะแนนลงในแบบสังเกตการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตรดานการเขียน จากผลงานการเขียนข้ันตอนการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร และกระบวนการ
ส่ือสารดานการเขียนของนักเรียนที่เกิดข้ึนจากการทําใบงาน  

  
 โดยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางข้ึนจะมีเกณฑในการวัดเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติกิจกรรม
ทางการส่ือสารจากการปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการรู จากนั้นนํา
คะแนนดิบ (ผลรวมคะแนนดานการพูดและการเขียน) มาวิเคราะหเทียบกับเกณฑที่กําหนด โดยใชสถิติ
สําหรับการวิเคราะหแบบ t–test for One Sample  
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3.3 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน พรอม
ทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขตามคําชี้แนะจากประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

3.4 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน พรอม
ทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําชี้แนะ
จากประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและ
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ อาจารยประสาท สอานวงศ ผูชวย
ศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ และอาจารยลักขณา กูลสวัสดิ์ ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและ
ความเที่ยงตรงในการประเมิน แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญ 

3.5 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน พรอม
ทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผานการแกไขเรียบรอยแลวไป
ทดลองใชประเมินทักษะการส่ือสารในการทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
เพื่อปรับปรุงดานภาษาและใหเปนแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่สมบูรณ สําหรับ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

ตัวอยางแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 

พฤติกรรมที่สังเกต 
เกณฑคะแนน 

4 3 2 1 0 
พูดอธิบายแนวคิดของตนเองใหบุคคลอ่ืนเขาใจอยางถูกตอง      
พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรทีถู่กตอง      
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอ่ืนเขาใจได 

     

พูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน      
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 เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
1. พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 

0 / ไมพยายาม 

พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบตามลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน เพื่อ
นําไปสูการหาคําตอบไดถูกตองทั้งหมด 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบเปนสวนใหญ 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบบางสวน 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไมสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบ แตมีความพยายามในการพูดอธิบาย 
ไมพูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดหรือแสดงความพยายามในการ
ส่ือสารเลย 

 
2. พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

3 / ดี 
2 / พอใช 

1 / ควรปรับปรุง 
 

0 / ไมพยายาม 

พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  
พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตรบางสวน 
พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรไมถูกตอง แตมีความพยายามในการ
พูดอธิบาย  
ไมพูดอธิบายหรือแสดงความพยายามในการส่ือสารเลย 
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3. พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

4 / ดีมาก 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดอยางถูกตอง ครบถวน และสมเหตุสมผล 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดถูกตอง และสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดถูกตอง และสมเหตุสมผลบางสวน 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลไมถูกตอง แตมีความพยายามในการพูด 
ไมพูดแสดงความสัมพันธของขอมูลหรือแสดงความพยายามในการส่ือสาร
เลย  

 
4. ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

3 / ดี 
 

2/ พอใช 
1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

พูดสรุปไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ครบถวนตามสถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดถูกตอง แตไมครบทุกประเด็นตามสถานการณที่กําหนด หรือพูด
สรุปไดถูกตองเปนสวนใหญ 
พูดสรุปไดถูกตองบางสวน 
พูดสรุปไมถูกตอง แตมีความพยายามในการพูดอธิบาย 
ไมพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนด 

 
ตัวอยางแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 

พฤติกรรมที่สังเกต 
เกณฑคะแนน 

4 3 2 1 0 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ      
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง      
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน 
ใหผูอ่ืนเขาใจได 

     

เขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน      
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
1. เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 
 

0 / ไมพยายาม 

เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบตามลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน และ
หาคําตอบไดถูกตองทั้งหมด 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบเปนสวนใหญ  
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบบางสวน 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไมสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบ แตมีความพยายามในการเขียน
อธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 

  
2. เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
3 / ดี 

 
2 / พอใช 

 
1 / ควรปรับปรุง 

 
 

0 / ไมพยายาม 

เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  
เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ หรือตาราง 
ประกอบการนําเสนอ หรือใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง แตมีความ
พยายามในการเขียนอธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 
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3. เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

4 / ดีมาก 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 

0 / ไมพยายาม 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางถูกตอง ครบถวน และสมเหตุสมผล 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดถูกตอง และสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ  
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดถูกตอง และสมเหตุสมผลบางสวน 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลไมถูกตอง แตมีความพยายามในการเขียน
อธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 

 
4. ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
3 / ดี 

 
2 / พอใช 

1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

เขียนสรุปไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ครบถวนตามสถานการณที่
กําหนด 
เขียนสรุปไดถูกตอง แตไมครบทุกประเด็นตามสถานการณที่กําหนด หรือเขียน
สรุปไดถูกตองเปนสวนใหญ 
เขียนสรุปไดถูกตองบางสวน 
เขียนสรุปไมถูกตอง แตมีความพยายามในการเขียนอธิบาย 
ไมเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและทดลองแบบกลุมเดียว คือ เลือกกลุม
ตัวอยางมา 1 กลุม ทําการทดสอบกอนการทดลองแลวหาคาเฉล่ีย เม่ือทําการทดลองแลวจึงทดสอบอีก
คร้ังและหาคาเฉล่ีย จากนั้นนํามาทดสอบสมมติฐานหาคาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียดวยคาสถิติ 
t–test ซึ่ งใชแบบแผนการวิจัยแบบ One–Group Pretest–Posttest Design (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 248–249) ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

E แทน กลุมทดลอง 
X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
T1 แทน การสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
T2 แทน การสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี ้
1. นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 4 คน ที่เรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา 15 
คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาษาและเวลาที่ใช เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข  

2. นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2
คน และออน 1 คน เปนระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาษาและเวลา
ที่ใช เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง    

3. นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 32 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 
คน และออน 1 คน เปนระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท   

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมาทดสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชเวลาทั้งหมด 60 นาที 

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา 15 
คาบ คาบละ 60 นาที โดยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่แสดงถึงทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนของนักเรียน 
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6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน และ
แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร มาทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชเวลาทั้งหมด 120 นาที  

7. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและ
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร แลวใหคะแนน บันทึกผล แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยนําคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมระหวางเรียนกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายกิจกรรมคํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบ
เปนรอยละ เพื่อเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t–test for Dependent Samples 

3. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
การเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร และแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร
ดานการพูดและการเขียน เทียบกับเกณฑที่กําหนด โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t–test for 
One Sample  

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 สถิติพื้นฐาน 
   4.1.1 คาเฉล่ีย (X) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543:  

306) 
 
      X     =      ∑              

 
เม่ือ X แทน คาเฉล่ียคะแนนของกลุมตัวอยาง 

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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4.1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 79) 

    

   s     =     
∑  (∑ )

( )      
 
เม่ือ s แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑ X  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละตัว 
(∑ X)  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

4.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4.2.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2543: 248–249)  

 
   IOC     =     ∑       

  
 เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา
ทั้งหมด 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 4.2.2 วิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ    
แบบปรนัย คํานวณโดยใชโปรแกรมวิเคราะห Test Analysis Program (TAP) 
 4.2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยโดย
คํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538:    
197–199) 
 

    r    =   
 

1 − ∑  
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 เม่ือ  r  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  n    แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   p แทน สัดสวนของผูทําถูกในขอหนึ่ง ๆ  
  q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือ 1 − p 

  s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
 4.2.4 วิเคราะหหาคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบแบบ
อัตนัย จะตองแบงกลุมนักเรียนที่เขาสอบออกเปนกลุมเกงและกลุมออน โดยใชเทคนิค 25% ของ
นักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด โดยคํานวณจากสูตรของวิทนียและซาเบอรส (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2543: 199–201) 
 

 ดัชนีคาความงาย (P ); P      =           ( )
(    )   

 
เม่ือ P  แทน คาดัชนีความยาก 

S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
 

ดัชนีคาอํานาจจําแนก (D);  D     =        
(    ) 

 
เม่ือ D แทน คาอํานาจจําแนก 

S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน  
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4.2.5 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา                
(∝ - Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 218) 

 

   ∝     =      
   

1 − ∑  
 
เม่ือ ∝ แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

k แทน จํานวนขอสอบ 
   ∑ σ  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

σ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดทักษะการเชื่อมโยงและ 
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรทั้งฉบับ 
 

โดยที ่  σ      =     ∑    (∑ )  
 
เม่ือ σ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

∑ X  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที ่i 
   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอที ่i 

N แทน จํานวนคนเขาสอบ 
 

และ  σ      =     ∑    (∑ )  
 
เม่ือ σ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

∑ X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
N แทน จํานวนคนเขาสอบ 
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4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย 

สิกขาบัณฑิต.  2528: 295) เพื่อทดสอบสมมติฐานวากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 70/70 

 

 สูตรที ่1  E    =   
∑  ×

 
 
 เม่ือ  E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบท คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดหรือประกอบ
กิจกรรมระหวางเรียน 

   ∑ X แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดหรือประกอบ
กิจกรรมระหวางเรียน 

   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมระหวางเรียน 
   N  แทน จํานวนผูเรียน 
 

 สูตรที ่2  E    =   
∑  ×

 
 
เม่ือ E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวนักเรียน

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท) คิดเปน
รอยละจากการทําแบบทดสอบยอย  

 ∑ F แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบยอยหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรม      
การเรียนรูดานบริบท 

N แทน จํานวนผูเรียน 
 

4.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังจากที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยใชสูตร t–test for Dependent Samples (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 104 ) 
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   t     =     ∑
∑    (∑ )

   

 ;  df =  N − 1 

 
เม่ือ t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t – Distribution  
 ∑ D แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง

และกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
 ∑ D  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน   

การทดสอบหลังและกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบท 

N แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

4.3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการเชื่อมโยง/ทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร หลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท กับเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) โดย
ใชสูตร t–test for One Sample (ชูศรี วงศรัตนะ.  2546: 146) 

 

t     =        μ

√
  ; df =  n − 1 

 
เม่ือ t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t – Distribution  
 X แทน คะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

 μ  แทน คาเฉล่ียมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ 
  s  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
X แทน คะแนนเฉล่ีย 
s แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท คิดเปนรอยละ

จากการทําแบบฝกหัดหรือประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 
E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวนักเรียนหลังจากไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ
ยอย 

 μ  แทน คาเฉล่ียมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
 k แทน คะแนนเต็ม 
 t แทน คาสถิติที่นํามาใชในการพิจารณา (t – Distribution) 
 df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองคร้ังนี ้ผูวิจัย
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 70/70 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 

4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 
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5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ผลปรากฏดังตาราง 9 

 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับ    
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิต ิ เกณฑ 70/70 
E  E  

1.  การแจกแจงความถี่ของขอมูล 85.71 83.44 
2.  การวัดตําแหนงที่ของขอมูล 80.83 78.13 
3.  การวัดคากลางของขอมูล 84.90 82.19 
4.  การวัดการกระจายของขอมูล 80.55 77.50 

เฉล่ีย 83.33 80.31 
 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70/70 โดยมีคาเฉล่ีย 
83.33/80.31 เม่ือพิจารณาเปนรายเนื้อหายอยทั้ง 4 เร่ือง พบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70/70
เชนเดียวกัน แสดงวากิจกรรมการเรียนรูดานบริบทมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ผลปรากฏดังตาราง 10 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัด  
      กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิต ิ
 

กลุมตัวอยาง N k X s t 
กอนทดลอง 38 20 7.92 2.03 

18.47** 

หลังทดลอง 38 20 15.13 2.85 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
t(.01; df 37)  =  2.43 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบททําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 ผลปรากฏดังตาราง 11 

 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม  
      การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑ 
 

กลุมตัวอยาง 
N k X X (%) s μ  (70%) t 
38 20 15.13 75.66 2.85 14 2.45** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

t(.01; df 37)  =  2.43 
 

 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 75.66 



114 
 

4. การเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 ผลปรากฏดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม  
      การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑ 
 

ทักษะการ
เชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตรดาน 
N k X X (%) s μ  

(70%) t 

1.  การเชื่อมโยง
ภายในวิชา 38 8 6.53 81.58 0.98 5.60 5.83** 

2.  การเชื่อมโยง
วิชาคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน 

38 8 5.89 
 

73.68 0.80 5.60 2.28 

3.  การเชื่อมโยง
วิชาคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวัน 

38 8 6.55 81.91 0.92 5.60 6.38** 

โดยรวม 38 24 18.97 79.06 1.97 16.80 6.82** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

t(.01; df 37)  =  2.43 
 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรโดยรวมของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการเชื่อมโยงภายในวิชา และดาน
การเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ปรากฏผลเชนเดียวกัน สวนดานการเชื่อมโยงวิชา
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรโดยรวมคิดเปนรอยละ 79.06 
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5. การเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ 70 ผลปรากฏดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม  
      การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑ 
 

ทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร

ดาน 
N k X X (%) s μ  

(70%) t 

1.  การพูด 38 64 49.74 77.71 2.26 44.80 13.45** 

2.  การเขียน 38 88 69.53 79.01 3.72 61.60 13.14** 

โดยรวม 38 152 119.26 78.46 4.98 106.40 15.94** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

t(.01; df 37)  =  2.43 
 

 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรโดยรวมของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการพูดและดานการเขียน ปรากฏผล
เชนเดียวกัน โดยมีคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรโดยรวมคิดเปนรอยละ 78.46 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและ
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและ             
ผลการศึกษาไดดังนี้ 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้ 
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 70/70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิต ิ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 
5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับเกณฑรอยละ  70 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 
4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 
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5. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทผานเกณฑรอยละ 70 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 5 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
2.4 แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี ้

3.1 นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 จํานวน 4 คน ที่เรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปน
ระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาษาและเวลาที่ใช เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข  

3.2 นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 จํานวน 12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน    
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เปนระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ภาษาและเวลาที่ใช เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง 



118 
 

3.3 นําแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 จํานวน 32 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีนักเรียนเรียนเกง 1 คน    
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เปนระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท    

3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมาทดสอบ เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 5 โดยใชเวลาทั้งหมด 60 นาที 

3.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ กับกลุมตัวอยาง เปน
ระยะเวลา 15 คาบ คาบละ 60 นาที โดยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่แสดงถึง
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนของนักเรียน 

3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
และแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร มาทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชเวลาทั้งหมด 120 นาที  

3.7 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการ
เชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร แลวใหคะแนน บันทึกผล แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยนําคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมระหวางเรียนกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายกิจกรรมคํานวณหาคาเฉล่ียแลวเทียบ
เปนรอยละ เพื่อเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

4.2 วิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t–test for Dependent 
Samples 

4.3 วิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด
ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร และแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน เทียบกับเกณฑที่กําหนด โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ 
t–test for One Sample 
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สรุปผลการวิจัย  
1. กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 มี

ประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย 83.33/80.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
เชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 70/70 โดยมีประสิทธิภาพ 83.33/80.31 แสดงวากิจกรรมการเรียนรูดานบริบทที่สรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1.1 กิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนเห็น
ความสัมพันธระหวางส่ิงที่เรียนกับชีวิตจริง โดยนําความรูเดิมตามประสบการณและส่ิงแวดลอมของ
นักเรียนมาเชื่อมโยงกับความรูใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของดอสเซย; และคนอ่ืนๆ (Dossey; 
et al.  2002: 81–83) กลาวไววา ความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรสรางข้ึนไดทันทีขณะเกิดการเรียนรู 
โดยสรางการเชื่อมโยงระหวางความรูใหมและความรูสวนหนึ่งที่เคยเรียนรูมาแลว นักเรียนที่สามารถ
เชื่อมโยงมโนทัศนทางคณิตศาสตรไดหลากหลายจะพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรไดมากยิ่งข้ึน 
และปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 56) กลาวไววา การเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับส่ิงที่ไดพบ
เห็นหรือมีอยูในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเขาใจ  
ถองแทจากตัวอยางที่สัมผัสไดจริง ทําใหรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรมีประโยชน มีคุณคา สามารถนําไปใช
ไดในชีวิตจริง โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท
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ของครอฟอรด; และ วิท (Crawford; & Witte.  1999: 34–38); ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและ
พลังงาน (Advanced Technology Environmental and Energy Center, [ATEEC].  2000: Online); 
เซียร (Sears.  2002: 5–18); วิลเลียมส (Williams.  2007: 573); ศูนยการวิจัยและพัฒนาทางอาชีพ 
( Center for Occupational Research and Development, [CORD].  2009b: Online) แ ล ะ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (University of Southern California, [USC].  2009: Online) มาใช 
ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสัมพันธ ข้ันประสบการณ ข้ันประยุกต ข้ันรวมมือ และข้ันถายโอน ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงกับประสบการณหรือชีวิตจริง เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหา
ขอมูลโดยการสํารวจ ทดลอง โดยแบงนักเรียนเปนกลุมแบบคละความสามารถ เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดรวมอภิปราย แลกเปล่ียนความรู ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงและการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของบพิธ กิจมี (2551: บทคัดยอ) พบวา การใชการ
เรียนรูแบบบริบทเปนฐานสงผลใหนักเรียนสวนใหญเกิดความสนใจในคณิตศาสตรและตระหนักถึง
ประโยชนของคณิตศาสตรอยางนาพอใจ โดยทําใหนักเรียนมีความรูสึกสนุกและอยากศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับคณิตศาสตรเพิ่มมากข้ึน และนักเรียนสามารถมองเห็นวาความรูทางคณิตศาสตรที่เรียนมานั้น
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

