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The purposes of this research are (1) to develop geometrical learning
activities with reallife situations for grade eight students with the aim of achieving a
60/60 criteria; (2) to study the outcomes of the implementation of the geometrical
learning activities with reallife situations for grade eight students by examining their
ability to associate geometry concepts to reallife situations; (3) to study the effectiveness
of the geometrical learning activities with reallife situations for grade eight students by
examining their appreciation of the geometry concepts in real-life situations. The grade
eight students were selected from Pramochwittayaramintra School with specific criteria
and four of them were chosen for in-depth analyses. The findings showed that (1) the
implementation of the geometry learning activities with reallife situations helped the
grade eight students. Particularly, their efficiency, E1/E2, was 73.08/65.64, corresponding
to the 60/60 criteria; (2) more than sixty percent of the students demonstrated an ability
to associate geometry concepts to real-life situations at least sixty percent of the full
score, with a statistically significant level of 0.05; (3) The students also demonstrated
their appreciation of the geometry concepts in reallife situations by agreeing on the
overall