1.2 กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนอยางเปนระบบ 
โดยไดศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงแกไขทั้งในดานเนื้อหาสาระ ภาษา และระยะเวลาที่ใช เพื่อ 
ใหเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใช กอนที่ผูวิจัยจะนํากิจกรรมการเรียนรูไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพทั้งรายบุคคล รายกลุม แลวนําไปทดลอง
หาประสิทธิภาพภาคสนาม จึงทําใหกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชาญชัย อินทรสุนานนท 
(2538: 40) กลาวไววา กระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลิตโดยกลุมบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญหลายดาน และกอนนํามาใชจะมีการทดลองใชโดยครูผูเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาจน
แนใจวาไดผลดีจึงจะนําออกมาใช 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท ปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

2.1 กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเปนกิจกรรมเชื่อมโยงกับประสบการณหรือชีวิตจริง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของนิวแมน; และ เวฮเลจ; แบลงค; และ บัคเลย (Newman; & Wehlage.  
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1995: Online; Blank.  1997: Online; & Buckley.  2002: Abstract) พบวา การสอนตามสภาพจริง
ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเปด
โอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สํารวจ ทดลอง จนไดขอสรุปดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูคอย
ชี้แนะแนวทาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิคของบลูม (Bloom.  1976: 4) กลาวไววา วิธีการที่ผูเรียนได
เรียนรูจากการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการเรียนการสอนที่ไดผลดีกวาการอธิบาย สาธิต แสดงกฎหรือ
สูตร 

2.2 กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเปนการเรียนแบบรวมมือ โดยจัดกลุมนักเรียนแบบ
คละความสามารถ ใหนักเรียนในกลุมมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อคนพบขอสรุป 
ทําใหนักเรียนตองนําความรู ทักษะ และประสบการณที่มีอยูมาใช เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นภายในกลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเพรสคอตต (Prescott.  1961: 14–16) กลาวไววา 
องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของนักเรียนกับเพื่อนวัย
เดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ชานนท ศรีผองงาม (2549: 77) พบวา นักเรียนที่เ รียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 โดย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 75.66 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทที่
ผู วิจัยสรางข้ึนไดผานการปรับปรุงแกไข ผานการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญ และผานการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว รวมทั้งนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทําเอกสารแนะแนวทาง 
ทําแบบฝกทักษะระหวางเรียน และเม่ือเรียนจบแตละเนื้อหา นักเรียนจะไดทําแบบทดสอบยอยระหวาง
เรียน ทําใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของตนเอง ทําใหสามารถแกไขขอบกพรอง
ไดทันที สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 112) พบวา ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชหลัก “สุ จิ 
ปุ ลิ” เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด รวมทั้งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท ผูเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง มีการอภิปรายผล
ภายในกลุม ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูอะไรตางๆ จากเพื่อนไดมากมาย เพราะภาษาที่นักเรียน
ใชส่ือสารกันนั้น ส่ือความเขาใจไดด ีและเหมาะสม เนื่องจากวัยของนักเรียนที่ใกลเคียงกันมากกวาวัย
ของนักเรียนกับครู ซึ่งจะชวยแกปญหาเด็กออนใหสามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 

4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 โดย
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มีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเฉล่ียรอยละ 79.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบท เร่ือง สถิติ ที่ ผูวิจัยสรางข้ึนมีการสอดแทรกสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันที่สามารถ
เชื่อมโยงความรูกับวิชาคณิตศาสตร  ทําใหนักเรียนสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงความรูกับ
สถานการณปญหาในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเคนเนดี้; และ ทิปส. (Kennedy; & 
Tipps.  1994: 194–198) กลาวไววา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมีความสําคัญ ผูเรียนจะตองรูจัก
สรางการเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เปนรูปธรรม ไดแก รูปภาพ สัญลักษณ และมโนมต ิกับกระบวนการรวม
เนื้อหาและวิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตรเขาดวยกัน และจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตจริง และในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท ผูเรียนจะเรียนรูอยางมีสวนรวม มี
การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นตามประสบการณของสมาชิกแตละคนในกลุม เพื่อแกปญหา
และหาขอสรุป จึงมีผลสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรางคนา ยาหยี (2549: 117) พบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังจาก
เรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 
ผานเกณฑที่กําหนด รวมทั้งขอมูลที่นํามาใชในกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ เปนขอมูลจริง 
ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไมเบื่อหนาย เกิดความสนุกสนานในการเรียน และตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร เห็นประโยชนของคณิตศาสตรที่ มีตอชีวิตจริงและไมมองวา
คณิตศาสตรเปนเร่ืองไกลตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญญิสา แซหลอ (2550: 105) พบวาการ 
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรในเร่ือง การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และ
พีชคณิตโดยใชสถานการณในชีวิตจริง ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง 

5. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 โดย
มีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรเฉล่ียรอยละ 78.46 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทสงเสริมใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุม มีปฏิสัมพันธ เชน พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน พูดคุยถึง
วิธีการแกปญหา ซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนทุกคนจะไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการพูดคุยตางๆ มี
การอธิบายใหเพื่อนคนอ่ืนๆ ที่ยังไมเขาใจ อภิปรายวิธีการแกปญหา อภิปรายหาขอสรุป และการ
อภิปรายหนาชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับสภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000:       
270–272) กลาวไววา ครูจะตองจัดสภาพหองเรียนที่เอ้ือตอการสงเสริมใหนักเรียนมีการอธิบาย การ
ถกเถียง การอภิปราย และการใชเหตุผล เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปล่ียน          
ความคิดเห็นกัน คนหาปญหารวมกัน รวมถึงการใหคําแนะนําจากครู การใหนักเรียนมีการอธิบาย การ
ถกเถียง การอภิปราย และการใชเหตุผล เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีการส่ือสาร ทําใหเกิดการเรียนรู
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทยังสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน โดยให
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นักเรียนไดสรุปองคความรูที่ไดรับผานใบกิจกรรม การทําแบบฝกทักษะ การนําเสนอผลงานหนา      
ชั้นเรียน ทําใหครูทราบผลจากการเรียนรูและปญหาของนักเรียน ครูสามารถนําการสะทอนความคิด
ของนักเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของนกัเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของชานนท ศรีผองงาม (2549: 77) พบวา ความกาวหนาของทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์เฉล่ียสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 
ขอสังเกตจากการวิจัย 

1. ในกิจกรรมการเรียนรูคาบแรกๆ ผูเรียนมีการส่ือสารทางคณิตศาสตรนอยมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูเรียนไมคุนเคยตอรูปแบบการจัดกิจกรรม แตเม่ือครูผูสอนคอยชี้แนะแนวทาง และกลาว
ชมเชย ทําใหนักเรียนมีความม่ันใจ และกลาพูดกลาแสดงออกมากข้ึน 

2. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน และมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมที่เปน
ขอมูลจริงและมีความเกี่ยวของกับตนเอง 

3. ครูผูสอนเพียงคนเดียวไมสามารถสังเกตและดูแลนักเรียนไดทั่วถึงเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมี
การจัดครูผูชวยสอนอีก 1 คน เพื่อชวยในการควบคุมชั้นเรียน แนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติ
กิจกรรม รวมทั้งสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในคร้ังนี้  ผู วิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาคนควาตอไป 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ครูผูสอนตองทําความเขาใจข้ันตอนการสอนแตละข้ันเปนอยางดี และกอนการเรียน

การสอนในชั่วโมงแรก ครูผูสอนควรทําความเขาใจกับนักเรียนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบท และการใหคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดาน
การเขียนของนักเรียน 

 1.2 ครูผูสอนตองมีความอดทนในการรอฟงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการส่ือสารอยางเต็มที่ และใหผูเรียนไดคนพบขอสรุปดวยตนเอง  

 1.3 ครูผูสอนควรใหกําลังใจเม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จถูกตอง 
เชน ปรบมือ ชมเชย ใหรางวัล เพื่อใหนักเรียนเกิดความภูมิใจ ม่ันใจ และกลาพูดกลาแสดงออกมากข้ึน  
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 1.4 ควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติรวมกัน 
พรอมทั้งมีส่ือการเรียนรูที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง และมีความหลากหลาย เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความ    
เบื่อหนาย  

 1.5 กิจกรรมบางกิจกรรมตองใชเวลาคอนขางมาก ครูควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับ 
แตละกิจกรรม หรืออาจมอบหมายบางกิจกรรมเปนการบานหรืองานนอกเวลาเรียน 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร

อ่ืนๆ เชน โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อัตราสวน พื้นที่ผิวและปริมาตร ฯลฯ เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับชีวิตจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 2.2 ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทแบบบูรณาการกับหลักสูตร
ทองถิ่น โดยสามารถปรับเปล่ียนสถานการณไดตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมนุมที่
นักเรียนอาศัยอยู 

 2.3 ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานบริบทที่มีตอตัวแปรอ่ืน เชน การ
ตระหนักเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง ความคงทนในการเรียนรูคณิตศาสตร เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

- คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

- คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะการ
เชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

- ผลการวิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

- ผลการวิเคราะหคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการ
เชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

- ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังของ
กลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ t – test Dependent 

- ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติ One sample t – test 

- ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ One sample t – test 
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ตาราง 14 คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
      ทางการเรียน เร่ือง สถิติ จํานวน 60 ขอ 
 

ขอที ่
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC การ

พิจารณา 
ขอที ่

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC การ

พิจารณา 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1 คัดเลือกไว 25 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
2 1 1 1 1 คัดเลือกไว 26 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
3 1 0 1 .67 คัดเลือกไว 27 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 1 คัดเลือกไว 28 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
5 1 1 1 1 คัดเลือกไว 29 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
6 1 1 1 1 คัดเลือกไว 30 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1 คัดเลือกไว 31 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
8 1 1 1 1 คัดเลือกไว 32 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
9 1 1 1 1 คัดเลือกไว 33 1 1 1 1 คัดเลือกไว 

10 1 1 1 1 คัดเลือกไว 34 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
11 1 1 1 1 คัดเลือกไว 35 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
12 1 1 1 1 คัดเลือกไว 36 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
13 1 1 1 1 คัดเลือกไว 37 1 0 1 .67 คัดเลือกไว 
14 1 1 1 1 คัดเลือกไว 38 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
15 1 1 1 1 คัดเลือกไว 39 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
16 1 1 1 1 คัดเลือกไว 40 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
17 1 1 1 1 คัดเลือกไว 41 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
18 1 1 1 1 คัดเลือกไว 42 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
19 1 1 1 1 คัดเลือกไว 43 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
20 1 1 1 1 คัดเลือกไว 44 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
21 1 0 1 .67 คัดเลือกไว 45 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
22 1 1 1 1 คัดเลือกไว 46 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
23 1 1 1 1 คัดเลือกไว 47 1 0 1 .67 คัดเลือกไว 
24 1 1 1 1 คัดเลือกไว 48 1 -1 -1 -.33 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ขอที ่
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC การ

พิจารณา ขอที ่
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC การ

พิจารณา 
1 2 3 1 2 3 

49 1 1 1 1 คัดเลือกไว 55 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
50 1 1 1 1 คัดเลือกไว 56 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
51 1 1 1 1 คัดเลือกไว 57 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
52 1 1 -1 .33 ตัดทิ้ง 58 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
53 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 59 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
54 1 1 1 1 คัดเลือกไว 60 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 15 คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะ 
      การเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ จํานวน 10 ขอ 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
2 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
3 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
5 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
6 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
8 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
9 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
10 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์  
      ทางการเรียน เร่ือง สถิต ิจํานวน 50 ขอ 
 

ขอที ่ p r การพิจารณา ขอที ่ p r การพิจารณา 
1 .84 .31 ตัดทิ้ง 26 .55 .29 ตัดทิ้ง 
2 .55 .79 คัดเลือกไว 27 .50 .31 คัดเลือกไว 
3 .26 .45 ตัดทิ้ง 28 .48 .31 ตัดทิ้ง 
4 .53 .41 ตัดทิ้ง 29 .66 .22 ตัดทิ้ง 
5 .61 .42 คัดเลือกไว 30 .45 .44 คัดเลือกไว 
6 .56 .75 ตัดทิ้ง 31 .53 .27 ตัดทิ้ง 
7 .50 .82 ตัดทิ้ง 32 .39 .58 คัดเลือกไว 
8 .51 .79 คัดเลือกไว 33 .56 .44 คัดเลือกไว 
9 .55 .79 คัดเลือกไว 34 .58 .31 ตัดทิ้ง 

10 .50 .46 คัดเลือกไว 35 .61 .42 คัดเลือกไว 
11 .60 .69 ตัดทิ้ง 36 .85 .30 ตัดทิ้ง 
12 .63 .59 คัดเลือกไว 37 .84 .27 ตัดทิ้ง 
13 .51 .67 ตัดทิ้ง 38 .58 .38 คัดเลือกไว 
14 .55 .79 ตัดทิ้ง 39 .53 .44 ตัดทิ้ง 
15 .49 .82 ตัดทิ้ง 40 .39 .42 ตัดทิ้ง 
16 .49 .46 ตัดทิ้ง 41 .43 .27 ตัดทิ้ง 
17 .38 .47 คัดเลือกไว 42 .23 .34 ตัดทิ้ง 
18 .58 .55 ตัดทิ้ง 43 .43 .37 คัดเลือกไว 
19 .55 .32 คัดเลือกไว 44 .51 .35 ตัดทิ้ง 
20 .43 .76 ตัดทิ้ง 45 .65 .36 คัดเลือกไว 
21 .48 .76 ตัดทิ้ง 46 .43 .76 คัดเลือกไว 
22 .40 .45 ตัดทิ้ง 47 .13 .27 ตัดทิ้ง 
23 .24 .57 ตัดทิ้ง 48 .24 .02 ตัดทิ้ง 
24 .43 .54 คัดเลือกไว 49 .51 .31 คัดเลือกไว 
25 .79 .23 ตัดทิ้ง 50 .46 .28 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทั้งฉบับ = .87 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะ    
      การเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เร่ือง สถิต ิจํานวน 10 ขอ 
 

ขอที ่ PE D การพิจารณา 
1 .56 .53 คัดเลือกไว 
2 .59 .44 ตัดทิ้ง 
3 .63 .49 คัดเลือกไว 
4 .38 .40 ตัดทิ้ง 
5 .53 .58 คัดเลือกไว 
6 .64 .42 ตัดทิ้ง 
7 .47 .53 คัดเลือกไว 
8 .66 .45 คัดเลือกไว 
9 .61 .49 คัดเลือกไว 

10 .74 .40 ตัดทิ้ง 
 

คาความเชื่อม่ัน (∝ - coefficient) ของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะ         
การส่ือสารทางคณิตศาสตรทั้งฉบับ = .85  

การคํานวณคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยง
และทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยคํานวณจากสูตรของวิทนียและ
ซาเบอรส 

 P  =        ( )
(    )   

  =       (  ×  × )
 ×  (  )   

  =  
  = 0.56 
 D =     

(    ) 

=    
(    )  

=   
= 0.53 
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การคํานวณคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร เป นแบบท ดสอบแบบอัตนัย  โดย ใช การคํานวณหาคา สัมประ สิทธิ์ แอลฟ า                      
(∝ - Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค 

 ∝ =  
   

1 − ∑  

  = 
   

1 − .
.

 
  =   [1 − 0.29] 
  = 0.85 
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ภาคผนวก ข 
 

- ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท 
- ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังของกลุมตัวอยาง โดยใช

สถิติ t – test Dependent 
- ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ 

One sample t – test 
- ผลการวิเคราะหทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ 

One sample t – test 
- ผลการวิเคราะหทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ 

One sample t – test 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ืองที่ 1 การแจกแจง  
      ความถี่ของขอมูล 
 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(21 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(21 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

1 20 10 17 20 6 
2 17 8 18 17 9 
3 17 10 19 17 8 
4 18 8 20 18 9 
5 20 8 21 17 8 
6 20 8 22 17 8 
7 18 7 23 17 8 
8 18 8 24 17 8 
9 17 7 25 17 10 
10 18 9 26 18 9 
11 20 9 27 17 9 
12 17 6 28 20 8 
13 18 8 29 20 10 
14 20 8 30 17 8 
15 17 8 31 18 9 
16 17 8 32 17 10 

 

 E  =  
∑  ×

   E  = 
∑  ×

 

  = 
 ×

   = 
 ×

 
  = 85.71    = 83.44 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ืองที่ 2 การวัดตําแหนงที่  
      ของขอมูล 
 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(15 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(15 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

1 11 10 17 11 7 
2 12 7 18 12 8 
3 12 10 19 13 8 
4 12 8 20 12 7 
5 12 7 21 12 9 
6 12 5 22 12 9 
7 13 7 23 12 7 
8 13 7 24 12 7 
9 12 7 25 12 9 
10 13 8 26 12 9 
11 11 8 27 12 7 
12 13 7 28 12 10 
13 12 7 29 12 10 
14 11 7 30 13 8 
15 12 7 31 13 7 
16 12 7 32 13 9 

 

 E  =  
∑  ×

   E  = 
∑  ×

 

  = 
 ×

   = 
 ×

 
  = 80.83    = 78.13 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ืองที่ 3 การวัดคากลาง  
      ของขอมูล 
 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(24 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(24 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

1 22 10 17 22 8 
2 20 8 18 19 9 
3 20 8 19 20 8 
4 19 8 20 19 8 
5 21 8 21 20 9 
6 21 9 22 20 8 
7 22 8 23 20 7 
8 22 8 24 20 8 
9 20 8 25 20 9 
10 22 8 26 19 7 
11 22 9 27 19 7 
12 20 8 28 21 8 
13 19 7 29 21 9 
14 22 8 30 20 8 
15 19 8 31 22 9 
16 19 8 32 20 10 

 

 E  =  
∑  ×

   E  = 
∑  ×

 

  = 
 ×

   = 
 ×

 
  = 84.9    = 82.19 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดานบริบท เร่ืองที่ 4 การวัดการกระจาย 
      ของขอมูล 
 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(18 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

คนที ่
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
(18 คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

1 14 10 17 14 7 
2 15 8 18 14 8 
3 14 8 19 15 7 
4 13 8 20 13 7 
5 15 7 21 14 8 
6 15 6 22 14 8 
7 16 7 23 15 7 
8 16 7 24 15 8 
9 14 7 25 15 8 
10 16 8 26 13 8 
11 14 8 27 14 7 
12 15 6 28 15 8 
13 13 7 29 15 10 
14 14 7 30 15 8 
15 14 9 31 16 8 
16 14 8 32 15 10 

 

 E  =  
∑  ×

   E  = 
∑  ×

 

  = 
 ×

   = 
 ×

 
  = 80.55    = 77.50 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม   
      การเรียนรูดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิต ิt–test Dependent 
 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

1 7 17 10 100 
2 7 14 7 49 
3 8 15 7 49 
4 8 15 7 49 
5 12 19 7 49 
6 11 20 9 81 
7 9 15 6 36 
8 8 17 9 81 
9 7 16 9 81 

10 7 19 12 144 
11 8 16 8 64 
12 8 15 7 49 
13 7 11 4 16 
14 8 14 6 36 
15 5 14 9 81 
16 6 9 3 9 
17 5 12 7 49 
18 6 16 10 100 
19 5 10 5 25 
20 5 13 8 64 
21 10 13 3 9 
22 9 17 8 64 
23 9 13 4 16 
24 7 10 3 9 
25 10 15 5 25 
26 9 18 9 81 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

27 12 19 7 49 
28 11 18 7 49 
29 9 16 7 49 
30 10 15 5 25 
31 5 17 12 144 
32 7 18 11 121 
33 10 16 6 36 
34 6 10 4 16 
35 9 19 10 100 
36 6 12 6 36 
37 5 15 10 100 
38 10 17 7 49 

         ∑  301 575 274 2190 
 
 ทดสอบสมมติฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ t–test Dependent 
  t     =     ∑

∑    (∑ )
   

 ;  df =  N − 1 

 = 
( )  ( )

  

 = 18.469 
 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.43 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เม่ือ df = 38 – 1 = 37) 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิต ิOne sample t–test  
 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน (X) X2 

1 17 289 
2 14 196 
3 15 225 
4 15 225 
5 19 361 
6 20 400 
7 15 225 
8 17 289 
9 16 256 
10 19 361 
11 16 256 
12 15 225 
13 11 121 
14 14 196 
15 14 196 
16 9 81 
17 12 144 
18 16 256 
19 10 100 
20 13 169 
21 13 169 
22 17 289 
23 13 169 
24 10 100 
25 15 225 
26 18 324 
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ตาราง 23 (ตอ)  
 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน (X) X2 

27 19 361 
28 18 324 
29 16 256 
30 15 225 
31 17 289 
32 18 324 
33 16 256 
34 10 100 
35 19 361 
36 12 144 
37 15 225 
38 17 289 

         ∑  575 9001 
 

ทดสอบสมมติฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ One sample t–test Dependent 

t     =        μ

√
 ; df =  n − 1 

 = .
.

√

 

 = 2.45 
 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.43 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เม่ือ df = 38 – 1 = 37) 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิต ิOne sample t–test  
 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน (X) X2 

1 24 576 
2 19 361 
3 17 289 
4 18 324 
5 21 441 
6 21 441 
7 19 361 
8 18 324 
9 17 289 
10 18 324 
11 18 324 
12 18 324 
13 16 256 
14 16 256 
15 19 361 
16 15 225 
17 18 324 
18 19 361 
19 18 324 
20 17 289 
21 19 361 
22 20 400 
23 20 400 
24 15 225 
25 19 361 
26 20 400 
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ตาราง 24 (ตอ)  
 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน (X) X2 

27 22 484 
28 20 400 
29 21 441 
30 21 441 
31 20 400 
32 20 400 
33 22 484 
34 19 361 
35 21 441 
36 17 289 
37 19 361 
38 20 400 

         ∑  721 13823 
 

ทดสอบสมมติฐานวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ One sample t–test Dependent 

t     =        μ

√
 ; df =  n − 1 

 = . .
.

√

 

 = 6.82 
 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.43 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เม่ือ df = 38 – 1 = 37) 
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะหทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
      ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิต ิOne sample t–test  
 

คนที ่ ดานการพูด ดานการเขียน รวม (X) X2 

1 53 80 133 17689 
2 49 69 118 13924 
3 49 67 116 13456 
4 49 67 116 13456 
5 49 70 119 14161 
6 55 71 126 15876 
7 49 68 117 13689 
8 53 75 128 16384 
9 55 67 122 14884 

10 49 67 116 13456 
11 49 67 116 13456 
12 49 67 116 13456 
13 49 65 114 12996 
14 49 66 115 13225 
15 50 75 125 15625 
16 47 64 111 12321 
17 51 68 119 14161 
18 49 68 117 13689 
19 51 74 125 15625 
20 49 66 115 13225 
21 49 71 120 14400 
22 49 69 118 13924 
23 49 74 123 15129 
24 49 63 112 12544 
25 49 73 122 14884 
26 47 69 116 13456 
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ตาราง 25 (ตอ)  
 

คนที ่ ดานการพูด ดานการเขียน รวม (X) X2 

27 47 72 119 14161 
28 49 69 118 13924 
29 48 69 117 13689 
30 55 69 124 15376 
31 47 69 116 13456 
32 47 69 116 13456 
33 49 77 126 15876 
34 49 69 118 13924 
35 55 76 131 17161 
36 51 66 117 13689 
37 49 68 117 13689 
38 49 69 118 13924 

         ∑  1890 2642 4532 541416 
 

ทดสอบสมมติฐานวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานบริบทของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ One sample t–test Dependent 

t     =        μ

√
 ; df =  n − 1 

 = .  .
.

√

 

 = 15.94 
 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.43 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เม่ือ df = 38 – 1 = 37) 
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ภาคผนวก ค 

 
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูดานบริบท เร่ือง สถิติ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
- แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน  รหัสวิชา  ค42102  ช้ัน  มัธยมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรู  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน    
เร่ือง  การแจกแจงความถี่ของขอมูล      เวลา  3 ชั่วโมง 
 
1. สาระท่ี 5: การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
2. มาตรฐาน 
 ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได    
3. มาตรฐานชวงช้ันท่ี 4 
 ค 5.1.3 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชคากลาง (คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) 
การวัดการกระจายโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาตําแหนงที่ของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทล
ได 
4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการอานและตีความหมายจากการนําเสนอขอมูลได  
5. สาระสําคัญ 
  การแจกแจงความถี่ เปนวิธีการทางสถิติอยางหนึ่งที่ใชในการจัดขอมูลที่มีอยูหรือที่เก็บ
รวบรวมมาไดใหอยูเปนพวก ๆ เพื่อความสะดวกในการนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเหลานั้น 
การแจกแจงความถี่มักทําเม่ือขอมูลที่จะทําการศึกษาหรือวิเคราะหมีเปนจํานวนมาก หรือขอมูลมีคา
ซ้ํากันอยูมาก เพราะจะชวยใหประหยัดเวลาและสรุปผลไดชัดเจนข้ึน และเหมาะสมที่จะนําไปใชใหเปน
ประโยชนตอไป ซึ่งมีวิธีการแจกแจงความถี่ดังนี ้
  การแจกแจงความถี่โดยไมจัดขอมูลเปนกลุม (อันตรภาคชั้น) เปนวิธีที่เหมาะสมกับขอมูลที่มี
จํานวนไมมากนัก และคาสูงสุดกับคาต่ําสุดของขอมูลมีคาไมตางกันมาก โดยจัดขอมูลไวในตาราง 
เรียกวา ตารางแจกแจงความถี ่
  การแจกแจงความถีโ่ดยจัดเปนกลุม (อันตรภาคชั้น) เปนวิธีที่เหมาะสําหรับขอมูลที่มีจํานวน
มาก และคาสูงสุดกับคาต่ําสุดของขอมูลตางกันมาก 
  การแจกแจงความถี่โดยใชแผนภาพตน – ใบ เปนการจัดขอมูลเปนกลุมที่สามารถรักษา   
ความละเอียดของขอมูลไวไดครบถวน ไดทราบถึงคาขอมูลจริง และยังใชวิเคราะหขอมูลเบื้องตนได 
6. จุดประสงคการเรียนรู 
 6.1 ดานความรู 
  1. สรางตารางแจกแจงความถี่จากขอมูลที่กําหนดใหได 
  2. สรางตารางแจกแจงความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ และความถี่สะสมสัมพัทธได 
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  3. แจกแจงความถี่ของขอมูลโดยใชฮิสโทแกรมได 
  4. แจกแจงความถี่ของขอมูลโดยใชแผนภาพตน – ใบได 
 6.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
  1. การเชื่อมโยง 
  2. การใหเหตุผล 
  3. การแกปญหา 
  4. การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 6.3 ดานคุณลักษณะ 
  1. มีความรับผิดชอบ 
  2. มีระเบียบวินัย 
  3. ทํางานอยางเปนระบบรอบคอบ 
7. สาระการเรียนรู 

การวิเคราะหขอมูลถือเปนข้ันตอนที่สําคัญทางสถิติเพื่อหาคาสถิติที่ตองการ เชน หาคาเฉล่ีย      
หาตําแหนง วัดการกระจาย สําหรับขอมูลที่มีจํานวนคาจากการสังเกตไมมากนักอาจทําไดโดยงาย แต
ถาขอมูลนั้นมีจํานวนคาจากการสังเกตมากหรือมีคาจากการสังเกตซ้ํากันมาก วิธกีารทางสถิตทิี่ชวยใน
การคํานวณใหงายข้ึน คือ การจัดขอมูลนั้นใหเปนพวกหรือเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการวิเคราะห 
เราเรียกวิธีทางสถิติเชนนี้วา การแจกแจงความถี ่

วิธีการแจกแจงความถี่ ไดแก 
1. การแจกแจงความถ่ีโดยใชตาราง 

1.1 การแจกแจงความถ่ีของขอมูลท่ีไมไดจัดเปนหมวดหมู เปนการแสดงความถี่ของ
คาที่เปนไปไดแตละคา โดยการเรียงลําดับคาของขอมูลแตละตัว อาจเรียงจากนอยไปหามากหรือจาก
มากไปหานอยก็ได  
ตัวอยางท่ี 1 ในแตละวันของเดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุด (oC) เปน  35,  36,  38,  38,  39,  37,  
36,  40,  39,  40,  39,  39,  40,  40,  39,  35,  37,  37,  40,  37,  37,  40,  36,  40,  38,  36,  38,  
39,  40,  36 สามารถเขียนในรูปตารางแจกแจงความถี่สําหรับทุกคาของอุณหภูมิ ดังนี้ 
 

  อุณหภูมิ (0C) 35 36 37 38 39 40 
จํานวนวัน 2 5 5 4 6 8 
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1.2 การแจกแจงความถ่ีของขอมูลท่ีจัดเปนหมวดหมู ในกรณีที่ขอมูลมีคาที่เปนไปได
จํานวนมาก และมีจํานวนขอมูลมาก การแจกแจงความถี่ที่ไมไดจัดเปนหมวดหมูจะไมสะดวกและไมมี
ประโยชนมากนัก ดังนั้นแทนที่จะแจกแจงความถี่ของคาที่เปนไปไดแตละคา นักสถิติแบงคาที่เปนไปได
ทั้งหมดออกเปนชวง ๆ แตละชวงจะประกอบดวยคาที่เปนไปไดหลาย ๆ คา ซึ่งจะเรียกวา อันตรภาคชั้น  
(class interval) 

  คําศัพทในการสรางตารางแจกแจงความถ่ี 
- ขีดจํากัดลาง (lower limit) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง คาที่เปนไปไดที่มีคานอย

ที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้น เชน 160 เปนขีดจํากัดลางของอันตรภาคชั้น 160 – 169  
- ขีดจํากัดบน (upper limit) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง คาที่เปนไปไดที่มีคามาก

ที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้น เชน 169 เปนขีดจํากัดบนของอันตรภาคชั้น 160 – 169 
- ขอบลาง (lower boundary) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง คากึ่งกลางระหวาง

ขีดจํากัดลางของอันตรภาคชั้นนั้นกับขีดจํากัดบนของอันตรภาคชั้นต่ํากวาที่อยูติดกัน  
- ขอบบน (upper boundary) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง คากึ่งกลางระหวาง

ขีดจํากัดบนของอันตรภาคชั้นนั้นกับขีดจํากัดลางของอันตรภาคชั้นสูงกวาที่อยูติดกัน 
- ความกวาง (width) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง ผลตางระหวางขอบบนและ   

ขอบลางของอันตรภาคชั้น 
- ความถ่ีสะสม (cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง ผลรวมของ

ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีชวงคะแนนต่ํากวาทั้งหมดหรือสูงกวา
ทั้งหมด 

- ความถ่ีสัมพัทธ (relative frequency) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง อัตราสวน
ระหวางความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด 

- ความถ่ีสะสมสัมพัทธ (relative cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้น 
หมายถึง อัตราสวนระหวางความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด 
ตัวอยางท่ี 2 จากการสํารวจขอมูลระดับโคเลสเตอรอลจากผูที่รับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูด 
จํานวน 60 คน ดังนี้ 

172 212 227 230 220 222 223 224 229 181 185 228 227 227 201 
230 255 255 170 235 235 232 239 236 236 236 245 245 205 247 
238 265 231 265 197 255 256 267 208 214 215 215 219 223 223 
195 278 225 225 259 197 249 249 249 209 219 235 235 237 242 

สามารถสรางตารางแจกแจงความถี่ระดับโคเลสเตอรอลไดดังนี ้



163 
 

ระดับ 
โคเลสเตอรอล (X) 

ความถ่ี  
(f) 

ความถ่ีสะสม 
(F) 

ความถ่ีสัมพัทธ ความถ่ีสะสมสัมพัทธ 

170 – 179 2 2 2  ÷  60   =   0.03 2  ÷  60   =   0.03 
180 – 189 2 4 2  ÷  60   =   0.03 4  ÷  60   =   0.06 
190 – 199 3 7 3  ÷  60   =   0.05 7  ÷  60   =   0.12 
200 – 209 4 11 4  ÷  60   =   0.07 11 ÷ 60   =   0.18 
210 – 219 6 17 6  ÷  60   =   0.1 17 ÷ 60   =   0.28 
220 – 229 13 30 13 ÷ 60   =   0.22 30 ÷ 60   =   0.50 
230 – 239 14 44 14 ÷ 60   =   0.23 44 ÷ 60   =   0.73 
240 – 249 7 51 7  ÷  60   =   0.12 51 ÷ 60   =   0.85 
250 – 259 5 56 5  ÷  60   =   0.08 56 ÷ 60   =   0.93 
260 – 269 3 59 3  ÷  60   =   0.05 59 ÷ 60   =   0.98 
270 – 279 1 60 1  ÷  60   =   0.02 60 ÷ 60   =   1.00 

รวม 60  1.00  
 
กรณีที่ขอมูลคาใดคาหนึ่งมีคาสูงหรือต่ํากวาคาอ่ืน ๆ มากหรือนอยกวาปกติ การกําหนดให

ความกวางของแตละอันตรภาคชั้นเทากันอาจทําไดอยาก หรือทําใหจํานวนอันตรภาคชั้นมากเกินไป
ตองเสียเวลาในการคํานวณมาก กรณีเชนนี้อันตรภาคชั้นแรกหรือสุดทายอาจเปนอันตรภาคชั้นเปด 
ตัวอยางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนผูปวยในเขตเทศบาลแหงหนึ่งในป จําแนกตามระยะเวลาการปวย  
ดังนี้ 

ระยะเวลาการปวย  (วัน) จํานวนผูปวย 
นอยกวา  8 441,250 

8 – 14 50,650 
15 – 28 12,560 
29 – 42   8,720 

มากกวา  42 22,110 
ไมทราบขอมูล 7,850 

รวม 543,140 
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กรณีที่คาจากการสังเกตบางคาเปนจํานวนที่มีทศนิยม การกําหนดอันตรภาคชั้นควรจะ
กําหนดโดยใหขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลางเปนทศนิยมดวย ควรจะมีจํานวนตําแหนงทศนิยมเทากับ
จํานวนตําแหนงทศนิยมที่มากที่สุดที่ปรากฏในขอมูล 
ตัวอยางท่ี 4 จากการสํารวจชั่วโมงการทํางานเฉล่ียตอคนตอสัปดาหของแตละโรงงานในเขต
อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ดังนี้   

30 40 38.5 37 50.1 40.7 35.5 43.5 39 45 47.6 48.2 
40 39 44.5 35 44.5 42.8 52.5 44 52.7 45 45.5 52.8 

 
จํานวนช่ัวโมง  (x) ความถ่ี 

30.0 – 34.9   1 
35.0 – 39.9 6 
40.0 – 44.9 8 
45.0 – 49.9 5 
50.0 – 54.9 4 

 
หรือกําหนดอันตรภาคชั้นใหอยูในรูปชวง ดังนี ้
 

จํานวนช่ัวโมง  (x) ความถ่ี 
30   x   35 1 
35   x   40 6 
40   x   45 8 
45   x   50 5 
50   x   55 4 

 
2. การแจกแจงความถ่ีโดยใชกราฟ 
โดยทั่วไปการใชกราฟแสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปรสามารถทําใหเห็นการกระจายของ

ขอมูลไดชัดกวาการดูจากตารางแจกแจงความถี ่ซึ่งกราฟที่ใชแสดงการแจกแจงความถี่มี 3 ชนิด ดังนี้ 
2.1 ฮิสโทแกรม (histogram) 
ฮิสโทแกรมมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากวางเรียงติดตอกันบนแกนนอน โดยมีแกนนอน

แทนคาของตัวแปร ความกวางของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแทนความกวางของอันตรภาคชั้น และพื้นที่ของ
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รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแตละรูปแทนความถี่ของแตละอันตรภาคชั้น ดังนั้น ถาความกวางของอันตรภาคชั้น
เทากันตลอด ความสูงของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากจะแสดงความถี ่

2.2 รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ (frequency polygon) 
รูปหลายเหล่ียมของความถี ่คือ รูปหลายเหล่ียมที่เกิดจากการตอจุดกึ่งกลางของยอดแทง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากของฮิสโทแกรมและจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่ต่ํากวาและสูงกวาบนแกนนอน 
2.3 เสนโคงของความถ่ี (frequency curve)  
เสนโคงของความถี่ คือ เสนโคงที่ไดจากการปรับดานของรูปหลายเหล่ียมของความถี่ให

เรียบข้ึน โดยใหพื้นที่ภายใตเสนโคงมีขนาดใกลเคียงกับรูปหลายเหล่ียมของความถี่ 
ตัวอยางท่ี 5 จากตารางแจกแจงความถี่ระดับโคเลสเตอรอล 
 

ระดับ 
โคเลสเตอรอล (X) 

ความถ่ี  
(f) 

ขอบลาง – ขอบบน 

170 – 179 2 169.5 – 179.5   
180 – 189 2 179.5 – 189.5   
190 – 199 3 189.5 – 199.5   
200 – 209 4 199.5 – 209.5   
210 – 219 6 209.5 – 219.5   
220 – 229 13 219.5 – 229.5   
230 – 239 14 229.5 – 239.5   
240 – 249 7 239.5 – 249.5   
250 – 259 5 249.5 – 259.5   
260 – 269 3 259.5 – 269.5   
270 – 279 1 269.5 – 279.5  
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เขียนฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี่ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 
           
  

 
 
 

3. การแจกแจงความถ่ีโดยใชแผนภาพตน – ใบ (stem – and – leaf plot หรือ stem 
plot) 
 ในตารางแจกแจงความถี่และฮิสโทแกรมไมสามารถทราบไดวามีขอมูลคาใดอยูบาง เพราะ
จัดแบงขอมูลเปนชวง ๆ การจัดขอมูลเปนกลุม อาจใชวิธีสรางแผนภาพเพื่อแจกแจงความถี่และ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนไปพรอมกัน เรียกวา แผนภาพตน – ใบ  
ตัวอยางท่ี 6 จากการสํารวจราคาสินคาอุปโภค – บริโภค จํานวน 20 รายการ เปนดังนี้  

20 42 58 39 49 88 23 35 109 45 
69 42 43 38 43 75 99 112 82 29 

เขียนแผนภาพตน – ใบไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

259.5229.5 239.5 249.5199.5 209.5 219.5

เสนโคงของความถ่ี

รูปหลายเหลี่ยมของความถ่ี
ความถ่ี

     ระดับ
โคเลสเตอรอล         
     (mg/dl)279.5269.5189.5179.5169.5

14

12

10

8

6

4

2
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   ตน  ใบ  
  2 0 3 9  
  3 5 8 9 
  4 2 2 3 3 5 9 
  5 8 
  6 9 
  7 5 
  8 2 8 
  9 9 
  10 9 
  11 2  
 
8. กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี 1 
  ขั้นสัมพันธ 

1. ครูผูสอนยกตัวอยางสถานการณงานกีฬาสีของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท ซึ่ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตองมีหนาที่รับผิดชอบเปนประธานคณะสี แลวตั้งคําถามให
นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

- นักเรียนตองรูขอมูลอะไรบาง  
- นักเรียนจะทําอยางไรเพื่อใหรูขอมูลเหลานั้นไดชัดเจนยิ่งข้ึน (จัดขอมูลใหอยูเปนพวก ๆ ) 
- นักเรียนตองการส่ังซื้อเส้ือกีฬาสีใหแกนักเรียนทุกคนในคณะสี เม่ือนักเรียนสํารวจขนาด

เส้ือของนักเรียนแตละคนแลว นักเรียนจะทําอยางไรเพื่อใหรูขอมูลที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการ
ส่ังซื้อ (นับจํานวนนักเรียนที่ส่ังเส้ือแตละขนาด) 

2. ครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมจากคําตอบของนักเรียนดังนี้ “การจัดขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดให
อยูเปนพวก ๆ นั้น เรียกวา การแจกแจงความถี่ ดังเชนการแจกแจงความถี่ขนาดเส้ือ ขนาดเส้ือแตละ
ขนาดเรียกวาคาที่ไดจากการสังเกต จํานวนนักเรียนที่ส่ังเส้ือแตละขนาดเรียกวาความถี่ของคาจากการ
สังเกต 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบจิตวิทยาจาก http://blog.eduzones.com/snowytest/8689 และ
ตรวจใหคะแนนดวยตนเอง เสร็จแลวครูและนักเรียนรวมสนทนาเกี่ยวกับแบบทดสอบลักษณะนี้วา
สามารถพบเห็นบอยในนิตยสาร อินเทอรเน็ต และซักถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของการแปลผล 
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4. ครูผูสอนและนักเรียนรวมสนทนาเกี่ยวกับคาที่เปนไปไดของคะแนน และชี้ใหเห็นวาคะแนน
ที่เกิดข้ึนมีเปนจํานวนมาก การนับจํานวนคนที่ตอบแบบทดสอบในทุกคาที่เปนไปไดของคะแนนไม
สามารถทําไดสะดวกนัก 

5. ครูผูสอนบอกนิสัยจากชวงคะแนน ดังนี้ 
- มากกวา 60 คะแนน คนโดดเดน เชื่อม่ันในตนเองสูง 
- 51 – 60 คะแนน คนกลาหาญและทาทาย 
- 41 – 50 คะแนน คนใจดี นึกถึงจิตใจและเขาใจคนอ่ืน 
- 31 – 40 คะแนน คนออนไหว นอบนอม ซื่อสัตย จริงใจ 
- 21 – 30 คะแนน คนมานะบากบั่น รอบคอบ ระมัดระวังเปนอยางมาก  
- นอยกวา 21 คะแนน คนข้ีอาย ตองการการดูแลปกปอง 

6. ครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ “ชวงคะแนนแตละชวง เรียกวา อันตรภาคชั้น ในกรณีที่คา
จากการสังเกตมีเปนจํานวนมาก การแจกแจงความถี่ของแตละคาอาจไมสะดวกนัก ดังนั้นจึงแจกแจง
ความถี่เปนชวงคะแนน”  
 ขั้นประสบการณ 

7. ครูและนักเรียนชวยกันสํารวจจํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบทดสอบจิตวิทยาในชวง
ตาง ๆ เพื่อสรางตารางแจกแจงความถีใ่นเอกสารแนะแนวทางที่ 1.1 เสร็จรวมกันสรุปความหมายของ
คําศัพทที่พบในตารางแจกแจงความถี่ 

8. ครูและนักเรียนชวยกันอานและตีความหมายขอมูลจากตารางแจกแจงความถี่  โดย
ครูผูสอนตั้งคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้ 

- ความถี่ในแตละอันตรภาคชั้น บอกใหนักเรียนทราบอะไร (จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนน
ในชวงตาง ๆ)          

- ความถี่สะสมในแตละอันตรภาคชั้น บอกใหนักเรียนทราบอะไร (จํานวนนักเรียนที่ได
คะแนนในชวงนั้นกับชวงที่ต่ํากวาทั้งหมด) 

- คาของความถี่สะสมมีลักษณะอยางไร เพราะเหตุใด (มีคาเพิ่มข้ึนและความถี่สะสมของ
อันตรภาคชั้นสุดทายตองเทากับผลรวมของความถี่ทั้งหมด เพราะความถี่สะสมเกิดจากการบวก
ความถี่จากอันตรภาคชั้นที่มีคานอยไปสูชั้นที่มีคามากจนถึงชั้นสุดทาย) 

- ถาตองการทราบรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน 21 – 30 คะแนน ควรดูคําตอบในชอง
ใดของตาราง เพราะเหตุใด (ชองความถี่สัมพัทธแลวคูณดวย 100 เพราะแสดงจํานวนขอมูลใน    
อันตรภาคชั้นนั้นเทียบกับจํานวนขอมูลทั้งหมด) 
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- ถาตองการทราบวามีนักเรียนที่ไดคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 60 คะแนน กี่เปอรเซ็นต 
ควรดูคําตอบในชองใดของตาราง เพราะเหตุใด (ชองความถี่สะสมสัมพัทธแลวคูณดวย 100 เพราะ
แสดงจํานวนขอมูลในอันตรภาคชั้นนั้นและชั้นที่ต่ํากวาเทียบกับจํานวนขอมูลทั้งหมด)  

 ขั้นประยุกต/ขั้นรวมมือ 
9. นักเรียนทําแบบฝกทักษะที่ 1.1 การแจกแจงความถี่โดยใชตาราง เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจ เสร็จแลวครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง และรวมอภิปรายเกี่ยวกับขอดีของการ
จัดระบบขอมูลเบื้องตนโดยใชตารางแจกแจงความถี่วาทําใหวิเคราะหและสรุปผลขอมูลเบื้องตนได
สะดวกและรวดเร็ว 

10.แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถ รวมอภิปรายเกี่ยวกับปญหา
ที่สนใจ แลวรวมกันพิจารณาวาในการวิเคราะหปญหานี้ตองทราบขอมูลใดบาง แจงใหครูผูสอนทราบ 
เสร็จแลวกําหนดหัวขอและจุดมุงหมายที่ตองการศึกษาหรือวิเคราะหปญหาดังกลาวลงในใบกิจกรรมที่ 
1.1 และรวมอภิปรายวางแผนการดําเนินการเพื่อที่จะวิเคราะหและสรุปผลขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 
และชัดเจน 

11.ครูผูสอนแจกบทความ เร่ือง “คนไทยบริโภคอาหารขยะ เส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด” ให
นักเรียนทุกคนและมอบหมายใหอานเปนการบาน 

ขั้นถายโอน/ขั้นรวมมือ 
12.นักเรียนแตละกลุมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาที่ไดนําเสนอ แลวนํา

ความรูเร่ืองการสรางตารางแจกแจงความถี่มาชวยในการวิเคราะหปญหา โดยผูเรียนกําหนดตาราง
แจกแจงความถี่ข้ึนเองตามความเหมาะสมของขอมูล  แลวบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 และสง
ครูผูสอนนอกเวลาเรียน 

ช่ัวโมงท่ี 2 
 ขั้นสัมพันธ 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณของนักเรียนวาเคยนําเสนอขอมูลในรูปแบบใดมา
บาง (ตาราง กราฟ แผนภูมิ) 

2. ครูผูสอนนําเสนอแผนภูมิแทงและกราฟเสนที่รวบรวมไดจากส่ือตาง ๆ ใหนักเรียนพิจารณา
แกนของแผนภูมิแทงและกราฟเสนวาใชแทนอะไรบาง 

3. ครูผูสอนใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทงและ
กราฟเสนมีขอดีอยางไรบาง 
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 ขั้นประสบการณ/ขั้นรวมมือ 
4. นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรางฮิสโทแกรมในเอกสารแนะแนวทางที่  1.2  ดวยการ

ชวยเหลือชี้แนะและอธิบายกันในกลุมวาตองใชคาใดบาง และมีวิธีการหาอยางไร โดยอาศัยครูชวย
แนะแนวทางจนเขาใจ        

5. ครูผูสอนใหนักเรียนลากเสนตรงเชื่อมตอจุดกึ่งกลางของยอดแทงส่ีเหล่ียมตามลําดับ แลว
ลากเสนโคงปรับดานของรูปหลายเหล่ียมใหเรียบข้ึน  

6. ครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติในเอกสารแนะแนวทางที่ 1.2 
วาเปนการแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ ประกอบดวยฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสน
โคงของความถี่ ตามลําดับ 

7. นักเ รียนแตละกลุมรวมอภิปรายและชวยกันสรุปความหมายของฮิสโทแกรม รูป          
หลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี่ลงในเอกสารแนะแนวทางที่ 1.2   

8. ครูผูสอนตั้งคําถามจากการแจกแจงความถี่ดวยกราฟ ดังนี ้
- คนสวนใหญมีระดับโคเลสเตอรอลอยูในชวงใด (220 – 239 mg/dl) ครูผูสอนและ

นักเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับโทษของการรับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูดเปนประจําที่ไดจากการ
อานบทความ 

- จํานวนคนที่มีระดับโคเลสเตอรอลต่ํากวาหรือสูงกวาระดับโคเลสเตอรอลของคนสวน
ใหญเปนอยางไร (มีจํานวนนอยและมีจํานวนใกลเคียงกัน) 

- เสนโคงความถี่มีลักษณะอยางไร (โคงสมมาตร) 
แลวรวมอภิปรายเกี่ยวกับขอดีของการแจกแจงความถี่ดวยกราฟวาทําใหเห็นลักษณะของ

ขอมูลไดชัดเจน 
 ขั้นประยุกต/ขั้นรวมมือ 

9.นักเรียนแตละกลุมนําตารางแจกแจงความถี่ที่ไดจากการสํารวจขอมูลปญหาที่กลุมสนใจใน
ใบกิจกรรมที่ 1.1 มาสรางฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงความถี่ และรวม
อภิปรายลักษณะของขอมูลจากการแจกแจงความถี่ดวยกราฟ แลวบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 และ
สงครูผูสอน 

10.นักเรียนทําแบบฝกทักษะที่ 1.2 การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ เพื่อตรวจสอบความเขาใจ 
เสร็จแลวครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

11.ครูมอบหมายใหนักเรียนสืบคนราคาสินคาอุปโภค – บริโภคชนิดเดียวกันของหางบิ๊กซีและ
โลตัส จํานวน 30 บาท เปนการบาน 
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ขั้นถายโอน 
12.ครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมวาเสนโคงความถี่มีความสัมพันธกับคากลางที่นักเรียนไดเรียน

มาแลวในระดับชั้น ม. 3 (คาเฉล่ีย, มัธยฐาน, ฐานนิยม) และการกระจายของขอมูล โดยตั้งคําถาม
กระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้ 

- จากรูปเสนโคงความถี่ปกติ (โคงสมมาตร) คากลางทั้ง 3 ประเภท นาจะมีคาเปนอยางไร
เพราะเหตุใด  

- เสนโคงความถี่ที่มีความโดงมากและนอย จะมีลักษณะการกระจายของขอมูลแตกตาง
กันอยางไร  

โดยครูผูสอนฝากใหนักเรียนคิดเปนการบาน และจะเฉลยเม่ือจบเนื้อหาเร่ืองคากลางและการ
กระจายของขอมูล 

ช่ัวโมงท่ี 3  
ขั้นสัมพันธ 
1. ครูและนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่โดยใชตารางและกราฟ 

ดังนี้ 
- นักเรียนคิดวาการแจกแจงความถี่แบบจัดขอมูลเปนกลุม (อันตรภาคชั้น) และการ      

แจกแจงความถี่ดวยกราฟมีขอเสียอยางไร (ไมสามารถบอกไดวาขอมูลมีคาใดอยูบาง เนื่องจากได
จัดแบงขอมูลที่มีอยูเปนชวง ๆ ซึ่งแตละชวงแทนคาที่เปนไปไดชุดใหมที่ใหภาพคราว ๆ วาขอมูลใน    
แตละชวงมีมากนอยเพียงใด) 

ขั้นประสบการณ/ขั้นรวมมือ 
2. นักเรียนแตละกลุมพิจารณาโบรชัวรสินคาอุปโภค – บริโภค และแผนภาพตน – ใบแสดง

ราคาสินคา แลวรวมกันอภิปรายหาวิธีการสรางแผนภาพตน – ใบ โดยอาศัยครูใชคําถามแนะแนวทาง 
ดังนี้ 

-  ในโบรชัวรมีสินคากี่รายการ แลวใหนักเรียนนับจํานวนตัวเลขที่ปรากฏในแผนภาพใน
สวนของใบ 

- ราคาสินคาที่ถูกที่สุดและแพงที่สุดในโบรชัวรเปนเทาใด แลวใหนักเรียนพิจารณา
แผนภาพตน – ใบในบรรทัดแรกและบรรทัดสุดทาย 

- ในโบรชัวรมีสินคาที่ราคาเทากันหรือไม แลวใหนักเรียนพิจารณาแผนภาพตน – ใบใน
บรรทัดที่ 3 (เนื่องจากบรรทัดที่ 3 มีราคาสินคาที่เทากัน)   

3. ครูสุมนักเรียนตอบคําถาม 4–5 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจ  เชน  �2|0,  �9|9,  �10|9,  
�11|2  หมายความวาอยางไร (สินคาราคา 20,  99,  109 และ 112 บาท) 

4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความหมายและวิธีการสรางแผนภาพตน – ใบ  
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5. ครูผูสอนตั้งคําถามจากการแจกแจงความถี่ดวยแผนภาพตน – ใบ ดังนี้ 
 - จากแผนภาพตน – ใบมีจํานวนสินคากี่รายการ (20 รายการ) 
 - จากแผนภาพตน – ใบขอมูลต่ําสุดและสูงสุดเปนเทาใด (20 และ 112 ตามลําดับ) 
 - จากแผนภาพตน – ใบสามารถบอกคาที่แทจริงของขอมูลไดหรือไม (ได) 
 - จากแผนภาพตน – ใบราคาสินคาสวนใหญอยูในชวงใด เพราะเหตุใด (40 – 49 เพราะ 

เปนชวงที่มีจํานวนขอมูลมากที่สุด) 
 แลวรวมอภิปรายขอดีของการแจกแจงความถี่โดยใชแผนภาพตน – ใบ วาเปนการแจกแจง

ขอมูลเปนชวงที่สามารถรูคาของขอมูลแตละคาได ซึ่งทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไปพรอมกัน
ได 

ขั้นประยุกต/ขั้นรวมมือ 
6. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลราคาสินคาอุปโภค – บริโภคของหางบิ๊กซีและโลตัสที่ไดรับ

มอบหมายใหสืบคนเปนการบานมาแจกแจงความถี่ดวยแผนภาพตน – ใบ โดยใชสวนตนรวมกัน เพื่อ
เปรียบเทียบราคาสินคาและตัดสินใจวาควรเลือกซื้อสินคาจากหางใด แลวบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 
1.2  

7. นักเรียนทําแบบฝกทักษะที่ 1.3 การแจกแจงความถีโ่ดยใชแผนภาพตน – ใบ เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ เสร็จแลวครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

8. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 1 เร่ือง การแจกแจงความถี่ของขอมูล 
ขั้นถายโอน 
9. นักเรียนชวยรวมกันสรุปความรูเร่ืองการแจกแจงความถี่ ดังนี ้

- มีการแจกแจงความถี่ในลักษณะใดบาง 
- ขอดี/ประโยชนของการแจกแจงความถี่ของขอมูล พรอมทั้งยกตัวอยางที่พบใน

ชีวิตประจําวันประกอบ      
9. สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบกิจกรรมที่ 1.1 – 1.2 
 2. เอกสารแนะแนวทางที่ 1.1 – 1.2  
 3. แบบฝกทักษะที่ 1.1 – 1.3 
 4. แบบทดสอบยอยที่ 1 เร่ือง การแจกแจงความถี ่
 5. แบบทดสอบจิตวิทยาและบัตรคะแนน 
 6. บทความ เร่ือง “คนไทยบริโภคอาหารขยะ เส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด” 
 7. โบรชัวรและแผนภาพตน - ใบแสดงราคาสินคาอุปโภค – บริโภค    
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 8. แผนชารจแสดงแผนภูมิแทงและกราฟเสน 
 9. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม. 5 เลม 2 
 10.Internet 
 11.หองสมุดโรงเรียน/หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งท่ีตองการวัด/ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 
ดานความรู 
1. สรางตารางแจกแจงความถี่จากขอมูล
ที่กําหนดใหได 
2. สรางตารางแจกแจงความถี่สะสม 
ความถี่สัมพัทธ และความถี่สะสม
สัมพัทธได 
3. แจกแจงความถี่ของขอมูลโดยใช    
ฮิสโทแกรมได 
4. แจกแจงความถี่ของขอมูลโดยใช
แผนภาพตน – ใบได 
 

 
- ตรวจใบงาน 
- ทดสอบความรู
ความเขาใจ 

 
- ใบกิจกรรม     
ที่ 1.1 – 1.2  
- เอกสารแนะ
แนวทางที่       
1.1 – 1.2 
- แบบฝกทักษะ 
ที่ 1.1 – 1.3 
- แบบทดสอบ
ยอยที่ 1 

 
นักเรียนทําได
ถูกตองรอยละ 
70 ข้ึนไป 

ดานทักษะ/กระบวนการ 
1. การเชื่อมโยง 
2. การใหเหตุผล 
3. การแกปญหา 
4. การส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 
- ตรวจใบงาน 
- การถาม – ตอบ  
- การสังเกต 
- ทดสอบความรู
ความเขาใจ 

 
- แบบประเมิน
ทักษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
- แบบสังเกตการ
ส่ือสารดานการ
พูดและการเขียน 

 
นักเรียนได
คะแนนรวม   
รอยละ 70 ข้ึนไป 

ดานคุณลักษณะ 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีระเบียบวินัย 
3. ทํางานอยางเปนระบบรอบคอบ 

 
- การสังเกต 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

 
นักเรียนได
คะแนนรวม   
รอยละ 70 ข้ึนไป 

 



174 
 

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
  บันทึกผลหลังสอน 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ…………………………….ครูผูสอน 

                  (นางสาววรรณศิริ  หลงรัก) 
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ตัวอยางแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 

พฤติกรรมที่สังเกต 
เกณฑคะแนน 

4 3 2 1 0 
พูดอธิบายแนวคิดของตนเองใหบุคคลอ่ืนเขาใจอยางถูกตอง      
พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรทีถู่กตอง      
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอ่ืนเขาใจได 

     

พูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน      
 

 เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
1. พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 

0 / ไมพยายาม 

พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบตามลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน เพื่อ
นําไปสูการหาคําตอบไดถูกตองทั้งหมด 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบเปนสวนใหญ 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบบางสวน 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไมสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบ แตมีความพยายามในการพูดอธิบาย 
ไมพูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดหรือแสดงความพยายามในการ
ส่ือสารเลย 
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2. พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

4 / ดีมาก 
3 / ดี 

2 / พอใช 
1 / ควรปรับปรุง 

 
0 / ไมพยายาม 

พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  
พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
พูดอธิบายโดยใชภาษาถูกตองตามหลักคณิตศาสตรบางสวน 
พูดอธิบายโดยใชภาษาทางคณิตศาสตรไมถูกตอง แตมีความพยายามในการ
พูดอธิบาย  
ไมพูดอธิบายหรือแสดงความพยายามในการส่ือสารเลย 

 
3. พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
3 / ดี 

 
2 / พอใช 

 
1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดอยางถูกตอง ครบถวน และสมเหตุสมผล 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดถูกตอง และสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดถูกตอง และสมเหตุสมผลบางสวน 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลไมถูกตอง แตมีความพยายามในการพูด 
ไมพูดแสดงความสัมพันธของขอมูลหรือแสดงความพยายามในการส่ือสาร
เลย  

 
4. ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

3 / ดี 
 

2/ พอใช 
1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

พูดสรุปไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ครบถวนตามสถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดถูกตอง แตไมครบทุกประเด็นตามสถานการณที่กําหนด หรือพูด
สรุปไดถูกตองเปนสวนใหญ 
พูดสรุปไดถูกตองบางสวน 
พูดสรุปไมถูกตอง แตมีความพยายามในการพูดอธิบาย 
ไมพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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ตัวอยางแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 

พฤติกรรมที่สังเกต 
เกณฑคะแนน 

4 3 2 1 0 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ      
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง      
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน 
ใหผูอ่ืนเขาใจได 

     

เขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน      
 

เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
1. เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 
 

0 / ไมพยายาม 

เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบตามลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน และ
หาคําตอบไดถูกตองทั้งหมด 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบเปนสวนใหญ  
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบบางสวน 
เขียนอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไมสอดคลอง
กับประเด็นปญหาที่โจทยตองการทราบ แตมีความพยายามในการเขียน
อธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 

  
 
 
 
 
 
 



178 
 

2. เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

4 / ดีมาก 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
 

1 / ควรปรับปรุง 
 
 

0 / ไมพยายาม 

เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  
เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
เขียนอธิบายโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร แผนภาพ แผนภูมิ หรือตาราง 
ประกอบการนําเสนอ หรือใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง แตมีความ
พยายามในการเขียนอธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 

 
3. เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
4 / ดีมาก 

 
3 / ดี 

 
2 / พอใช 

 
1 / ควรปรับปรุง 

 
0 / ไมพยายาม 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางถูกตอง ครบถวน และสมเหตุสมผล 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดถูกตอง และสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ  
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดถูกตอง และสมเหตุสมผลบางสวน 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลไมถูกตอง แตมีความพยายามในการเขียน
อธิบาย 
ไมปรากฏรองรอยการเขียนอธิบาย 
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4. ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

4 / ดีมาก 
 

3 / ดี 
 

2 / พอใช 
1 / ควรปรับปรุง 
0 / ไมพยายาม 

เขียนสรุปไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ครบถวนตามสถานการณที่
กําหนด 
เขียนสรุปไดถูกตอง แตไมครบทุกประเด็นตามสถานการณที่กําหนด หรือเขียน
สรุปไดถูกตองเปนสวนใหญ 
เขียนสรุปไดถูกตองบางสวน 
เขียนสรุปไมถูกตอง แตมีความพยายามในการเขียนอธิบาย 
ไมเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

การแกปญหา การใหเหตุผล การเชื่อมโยง 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             

รวม             
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เกณฑการใหคะแนน 
ดานการแกปญหา 

คะแนน/
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และอธิบายข้ันตอน
ของวิธีการดังกลาวไดอยางชัดเจน 

2 
ดี 

มียุทธวิธีดําเนินการแกปญหาไดสําเร็จ แตไมสามารถอธิบายข้ันตอนของวิธีการ
ดังกลาว 

1 
พอใช มีหลักฐานหรือรองรอยการดําเนินการแกปญหาบางสวน แตแกปญหาไมสําเร็จ 

0 
ตองปรับปรุง ไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา 

 
ดานการใหเหตุผล 

คะแนน/
ความหมาย ความสามารถที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 

2 
ดี 

มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ แตอาจไม
สมเหตุสมผลในบางกรณ ี

1 
พอใช 

มีการเสนอแนวคิด แตไมสมเหตุสมผล และไมระบุการอางอิง 

0 
ตองปรับปรุง 

ไมมีการอางเหตุผลหรือแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
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ดานการเช่ือมโยง 
คะแนน/

ความหมาย ความสามารถที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรเชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร/
สาระอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหาหรือประยุกตใชไดอยาง
สอดคลองและเหมาะสม 

2 
ดี 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรเชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร/
สาระอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหาไดบางสวน 

1 
พอใช นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง แตไมเหมาะสม 

0 
ตองปรับปรุง ไมมีการเชื่อมโยงใด ๆ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ทํางานเปนระบบ 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          

รวม          
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เกณฑการใหคะแนน 
คุณลักษณะ มีความรับผิดชอบ 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย เปนระบบแกผูอ่ืน
และแนะนําชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบัต ิ

2 
ดี 

- สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงครูผูสอน มีเหตุผลที่รับฟงได  
- รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 

1 
พอใช 

- สงงานชากวากําหนด 
- ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 

 
คุณลักษณะ มีระเบียบวินัย 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันทุกคร้ัง 

2 
ดี 

- สมุดงาน ชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ 

1 
พอใช 

- สมุดงาน ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันเปนบางคร้ัง ตองอาศัยการแนะนํา 
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คุณลักษณะ ทํางานเปนระบบ รอบคอบ 
คะแนน/

ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- มีการวางแผนการดําเนินงานเปนระบบ 
- การทํางานมีครบทุกข้ันตอน ตัดข้ันตอนที่ไมสําคัญออก 
- จัดเรียงลําดับความสําคัญ กอน-หลัง ถูกตอง ครบถวน 

2 
ดี 

- มีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานมีไมครบทุกข้ันตอน และผิดพลาดบาง 
- จัดเรียงลําดับความสําคัญ กอน-หลัง ไดเปนสวนใหญ 

1 
พอใช 

- ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานไมมีข้ันตอน มีความผิดพลาดตองแกไข 
- ไมจัดเรียงลําดับความสําคัญ 
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แบบทดสอบจิตวิทยา : 10 ขอ บอกความเปนคุณ 
 

1. เวลาชวงไหนที่คุณจะรูสึกด ี
a) ตอนเชา 
b) ตอนบาย ๆ หรือเย็น  ๆ
c) ตอนดึก ๆ 

2. ปกติคุณจะมีทาทางการเดินแบบไหน 
a) เดินเร็ว กาวยาว ๆ 
b) เดินเร็ว แตกาวส้ัน ๆ 
c) เดินไมคอยเร็ว มองตรงไปขางหนา 
d) เดินไมคอยเร็ว กมหนา 
e) เดินคอนขางชา 

3. เวลาคุยกับใคร คุณทําทา 
a) ยืนกอดอก 
b) ยืนกุมมือ 
c) เทาสะเอว 1 ขางหรือทั้ง 2 ขาง 
d) แตะหรือผลักคนที่คุยดวย 

4. ทานั่งสบาย ๆ ของคุณเปนยังไง 
a) เอาขาพับเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หรือนั่งพับเพียบ 
b) นั่งไขวหาง 
c) ยืดขาตรง 
d) นั่งทับขาขางใดขางหนึ่ง 

5. เม่ือมีอะไรที่ทําใหคุณรูสึกถูกใจหรือขํามาก คุณแสดงออกอยางไร 
a) หัวเราะดัง ๆ อยางพอใจ 
b) หัวเราะ แตไมดังมาก 
c) หัวเราะแบบไมมีเสียง 
d) ยิ้มแบบอาย ๆ 

 
 
 



187 
 

6. เม่ือไปงานเล้ียง 
a) เขาไปอยางเปนที่สนใจ ทุกคนตองรูวาคุณมาแลว 
b) เขาไปเงียบ ๆ มองหาคนที่รูจัก 
c) เขาไปอยางเงียบที่สุด พยายามไมเปนที่สนใจ 

7. คุณทํางานอยางหนัก ทุมเทมาก ๆ แตถูกขัดจังหวะ คุณจะ... 
a) หยุดพักเพื่อผอนคลาย 
b) รูสึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว รําคาญ 
c) รูสึกก้ํากึ่ง 2 ขอขางบน 

8. ชอบสีอะไรมากที่สุดตอไปนี ้
a) สีแดง หรือสีสม 
b) สีดํา 
c) สีเหลือง หรือสีฟา 
d) สีเขียว 
e) สีน้ําเงิน หรือสีมวง 
f) สีขาว 
g) สีน้ําตาล หรือสีเทา 

9. ตอนที่คุณอยูบนเตียง ชวงเวลาสุดทายกอนที่คุณจะหลับ คุณนอนในลักษณะไหน 
a) นอนหงายธรรมดา 
b) นอนควํ่า 
c) เอียงขาง นอนขด 
d) นอนเอาหัวทับแขน 
e) นอนคลุมโปง 

10. คุณมักฝนวา คุณ... 
a) กําลังหลนหรือดิ่งลงไปเร่ือย ๆ 
b) กําลังตอสู หรือดิ้นรน 
c) กําลังคนหาอะไรสักอยาง หรือใครสักคน 
d) กําลังบิน หรือกําลังลอยอยู 
e) คุณไมคอยฝน 
f) คุณมักฝนถึงแตส่ิงที่ด ี

ท่ีมา: http://blog.eduzones.com/snowytest/8689 
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. . .  บัตรคะแนน  . . . 

1. (a)  2 (b)  4  (c)  6 
2. (a)  6 (b)  4  (c)  7  (d)  2  (e)  1 
3. (a)  4 (b)  2  (c)  5  (d)  7   
4. (a)  4 (b)  6  (c)  2  (d)  1 
5. (a)  6 (b)  4  (c)  3  (d)  5   
6. (a)  6 (b)  4  (c)  2 
7. (a)  6 (b)  2  (c)  4 
8. (a)  6 (b)  7  (c)  5  (d)  4  (e)  3  (f)  2           

(g)  1 
9. (a)  7 (b)  6  (c)  4  (d)  2  (e)  1 
10. (a)  4 (b)  2  (c)  3  (d)  5  (e)  6  (f)  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



189 
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ความถี่สะสม (cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอบลาง (lower boundary) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอบบน (upper boundary) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ความกวาง (width) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
                   
ความถี่สัมพัทธ (relative frequency) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
  
ความถี่สะสมสัมพัทธ (relative cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้น หมายถึง.......................... 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

ชวยกันสรุปหนอย  . . . ครับ  
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เร่ือง . . . การแจกแจงความถี่โดยใชตาราง 
 
1. กลุมนักศึกษาแพทย 50 คน บันทึกอัตราการเตนของชีพจรของตนเองในเวลา 30 วินาที แลวคูณ
ดวยสอง ปรากฏขอมูลดังนี ้

80 70 88 70 48 66 84 82 66 42 
52 72 90 70 96 84 96 92 62 78 
60 68 88 54 66 66 80 92 70 104 
64 46 70 84 88 58 72 84 68 74 
64 72 62 62 72 50 72 110 100 58 

(1) จงสรางตารางแจกแจงความถี่ที่มีความกวางเทากับ 5 โดยอันตรภาคชั้นที่ต่ําสุดมีขีดจํากัดลาง
ของอันตรภาคชั้นเทากับ 41 
อัตราการเตน 
ของชีพจร (X) 

ความถ่ี  
(f) 

ความถ่ีสะสม  
(F) 

ความถ่ีสัมพัทธ ความถ่ีสะสม
สัมพัทธ 

41 –      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม     

. . . แบบฝกทักษะท่ี 1.1 . . . 
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ระดับ   อัตราการเตนตอนาที 
ดีเยี่ยม (Excellent)   41 – 60  
ดี (Good)    61 – 70  
พอใช (Satisfactory)   71 – 85  
สูงเกินไป (Too High)   86 – 100  
ผิดปกติ (Abnormal)         ตั้งแต 101 ข้ึนไป 

(2) จากขอมูลแสดงระดับอัตราการเตนของชีพจร จงตอบคําถามตอไปนี ้
 2.1 ทําไมอัตราการเตนของชีพจรของนักศึกษาแพทยทุกคนเปนจํานวนคู 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 .................................................................................................................................. 

2.2 นักศึกษาแพทยสวนใหญมีอัตราการเตนของชีพจรอยูในชวงใด...................คิดเปน    
รอยละ ……………..ของนักศึกษาแพทยทั้งหมด ซึ่งอยูในระดับ…………………… 
2.3 นักศึกษาแพทยกลุมนี้มีอัตราการเตนของชีพจรอยูในระดับดีเยี่ยมคิดเปนรอยละ 
………………ของนักศึกษาทั้งหมด 
2.4 นั ก ศึ ก ษ า แ พ ท ย ก ลุ ม นี้ มี อั ต ร า ก า ร เ ต น ข อ ง ชี พ จ ร อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ผิ ด ป ก ติ กี่
เปอรเซ็นต…………..  
2.5 นักเรียนมีอัตราการเตนของชีพจรอยูในระดับ……………………… 
       

2. คะแนนสอบคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น ม.5/3 จํานวน 45 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
 94     47     50     54     79     79     97     99     78     76     30     34     48     51     51 
 51     52     90     91     93     91     94     94     81     89     89     70     75     85     85 
     86     76     76     79     86     78     89     65     65     65     67     68     69     86     88   
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(1) จงสรางตารางแจกแจงความถี่ที่มีความกวาง 10 
 

คะแนน (X) ความถ่ี (f) 
    
   
  
  
  
  
  

รวม  
 
(2) ถาครูผูสอนใหระดับคะแนนแกนักเรียน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ชวงคะแนน 
4   90 – 100  
 3 80 – 89 
2 70 – 79 
1 50 – 69 
0 ต่ํากวา 50 คะแนน  

  
จงสรางตารางแจกแจงความถีร่ะดับคะแนนขางตน 
 

ระดับคะแนน 
(X) 

ความถ่ี  
(f) 

ความถ่ีสะสม  
(F) 

ความถ่ีสัมพัทธ 
ความถ่ีสะสม

สัมพัทธ 
     
     
     
     
     

รวม     



194 
 

2.1 นักเรียนสวนใหญสอบไดระดับคะแนน……………  คิดเปนรอยละ………… ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด  

2.2 จํานวนนักเรียนที่สอบไมผานการคิดวิเคราะห  มีจํานวน………… คน  คิดเปน 
…………% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

2.3 จํานวนนักเรียนที่ไดระดับคะแนนตั้งแต 2 ข้ึนไป  มีจํานวน ………… คน  คิดเปน  
………… % ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  
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. . . นักสํารวจ . . . 
 

  
 
 
 
 
 
หัวขอ  ………………………………………………………………………………………. 
 

วัตถุประสงค 
 

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

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

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

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

กลุม  ……………………………………….. 
 

สมาชิก 1.  ชื่อ………………………………………………..  ชั้น ม.5/…..  เลขท่ี…….. 
 

 2.  ชื่อ………………………………………………..  ชั้น ม.5/…..  เลขท่ี…….. 
 

 3.  ชื่อ………………………………………………..  ชั้น ม.5/…..  เลขท่ี…….. 
 

 4.  ชื่อ………………………………………………..  ชั้น ม.5/…..  เลขท่ี…….. 
 

 5.  ชื่อ………………………………………………..  ชั้น ม.5/…..  เลขท่ี…….. 

. . . กิจกรรมท่ี 1.1 . . . 
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ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางแจกแจงความถ่ีของขอมูล 
 

อันตรภาคช้ัน 
(X) 

ความถ่ี  
(f) 

ความถ่ีสะสม 
(F) 

ความถ่ีสัมพัทธ ความถ่ีสะสม
สัมพัทธ 
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อันตรภาคช้ัน (X) ความถ่ี (f) ขอบลาง – ขอบบน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
เขียนฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี่ไดดังนี ้

 



198 
 

อภิปรายลักษณะขอมูลและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
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. . . คนไทย  "บริโภคอาหารขยะ"   เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด . . . 
 

ลองคิดดูซิวาคุณเปนหนึ่งในหลายคนที่ชอบไปนั่งรับประทาน
อาหาร       นั่งตากแอรเย็น ๆ รอเพื่อน นั่งเลน ฆาเวลา นั่งติวหนังสือใน
รานอาหารตางชาติหรือชื่อฝร่ังตามศูนยการคาตาง ๆ ที่เปนแหลงนัดพบของ
กลุมวัยรุนหรือไม 

 

คุณคงไมปฏิเสธที่จะเคยไดยินหรือไดชิมอาหารหรือเคร่ืองดื่มที่มีชื่อเสียงเรียงนามเหลานี้        
สเลอปมิล, เฟรนซฟราย, นักเก็ต, ฮ็อตดอก, สปาเก็ตตี้, พิชซา, สลัดบาร, แฮมเบอรเกอร, พาย,     
มักกะโรน,ี ลาซานญา, โคลา, รูทเบียร และบานานาสปริท เปนตน 

คุณก็อาจจะเปนคนหนึ่งที่หลงเสนหของอาหารตะวันตกที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนจนแทบจะ
ถอนตัวไมข้ึน จึงทําใหตองแวะเวียนเขาไปเยี่ยมเยียนรานประเภทที่วาบอย ๆ 

 

บางที...การเขาไปนั่งเสียเวลาในรานอาหารประเภทนี้คร้ังละ 2 – 3  
ชั่วโมง อาจทําใหคุณรูสึกวาตัวเองชางเปนคนรุนใหมที่ทันสมัย โกเก และมี
รสนิยม เสียจริง  หรือบางทีคุณอาจจะคิดวาอาหารและรานเหลานี้ทําใหคุณ
เร่ิมจะเหมือนฝร่ัง และคุณอาจเขาใจวาตัวเองชางดูอินเตอรซะเหลือเกินที่
รับประทานอาหารแบบฝร่ัง ๆ แมวาจะเปนเพียงแคอาหารไรสาระที่มีชื่อเรียก
เลน ๆ วา    “Junk Food” ซึ่งแปลเปนภาษาไทยไดวา “ อาหารขยะ”  นั่นเอง 

 

คุณคงลืมคิดไปวา....อาหารขยะมักมีราคาแพงกวาอาหารธรรมดา ๆ ที่มีคุณคาอาหาร
เหลือเฟอ คุณอาจไมเคยเปรียบเทียบราคาของเฟรนซฟรายดชุดเล็กวาแพงกวาของวางแบบไทย ๆ 
อยางกลวยแขก มันทอด  หรือ ถั่วตม  ทั้ง ๆ ที่คุณคาของอาหารสามอยางหลังมีมากกวาเฟรนซฟรายซ
จนเทียบกันไมไดเลยทีเดียว แตนั่นคงไมสําคัญเทากับความจริงที่วาอาหารขยะมักจะทําใหรางกายของ
คุณเต็มไปดวยขยะสวนเกิน  ซึ่งไมไดมีผลเสียเฉพาะกับรูปลักษณภายนอกของคุณเทานั้น หากแตยังมี
สวนเพิ่มความเส่ียงในการเจ็บปวยดวยโรครายแรงอยางโรคหัวใจ มะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร เปน
ตน เพราะอาหารเหลานี้อุดมไปดวยไขมัน โคเลสเตอรอล แปงและน้ําตาล ซึ่งพรอมจะเปล่ียนรูปไปเปน
ไขมันเม่ือรางกายเผาผลาญไมหมด 

นอกจากนี้คุณอาจยังไมทราบวาถาเราหยอนตะปูลงไปในน้ําอัดลมที่มักจะขายคูกับอาหาร
ขยะ จะทําใหตะปูถูกกัดกรอนอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นลองจินตนาการถึงเวลาที่น้ําหวานรสซาเหลานี้
ไหลผานลําคอไปสูอวัยวะภายในรางกายของคุณ   
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พฤติกรรมการกินอาหารที่ไมเหมาะสม การบริโภคอาหารบางประเภทมากเกินไป ไดแก ไขมัน
อ่ิมตัว เกลือโซเดียม และคารโบไฮเดรต แตบริโภคผักผลไมปริมาณนอยเกินไป ลวนมีผลตอความเส่ียง
ตอโรคทั้งส้ิน  สําหรับประเด็นความสัมพันธระหวางไขมันจากอาหารกับการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด โดยเฉพาะโรคของหลอดเลือดหัวใจไดรับความสนใจและมีการศึกษาคอนขางมาก และพบวา
ไขมันจากสารอาหารมีความสัมพันธตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคอนขางสูง ในเบื้องตนคาดวา
ระดับไขมันในเลือด โดยเฉพาะระดับ total cholesterol lipoprotein fractions และ triglycerides 
เปล่ียนแปลงไป ทําใหเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มข้ึน ทั้งสามารถทํานายความเส่ียง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได ทวาขอแนะนําในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจากหลาย
หนวยงานไดมีการกําหนดวา ในแตละวันไมควรไดรับโคเลสเตอรอลจากอาหารมากกวา ๓๐๐ 
มิลลิกรัม 

 

โครงการ "Seven Countries Study" ซึ่งดําเนินการรวมกันในหลายประเทศในกลุมประชากร
ตาง ๆ ไดวิเคราะหตัวอยางอาหารที่ประชากรไดรับ พบวาระดับไขมันชนิดทรานสมีความสัมพันธกับ
อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันชนิดทรานสซึ่งสวนใหญพบไดในน้ํามันผาน
กระบวนการใหมีความแข็งตัวเพิ่มข้ึน เชน มารการีนในนมและผลิตภัณฑจากไขมันวัว รวมทั้งอาหาร
ฟาสตฟูดที่มีการทอดแบบน้ํามันทวม และผลิตภัณฑขนมอบชนิดตาง ๆ ดังนั้นผูบริโภคตองคํานึงดวย
วาอาหารที่มีไขมันสูงเปนอาหารที่ใหพลังงานสูงอาจนําไปสูการเกิดปญหาของน้ําหนักตัวและโรคอวน
ได และปญหาโรคอวนในปจจุบันถือวาเปนปญหาทางโภชนาการที่สําคัญมากของประชากรโลก  

 

ฉะนั้นทุกคร้ังที่คุณควักกระเปาซื้อขยะมาทิ้งไวในรางกาย ก็ควรจะเจียดเงินสวนหนึ่งเก็บออม
ไวเพื่อเปนคารักษาพยาบาลตัวเองในอนาคตดวยเชนกัน 
 

****************************** 
 ระดับโคเลสเตอรอลโดยรวม 

นอยกวา 200 mg/dl  เหมาะสม (สุขภาพด)ี 
200 – 239 mg/dl  ไขมันเร่ิมจะสูง (สุขภาพปานกลาง) 
ตั้งแต 240 mg/dl ข้ึนไป  ไขมันสูง (สุขภาพคอนขางแย) 

 
ท่ีมา: http://www.doctor.or.th/node/2092 

       http://www.tonprik.org/paper/882 
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  . . . การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ . . . 

 
จากการสํารวจขอมูลระดับโคเลสเตอรอลจากผูที่รับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูด จํานวน 

60 คน แจกแจงความถี่ดังตาราง จงเติมขอบลาง – ขอบบนของแตละอันตรภาคชั้น  
ระดับ 

โคเลสเตอรอล (X) 
ความถ่ี  

(f) ขอบลาง – ขอบบน  

170 – 179 2 169.5 – 179.5 
180 – 189 2 179.5 – 189.5 
190 – 199 3  
200 – 209 4  
210 – 219 6  
220 – 229 13  
230 – 239 14  
240 – 249 7  
250 – 259 5  
260 – 269 3  
270 – 279 1  

 

. . . ความรูเพิ่มเติม . . . 
ระดับโคเลสเตอรอลโดยรวม 

นอยกวา 200 mg/dl  เหมาะสม (สุขภาพด)ี 
200 – 239 mg/dl  ไขมันเร่ิมจะสูง (สุขภาพปานกลาง 
ตั้งแต 240 mg/dl ข้ึนไป  ไขมันสูง (สุขภาพคอนขางแย) 

 
ท่ีมา:  http://www.doctor.or.th/node/2092 

   
 

. . . เอกสารแนะแนวทางท่ี 1.2 . . . 



202 
 

จงเขียนฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 ฮิสโทแกรม (histogram) คือ.......................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 รูปหลายเหล่ียมของความถี ่(frequency polygon) คือ.................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

เสนโคงของความถี่ (frequency curve) คือ.................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

ชวยกันสรุปหนอย  . . . ครับ  

เสนโคงของความถ่ี

รูปหลายเหลี่ยมของความถ่ี
ความถ่ี

     ระดับ
โคเลสเตอรอล         
     (mg/dl)279.5269.5189.5179.5169.5

14

12

10

8

6

4

2
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 เร่ือง . . . การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ 

 
1. จากตารางแจกแจงความถี่อัตราการเตนของชีพจรในแบบฝกทักษะที่ 1.1 จงสรางฮิสโทแกรม        
รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี ่
  

อัตราการเตน 
ของชีพจร (X) 

ความถ่ี  
(f) 

ขอบลาง – ขอบบน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

. . . แบบฝกทักษะท่ี 1.2 . . . 
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2. จากตารางแจกแจงความถี่ระดับคะแนนการสอบคิดวิเคราะหในแบบฝกทักษะที่ 1.1 จงสราง        
ฮิสโทแกรม รูปหลายเหล่ียมของความถี่ และเสนโคงของความถี ่
 

ระดับคะแนน 
(X) 

ความถ่ี  
(f) 
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. . .  โบรชัวรสินคาอุปโภค – บริโภค  . . . 
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. . .  แผนภาพตน – ใบราคาสินคาอุปโภค – บริโภค  . . . 

 

จากโบรชัวรแสดงราคาสินคาอุปโภค – บริโภค สามารถเขียนแผนภาพตน – ใบได
ดังนี้ 

      ตน  ใบ 
      2  0 3 9  
      3  5 8 9 
      4  2 2 3 3 5 9 
      5  8 
      6  9 
      7  5 
      8  2 8 
      9  9 
      10  9 
      11  2 
 

แผนภาพตน – ใบสรางไดอยางไร ?  
 

      

 

นักเรียนจงรวมอภิปรายข้ันตอนการเขียนแผนภาพตน – ใบ 
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. . . ชอปปง สุดประหยัด . . . 

 
คําสั่ง จงสํารวจราคาสินคาอุปโภค – บริโภค ชนิดเดียวกันของหางบิ๊กซีและโลตัส จํานวน 30 
รายการ 
 

รายการสินคา 
ราคาตอหนวย 

รายการสินคา 
ราคาตอหนวย 

บิ๊กซี โลตัส บิ๊กซี โลตัส 
1.   16.   
2.   17.   
3.   18.   
4.   19.   
5.   20.   
6.   21.   
7.   22.   
8   23.   
9   24.   
10   25.   
11.   26.   
12.   27.   
13.   28.   
14.   29.   
15.   30.   
 
 
 
 
 
 

. . . กิจกรรมท่ี 1.2 . . . 
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แผนภาพตน – ใบ แสดงราคาสินคาอุปโภค – บริโภค ของหางบิ๊กซีและโลตัส 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
เม่ือพิจารณาจากแผนภาพ นักเรียนคิดวาควรจะเลือกซื้อสินคาอุปโภค – บริโภค ที่หางสรรพสินคาใด 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 เร่ือง . . . การแจกแจงความถี่โดยใชแผนภาพตน – ใบ  

 
1. จากแผนภาพตน – ใบ แสดงน้ําหนักสัมภาระ (กิโลกรัม) ของผูโดยสารสายการบินนกแอร 
  

0 5 7            
1 0 3 4 6 6 9        
2 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 7 
3 0 1 1 2          

(1) ผูโดยสารกลุมนี้มีจํานวนทั้งหมด…………คน 
(2) ผูโดยสารสวนใหญมีน้ําหนักสัมภาระอยูในชวง……………….. 
(3) ผูโดยสารสวนใหญมีน้ําหนักสัมภาระ……………กิโลกรัม 
(4) น้ําหนักสัมภาระที่หนักที่สุดและเบาที่สุดตางกัน……………กิโลกรัม 
(5) ถาเจาหนาที่อนุญาตใหสัมภาระที่ผูโดยสารจะนําไปดวย มีน้ําหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม โดยไม

เสียคาขนสง จะมีผูโดยสารกลุมนี้กี่เปอรเซ็นตที่ตองจายคาขนสงสัมภาระเพิ่ม ………………………. 
 
2. ศูนยบริการลูกคาทีโอที บันทึกเวลา (นาที) ที่ลูกคารอรับบริการจํานวน 50 คน ปรากฏผลดังนี้ 
 

0 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9  
1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 5 5 6 8   
2 0 0 0 1 1 3 5              
3 0 0 2 5 5 5               

(1) เวลาที่ลูกคารอนานที่สุด…………นาที 
(2) เวลาที่ลูกคาสวนใหญรออยูในชวง………………… 
(3) ถาบริษัททีโอทีตั้งเปาหมายไววาตองมีจํานวนลูกคาที่เสียเวลารอรับบริการเกิน 30 นาที        

ไมเกิน 10 % บริษัททีโอทีตองปรับปรุงระบบการใหบริการลูกคาหรือไม เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

. . . แบบฝกทักษะท่ี 1.3 . . . 
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3. นักเรียนกลุมหนึ่งจํานวน 30 คน ประมาณความสูงของตนไมตนหนึ่งที่อยูหนาโรงเรียน โดยบันทึก
คาประมาณ (เมตร) ไดดังนี้   

2.6 3.5 4.4 5.7 6.4 2.6 2.7 2.4 3.6 4.0 
5.2 6.5 6.1 5.9 4.7 3.1 3.2 3.5 3.3 3.2 
3.5 4.0 4.1 4.5 4.3 4.2 4.3 4.1 4.6 5.5 

(1) จงสรางแผนภาพตน – ใบ แสดงความสูงของตนไม 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

(2) คาประมาณที่สูงที่สุดคือ………….เมตร  คาประมาณที่ต่ําสุดคือ…………….เมตร 
(3) นักเรียนสวนใหญประมาณคาอยูในชวง……………………… 
(4) ถาความสูงจริงของตนไมเทากับ 4.5 เมตร มีนักเรียนประมาณคาไดถูกตอง…………คน 
(5) มีนักเรียนที่ประมาณคาต่ํากวาความจริง คิดเปนรอยละ………….ของนักเรียนทั้งหมด 

 
4. นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมและคณิตศาสตรพื้นฐาน ซึ่งแตละวิชามีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ดังนี ้

คณิตศาสตร 
เพิ่มเติม 

40 53 55 58 60 62 65 66 69 70 
72 72 75 75 81 82 85 100 100 100 

คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

32 39 68 70 75 78 78 78 79 80 
82 84 85 85 85 86 90 93 95 98 
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…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(1) คะแนนต่ําสุดของวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม  คือ  ………………………………… 
(2) คะแนนต่ําสุดของวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  คือ  ………………………………… 
(3) คะแนนสูงสุดของวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม  คือ  ………………………………… 
(4) คะแนนสูงสุดของวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  คือ  ………………………………… 
(5) คะแนนสวนใหญของวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมอยูในชวง  ………………………………… 
(6) คะแนนสวนใหญของวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอยูในชวง  ………………………………… 
(7) เม่ือพิจารณาจากแผนภาพ คาเฉล่ียของวิชาใดนาจะสูงกวา เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบยอยท่ี 1 เร่ือง การแจกแจงความถี่ของขอมูล 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแสดงข้ันตอนวิธีการทําอยางละเอียด เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดและวิธีการที่ไดมา
ซึ่งคําตอบของนักเรียน และทุกสวนมีผลตอการใหคะแนน 
 
1. โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ไดประเมินผลการอานของนักเรียนอายุ 15 ป       
มีประเทศตาง ๆ เขารวมการประเมินจํานวน 41 ประเทศ โดยมีคะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะหของ
แตละประเทศ ดังนี้ 

542 506 496 497 478 538 446 485 526 480 526 501 477 507  
539 483 481 512 442 439 533 533 430 350 510 467 412 431  
495 488 455 417 529 500 506 378 360 458 323 530 468   

   จงสรางตารางแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ และความถี่สะสมสัมพัทธ โดยให
ตารางแจกแจงความถี่มีความกวางแตละอันตรภาคชั้นเทากับ 30 และอันตรภาคชั้นที่ต่ําสุดมีขีดจํากัด
ลางเปน 320 
 จากตารางแจกแจงความถี่คะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะหของประเทศตาง ๆ สวนใหญอยู
ในชวงคะแนนใด และประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะห 439 คะแนน จะมีประเทศที่ได
คะแนนเฉล่ียมากกวาคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยกี่ประเทศ คิดเปนรอยละเทาใดของจํานวนขอมูล
ทั้งหมด  
วิธีทํา 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ครูมารศรีแบงนักเรียนหองหนึ่งออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 15 คน ใหนักเรียนบอกคาประมาณความสูง
ของตนไมตนหนึ่ง ถาผลตางของคาประมาณและความสูงจริงของตนไมโดยเฉล่ียของนักเรียนกลุมใด
นอยกวาจะเปนผูชนะ ถาความสูงจริงของตนไมเทากับ 4.5 เมตร และบันทึกคาประมาณความสูงของ
ตนไมไดดังนี้ 
 
กลุม 
ท่ี 1 

3.2 2.5 4.0 5.5 3.5 4.0 4.2 4.2 4.3 6.2 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 

กลุม 
ท่ี 2 

6.0 6.0 5.0 5.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.3 4.5 5.5 5.2 5.2 3.5 

 
 จงสรางแผนภาพตน – ใบ แสดงคาประมาณความสูงของตนไมของนักเรียนทั้ง 2 กลุม โดยใช 
สวนตนรวมกัน และจากแผนภาพตน – ใบ นักเรียนคิดวากลุมใดนาจะเปนผูชนะ เพราะเหตุใด 
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบยอยท่ี 1  
 

 
1. โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ไดประเมินผลการอานของนักเรียนอายุ 15 ป       
มีประเทศตาง ๆ เขารวมการประเมินจํานวน 41 ประเทศ โดยมีคะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะหของ
แตละประเทศ ดังนี้ 

542 506 496 497 478 538 446 485 526 480 526 501 477 507  
539 483 481 512 442 439 533 533 430 350 510 467 412 431  
495 488 455 417 529 500 506 378 360 458 323 530 468   

   จงสรางตารางแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ และความถี่สะสมสัมพัทธ โดยให
ตารางแจกแจงความถี่มีความกวางแตละอันตรภาคชั้นเทากับ 30 และอันตรภาคชั้นที่ต่ําสุดมีขีดจํากัด
ลางเปน 320 
 จากตารางแจกแจงความถี่คะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะหของประเทศตาง ๆ สวนใหญอยู
ในชวงคะแนนใด และประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียดานการคิดวิเคราะห 439 คะแนน จะมีประเทศที่ได
คะแนนเฉล่ียมากกวาคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยกี่ประเทศ คิดเปนรอยละเทาใดของจํานวนขอมูล
ทั้งหมด   

อันตรภาคช้ัน ความถ่ี ความถ่ีสะสม ความถ่ี 
สัมพัทธ 

ความถ่ีสะสม
สัมพัทธ 

320 – 349 1 1    =   0.02    =   0.02 
350 – 379 3 4    =   0.07    =   0.10 
380 – 409 0 4    =   0.00    =   0.10 
410 – 439 5 9    =   0.12    =   0.22 
440 – 469 6 15    =   0.15    =   0.37 
470 – 499 10 25    =   0.24    =   0.61 
500 – 529 10 35    =   0.24    =   0.85 
530 – 559 6 41    =   0.15    =   1.00 

รวม 41  0.99  
  

1 คะแนน 
1 คะแนน 

0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 
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 จากตารางแจกแจงความถี่คะแนนดานการคิดวิเคราะหของประเทศตาง ๆ สวนใหญอยูในชวง       
470 – 529 คะแนน  
 ประเทศที่ไดคะแนนเฉล่ียมากกวาคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยมีจํานวน  =  41 – 9 
  =  32  ประเทศ 
 คิดเปนรอยละ    x  100  ≈  78  ของขอมูลทั้งหมด 
 
2. ครูมารศรีแบงนักเรียนหองหนึ่งออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 15 คน ใหนักเรียนบอกคาประมาณความสูง
ของตนไมตนหนึ่ง ถาผลตางของคาประมาณและความสูงจริงของตนไมโดยเฉล่ียของนักเรียนกลุมใด
นอยกวาจะเปนผูชนะ ถาความสูงจริงของตนไมเทากับ 4.5 เมตร และบันทึกคาประมาณความสูงของ
ตนไมไดดังนี้ 
 
กลุม 
ท่ี 1 

3.2 2.5 4.0 5.5 3.5 4.0 4.2 4.2 4.3 6.2 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 

กลุม 
ท่ี 2 

6.0 6.0 5.0 5.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.3 4.5 5.5 5.2 5.2 3.5 

     
 จงสรางแผนภาพตน – ใบ แสดงคาประมาณความสูงของตนไมของนักเรียนทั้ง 2 กลุม โดยใชสวน
ตนรวมกัน และจากแผนภาพตน – ใบ นักเรียนคิดวากลุมใดนาจะเปนผูชนะ เพราะเหตุใด 
วิธีทํา 

กลุมท่ี 2  กลุมท่ี 1 
         2 5         
        5 3 2 5        
      5 5 5 4 0 0 2 2 3 7 8 8 9 
9 5 5 5 5 3 2 2 0 5 0 5        
       0 0 6 2         

  
 
 
 
 

0.5 คะแนน 

0.5 คะแนน 

1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 

0.5  
คะแนน 
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 เม่ือพิจารณาจากแผนภาพ  
 คาประมาณความสูงของตนไมของนักเรียนกลุมที่ 1 สวนใหญอยูในชวง 4.0 – 4.9 เมตร 
 คาประมาณความสูงของตนไมของนักเรียนกลุมที่ 2 สวนใหญอยูในชวง 5.0 – 5.9 เมตร 
ดังนั้น  นักเรียนกลุมที่ 1 จะเปนผูชนะ เนื่องจากคาประมาณสวนใหญใกลเคียงกับความสูงจริง 
ของตนไมมากกวาคาประมาณสวนใหญของนักเรียนในกลุมที่ 2 
 

คะแนน เกณฑการประเมิน 
5 แสดงวิธีทําชัดเจน สมบูรณ คําตอบถูกตอง ครบถวน 
4 แสดงวิธีทําชัดเจน สมบูรณ แตคําตอบไมถูกตอง  
3 แสดงวิธีทําไมชัดเจน แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง คําตอบที่ไดถูกตอง 
2 แสดงวิธีทําไมชัดเจน แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง คําตอบที่ไดไมถูกตอง 
1 แสดงวิธีทํา แตไมอยูในแนวทางที่ถูกตอง 
0 ไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 

 
    
   
           

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

2  
คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ค42102 เร่ือง สถิต ิ ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําสั่ง จงกากบาท (X) คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ตารางแสดงคุณภาพดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย ป 2549 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
 

กลุม คะแนน จํานวน 
ดีเลิศ รอยละ 75 ข้ึนไป 4 

ดีเยี่ยม รอยละ 70 – 75  5 
ดี รอยละ 65 – 69  8 

พอใช รอยละ 55 – 64  13 
ตองปรับปรุง รอยละ 55 ลงไป 20 

 ขอสรุปในขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. คุณภาพดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย ป 2549 สวนใหญอยูในเกณฑตอง

ปรับปรุง 
ข. มีมหาวิทยาลัยเขารวมการประเมินคุณภาพดานการเรียนการสอน จํานวน 50 แหง 
ค. มหาวิทยาลัยที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 65 ข้ึนไป มี  34% 
ง. มหาวิทยาลัยที่มีคะแนนต่ํากวารอยละ 70 มี 41 แหง 

2. จากการสํารวจปริมาณระดับโคเลสเตอรอลของคนในวัยทํางานกลุมหนึ่ง ปรากฏผลดังแสดงใน       
ฮิสโทแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
  

259.5229.5 239.5 249.5199.5 209.5 219.5

ความถี่

     ระดับ
โคเลสเตอรอล         
     (mg/dl)279.5269.5189.5179.5169.5

14

12

10

8

6

4

2
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 โดยแสดงความสัมพันธระหวางระดับโคเลสเตอรอลและสุขภาพ ดังนี ้
 นอยกวา 200 mg/dl  เหมาะสม (สุขภาพด)ี 
 200 – 239 mg/dl ไขมันเร่ิมสูง (สุขภาพปานกลาง) 
 ตั้งแต 240 mg/dl ไขมันสูง (สุขภาพคอนขางแย) 

 ขอสรุปในขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. จํานวนคนที่ถูกสํารวจมีทั้งหมด 60 คน 
ข. คนสวนใหญมีระดับโคเลสเตอรอล 220 – 239 mg/dl 
ค. จํานวนคนที่มีสุขภาพดีมีมากกวาจํานวนคนที่มีสุขภาพคอนขางแย 
ง. คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลตั้งแต 240 mg/dl ข้ึนไป มีจํานวน 25% 

3. จากแผนภาพตน – ใบ แสดงคะแนนสอบของนักเรียน 2 หอง 
 

หองท่ี 1 ตน หองท่ี 2 
  4 2 1 1 2 0 0 0    
7 7 7 7 5 4 3 9      
  5 4 3 1 4 1 5 5 8 8  
    1 0 5 0 6 6 9   
  9 8 5 4 6 2 2 2 2   
  4 4 4 2 7 1 3 3 4 5 5 
 9 9 8 6 5 8 3 6 9    
  9 9 4 3 9 0 1 5 8   

 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
ก. นักเรียนทั้งสองหองมีจํานวนเทากัน 
ข. พิสัยของนักเรียนหองที่ 1 มีคามากกวาพิสัยของนักเรียนหองที่ 2 
ค. คะแนนต่ําสุดของนักเรียนหองที่ 1 และ 2 คือ 21 และ 0 ตามลําดับ 
ง. จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนมากกวา 59 คะแนน ของแตละหองเรียนมีจํานวนเทากัน 

4. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 ก. P25  >  D4 ข. Q2  <  D7   ค. Q3  =  P25 ง. D5  >  Q2  
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5. ผลการจัดอันดับโลกของนักเทนนิสชาย 20 อันดับแรกของเอทีพี เวิลด ทัวร ปรากฏวา 
 ฆวน มารติน เดล เปโตรอยูในตําแหนงควอรไทลที่ 3 
 แอนดี้ ร็อดดิคอยูในตําแหนงเดไซลที่ 7  
 โรเจอร เฟเดอเรอรอยูในอันดับที่สอง เม่ือเรียงคะแนนจากมากไปหานอย 
 ขอใดตอไปนี้เปนการเรียงรายชื่อนักเทนนิสจากผูที่ไดคะแนนนอยไปหาคะแนนมาก 

ก. แอนดี้ ร็อดดิค,  ฆวน มารติน เดล เปโตร,  โรเจอร เฟเดอเรอร 
ข. ฆวน มารติน เดล เปโตร,  แอนดี้ ร็อดดิค,  โรเจอร เฟเดอเรอร 
ค. โรเจอร เฟเดอเรอร,  ฆวน มารติน เดล เปโตร,  แอนดี้ ร็อดดิค   
ง. โรเจอร เฟเดอเรอร,  แอนดี้ ร็อดดิค,  ฆวน มารติน เดล เปโตร  

6. กําหนดขอมูล  94,  65,  55,  53,  69,  75,  69,  54,  68,  46,  53  ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
 ก. P50  =  65 ข. D2  =  53   ค. Q1  =  53 ง. Q3  =  75 
7. ผลการประเมินดานการอานของนักเรียนอายุ 15 ป ของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
OECD/PISA ดังตาราง  
 

คะแนน จํานวน (ประเทศ) 
320 – 349  2 
350 – 379  2 
380 – 409  1 
410 – 439  5 
440 – 469  4 
470 – 499  11 
500 – 529  14 
530 - 559 2 

  
 คะแนนการอานของนักเรียนไทยเทากับ 431 คะแนน จะอยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่เทาใด 
 ก. 20.93 ข. 21.05 ค. 21.78 ง. 22.16 
8. ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ครูผูสอนไดกําหนดไววาจะมีผูไดเกรด A จํานวน10% ไดเกรด B 
25% ไดเกรด C 50% ไดเกรด D 10% นอกจากนั้นไดเกรด F ถานายแสนดีมีคะแนนตรงกับตําแหนง 
ควอรไทลที่ 1 แลวนายแสนดจีะมีผลการเรียนอยูในระดับใด 
 ก. A ข. B ค. C ง. D 
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9.  ในการทดสอบยอยคร้ังหนึ่ง พบวาเปอรเซ็นไทลที่ 45 มีคาเทากับ 28 คะแนน ถาครูใหคะแนน
ความสนใจอีกคนละ 5 คะแนนเทา ๆ กัน จงพิจารณาขอความตอไปนี ้
 (1) ตําแหนงของ P45  ของคะแนนชุดใหมจะเทากับตําแหนงของ P45  ของคะแนนชุดเดิม 
 (2)P45  ของคะแนนชุดใหมเทากับ P45  ของคะแนนชุดเดิม 
 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

ก. ขอ  (1)  และ  (2)  ถูกตอง ข. ขอ  (1)  ถูกเพียงขอเดียว 
ค. ขอ  (2)  ถูกเพียงขอเดียว ง. ขอ  (1)  และ  (2)  ไมถูกตอง 

10. อุณหภูมิเวลา 12.00 น. ของแตละวันในสัปดาหหนึ่งเปน 33,  35,  32,  37,  34,  36  และ  31 
องศาเซลเซียส  ถาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่มีหนวยเปนองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต คือ              
F  =  C  +  32  แลวคาเฉล่ียเลขคณิตของอุณหภูมิที่มีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮตเปนเทาใด 
 ก. 90.2 ข. 90.5 ค. 93.2 ง. 93.5 
11.  

 
การบาน 

สอบยอย 
ปลายภาค 

 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
เกณฑการคิดคะแนน 20% 20% 30% 30% 

คะแนนท่ีได 
(จากคะแนนเต็ม100 คะแนน) 

92 84 63 83 

 ตารางขางตนเปนเกณฑการคิดคะแนนที่ผูสอนกําหนดไว ถานายสามารถไดคะแนนดังตาราง จะ
มีคะแนนเฉล่ียตลอดภาคเรียนเปนเทาใด 
 ก. 70 ข. 74 ค. 75 ง. 79 
12.  ผลการสํารวจปริมาณมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประจําป พ.ศ. 2551 พบวาจํานวนรถโดยสารรวมบริการ ขสมก. รถโดยสารประจําทาง ขสมก. และรถ
โดยสารมินิบัส มีอัตราสวนเปน 1 : 4 : 1 และปริมาณควันดําเฉล่ีย (%) จากรถโดยสารแตละประเภท
เทากับ 46,  36.2  และ 57.5 ตามลําดับ อยากทราบวาปริมาณควันดําเฉล่ียจากรถโดยสารทั้งสาม
ประเภทเปนเทาใด  
 ก. 40.25 ข. 41.38 ค. 41.76 ง. 42.10 
13. เอมีอายุ 7 ป  ตอม ตุย และติ๋มมีอายุเทากันซึ่งรวมกันได 15 ป  หนอยและนิดอายุเทากันซึ่ง
รวมกันได 12 ป และทวดอายุ 78 ป  แลวมัธยฐานของอายุคน 7 คนนี้เทากับขอใด 
 ก. 6 ข. 7 ค. 12 ง. 15 
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14. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงฐานนิยม 
 ก. องคการอนามัยโลก (WHO) ระบอุายุเฉล่ียของคนไทย โดยผูชายอยูที่ 68 ป และผูหญิง 72 ป 
 ข. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) ปการศึกษา 2550 วิชา
คณิตศาสตรเทากับ 32.49 
 ค. โดยเฉล่ียแลวชายไทยสวมรองเทาเบอร 8 
 ง. สอบสวนเหตุการณรถไฟตกรางที่สถานีเขาเตา จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบขบวนรถว่ิงมาดวย
ความเร็วเฉล่ีย 105 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
15. คะแนนสอบของนักเรียน 20 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เปนดังนี้ 5,  3,  1,  10,  5,  8,  9,  
6,  7,  3,  9,  6,  6,  8,  7,  6,  6,  5,  5,  3  ถาถือเกณฑคนที่สอบผานตองไดคะแนนมากกวาคาเฉล่ีย
เลขคณิตของคะแนนสอบ จะมีผูสอบผานกี่คน  
 ก. 10 ข. 11 ค. 12 ง. 13 
16. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
 ก. มัธยฐานเหมาะกับการนําไปใชวิเคราะหคากลางเร่ืองเงินเดือนของพนักงาน 
 ข. คาต่ําสุดหรือคาสูงสุดที่ตางไปจากคาสวนใหญอยางผิดปกติไมกระทบกระเทือนตอฐานนิยม 
 ค. ถาขอมูลมีคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดที่ตางไปจากคาสวนใหญอยางผิดปกติ คาเฉล่ียเลขคณิตจะ

ไมเปนตัวแทนที่ดี 
 ง. สามารถหาคาเฉล่ียเลขคณิตไดแมขอมูลจะไมสมบูรณ 
17. ถาขอมูลมีคาเทากันทุกจํานวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีคาเปนอยางไร 
 ก. มีคานอยมาก    ข. มีคาเขาใกลศูนย 
 ค. เทากับศูนย   ง. หาคาไมได 
18. ถาขอมูลชุดหนึ่งคือ  a,  b,  c,  d  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน p  แลวสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ  1 – a,  1 – b,  1 – c,  1 – d  เทากับขอใด 
 ก. – p  ข. p ค. – 1 ง. 1 
19. การสํารวจราคาปลากระปอง 5 ยี่หอ พบวามีฐานนิยม มัธยฐาน และคาเฉล่ียเลขคณิตเปน 15,  
16  และ  17  ตามลําดับ และราคาปลากระปองที่แพงที่สุดและถูกที่สุดตางกันอยู 5 บาท ความ
แปรปรวนของราคาปลากระปองทั้ง 5 ยี่หอ เทากับขอใดตอไปนี้ 
 ก.   ข.  ค.  ง.  
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20. Pizza Delivery มีบริการสงอาหารใหแกลูกคาในบริเวณใกลเคียงกับราน ถาผูจัดการทดลองสง
อาหารใหกับลูกคากลุมหนึ่ง พบวาคาเฉล่ียเลขคณิตของเวลาที่ใชสงอาหารเปน 23 นาที สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปน 7 นาที ลูกคาประมาณ 95% จะไดรับบริการสงอาหารในเวลากี่นาท ี
 ก. 16 – 30 นาที   ข. 13 – 34 นาที 
 ค. 9 – 37 นาที   ง. 2 – 44 นาที 
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แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
 

 
คําช้ีแจง   

1. ใหนักเรียนเขียนอธิบายข้ันตอนการคํานวณและแสดงแนวทางที่ทําใหไดคําตอบ         
โดยอาศัยความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับปญหา 

2. ใหนักเรียนแสดงข้ันตอนวิธีการทําโดยใชภาษา/สัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางละเอียด 
เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดและวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบของนักเรียน และทุกสวนมีผลตอการใหคะแนน 

 
เกณฑการใหคะแนน 

แบบทดสอบฉบับนี้มี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนการวัดความสามารถในการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร 
 ตอนที่ 2 เปนการวัดความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน 
 ตอนที่ 3 เปนการวัดความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
แบบทดสอบแตละขอจะวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร มี

คะแนนเต็มดานละ 4 คะแนน 
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ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร 
 
1. ขอมูลชุดหนึ่งเรียงลําดับจากนอยไปมากไดดังนี ้
 8,  11,  14,  …,  158   
 แลวควอรไทลที่ 3 (Q3)  และเปอรเซ็นไทลที่ 60 (P60)  ตางกันอยูเทาใด 
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ในงานนิทรรศการเครือขาย      
พระสมุทรเจดีย มีนักเรียนเขารวมการแขงขันจํานวน 27 ทีม โดยเรียงลําดับผลการแขงขันจากนอยไป
มากไดดังนี้ 
 

ตําแหนง คะแนน ตําแหนง คะแนน ตําแหนง คะแนน 
1 55 10 72 19 80 
2 60 11 72 20 80 
3 60 12 74 21 82 
4 65 13 74 22 83 
5 68 14 75 23 85 
6 68 15 75 24 90 
7 69 16 77 25 92 
8 70 17 77 26 95 
9 70 18 78 27 96 
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 โดยกําหนดเกณฑการตัดสินดังนี้ 
-  ทีมที่ไดคะแนนสูงกวาเปอรเซ็นไทลที่ 50 จะไดรับเหรียญรางวัล โดยกําหนดอัตราสวนจํานวน

เหรียญทอง : เงิน : ทองแดง เทากับ 1 : 2 : 3 ตามลําดับ  
- ทีมที่เหลือจะไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
ทีมโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนทได 90 คะแนน จะไดรับรางวัลประเภทใด 

วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน 
 
1. ดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) เปนคาดัชนีที่คํานวณจากน้ําหนักและสวนสูง เพื่อใช
เปรียบเทียบความสมดุลระหวางน้ําหนักตัวตอความสูงของมนุษย  

     BMI  =  
น้ําหนักตัว(กิโลกรัม)

ความสูง (เมตร)  

 โดยแสดงความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายและระดับความอวนดังนี ้
 

BMI นํ้าหนัก ระดับความอวน 
< 18.5 น้ําหนักนอย - 

18.5 – 24.9  น้ําหนักปกต ิ - 
25 – 29.9 น้ําหนักเกิน - 
30 – 34.9  

โรคอวน 
1 

35 – 39.9 2 
> 40 อวนมาก 3 

  
 นิด หนอย ตุม และตอยเปนเพื่อนกลุมเดียวกัน มีขอมูลน้ําหนักและสวนสูงดังนี้  
 นิดและหนอยมีน้ําหนักเทากันและนอยกวาอีก 2 คน และตอยมีน้ําหนักมากที่สุด ถาน้ําหนักของ
ทั้งส่ีคนมีคาฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัย เทากับ 45, 49.5  และ 14 กิโลกรัมตามลําดับ 
 ความสูงเฉล่ียของทั้งส่ีคนเทากับ 150 เซนติเมตร และความแปรปรวนของสวนสูงเทากับ 0 แลวมี
ใครบางที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน 
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ตัวชี้วัดคุณภาพน้ําที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ คา BOD ซึ่งเปนปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลาย
สารอินทรียโดยแบคทีเรีย ถาวัดคา BOD จากแหลงน้ําของแมน้ําเจาพระยาตอนบน 5 แหลง ปรากฏวา
มีความแปรปรวนเทากับ 1.5 และผลบวกของกําลังสองของคา BOD จากแหลงน้ําแตละแหลงเทากับ 
87.5 จงหาคาเฉล่ียของคา BOD ในแมน้ําเจาพระยาตอนบน และอธิบายคุณภาพน้ําในแมน้ํา
เจาพระยาตอนบน เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลาย
สารอินทรียโดยแบคทีเรีย (คามาตรฐานเทากับ 5.0 mg./l)  
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
 
1. นักเรียนกลุมหนึ่งนัดสังสรรค โดยตกลงกันวาจะซื้ออาหารมารับประทานรวมกัน และชวยกันจาย
คาอาหารคนละเทา ๆ กัน โดยมีขอมูลดังนี ้
   ขันทองซื้อไกทอดหาดใหญและขาวเหนียว 90   บาท 
   ใบเตยซื้อสมตํา    40   บาท 
   ขาวหอมซื้อน้ําอัดลม   57   บาท 
   เปตองซื้อน้ําแข็งและแกวพลาสติก  35   บาท 
   ถุงเงินซื้อผลไม    50   บาท 
   พลอยใสและปุมปุยซื้อพิซซา   280 บาท 
 ใหนักเรียนสรางสถานการณโดยสามารถกําหนดขอมูลเพิ่มเติม (อยางนอย 2 เงื่อนไข) และ     
การดําเนินการทางคณิตศาสตรไดอยางอิสระ โดยใหผลลัพธในขอนี้มีคาเฉล่ียเทากับ 65  
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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2. นายฉลาด นายขยัน และนายมารวย จะรวมลงทุนซื้อเมล็ดพืชมาผสมขายในโครงการตลาดนัด
อาชีพในชวงพักกลางวันของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท โดยสอบถามราคาของเมล็ดพืชมา 3 
ชนิด ดังนี้ 

เมล็ดมะมวงหิมพานต 230 บาท/กิโลกรัม 
ถั่วลิสง   50 บาท/กิโลกรัม 
ถั่วเหลือง  45 บาท/กิโลกรัม 

ถานายฉลาด นายขยัน และนายมารวย มีเงินลงทุนคนละ 150 บาท และลงความเห็นวาจะซื้อ
เมล็ดพืชทั้ง 3 ชนิด รวมกัน 5 กิโลกรัม ในอัตราสวน 2 : 2 : 1 อยากทราบวาทั้งสามคนควรจะซื้อเมล็ด
พืชทั้ง 3 ชนิด อยางละกี่กิโลกรัม จงหาราคาเฉล่ียของเมล็ดพืชทั้ง 3 ชนิด และควรวางแผนการขาย
อยางไรเพื่อความสะดวกและเหมาะสม 
วิธีทํา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวอยางการใหคะแนนดานการเช่ือมโยง 
 

1. ขอมูลชุดหนึ่งเรียงลําดับจากนอยไปมากไดดังนี ้
 8,  11,  14,  …,  158   
 แลวควอรไทลที่ 3 (Q3)  และเปอรเซ็นไทลที่ 60 (P60)  ตางกันอยูเทาใด 
วิธีทํา เนื่องจาก  ลําดับ 8,  11,  14,  …,  158  มีผลตางเปนคาคงที ่
  ดังนั้น  ลําดับ 8,  11,  14,  …,  158  เปนลําดับเลขคณิต 
  จะได  a1  =  8,  an  =  158,  d  =  3 
  จากสูตร an = a1  +  (n – 1)d 
  จะได 158 = 8  +  (n – 1)3 
   158 = 8  +  3n – 3  
   3n = 153 
   n = 51 
  ดังนั้น  ขอมูลชุดนี้มีจํานวนขอมูลทั้งหมด 51 จํานวน 
หาควอรไทลท่ี 3 (Q3) 

 Q3  อยูในตําแหนงที่   ( )   =   ( )   =   39 
 ดังนั้น  Q3  =  122   (เนื่องจาก  a39  =  122) 
หาเปอรเซ็นไทลท่ี 60 (P60) 

 P60  อยูในตําแหนงที่   ( )   =   ( )   =   31.2 
 ตําแหนงที่ 31.2 อยูระหวางตําแหนงที่ 31 และ 32  
 ตําแหนงตางกัน  1    ตําแหนง ขอมูลตางกัน  3     
 ตําแหนงตางกัน  0.2 ตําแหนง ขอมูลตางกัน  3 x 0.2  =  0.6 
 ดังนั้น  P60 =  98 + 0.6  (เนื่องจาก  a31  =  98) 
  =  98.6  
ดังนั้น  Q3 และ P60 ตางกัน =  122 – 98.6 
    =  23.4  

 
 
 

 

1 คะแนน 

1.5 คะแนน 

1 คะแนน 

0.5 คะแนน 
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ตัวอยางการใหคะแนนดานการสื่อสาร 
 

1. ขอมูลชุดหนึ่งเรียงลําดับจากนอยไปมากไดดังนี ้
 8,  11,  14,  …,  158   
 แลวควอรไทลที่ 3 (Q3)  และเปอรเซ็นไทลที่ 60 (P60)  ตางกันอยูเทาใด 
วิธีทํา เนื่องจาก  ลําดับ 8,  11,  14,  …,  158  มีผลตางเปนคาคงที ่
  ดังนั้น  ลําดับ 8,  11,  14,  …,  158  เปนลําดับเลขคณิต 
  จะได  a1  =  8,  an  =  158,  d  =  3 
  จากสูตร an = a1  +  (n – 1)d 
  จะได 158 = 8  +  (n – 1)3 
   158 = 8  +  3n – 3  
   3n = 153 
   n = 51 
  ดังนั้น  ขอมูลชุดนี้มีจํานวนขอมูลทั้งหมด 51 จํานวน 
หาควอรไทลท่ี 3 (Q3) 

 Q3  อยูในตําแหนงที่   ( )   =   ( )   =   39 
 ดังนั้น  Q3  =  122   (เนื่องจาก  a39  =  122) 
หาเปอรเซ็นไทลท่ี 60 (P60) 

 P60  อยูในตําแหนงที่   ( )   =   ( )   =   31.2 
 ตําแหนงที่ 31.2 อยูระหวางตําแหนงที่ 31 และ 32  
 ตําแหนงตางกัน  1    ตําแหนง ขอมูลตางกัน  3     
 ตําแหนงตางกัน  0.2 ตําแหนง ขอมูลตางกัน  3 x 0.2  =  0.6 
 ดังนั้น  P60 =  98 + 0.6  (เนื่องจาก  a31  =  98) 
  =  98.6  
ดังนั้น  Q3 และ P60 ตางกัน =  122 – 98.6 
    =  23.4  

 
  
 
 

0.5 คะแนน 

1 คะแนน 

0.5 คะแนน 

0.5 คะแนน 

1.5 คะแนน 
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ภาคผนวก ง 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานแผนการจัดการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารทางคณิตศาสตร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร 
1. อาจารยประสาท  สอานวงศ 
 ขาราชการบํานาญ  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  สูงใหญ 
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
3. อาจารยลักขณา  กูลสวัสดิ ์
 ครูชํานาญการพิเศษ   
 โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาววรรณศิริ หลงรัก 
วันเดือนปเกิด    12 สิงหาคม 2526 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   15/3 หมู 8 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง 
      จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู คศ. 1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท   
      ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย 
      จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
ประวัติการศึกษา 
              พ.ศ.2538   ประถมศึกษาปที่ 6 
      จากโรงเรียนสําราญวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
              พ.ศ.2544   มัธยมศึกษาปที่ 6 
      จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ 
              พ.ศ.2548   วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร 
      จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
              พ.ศ.2549   ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
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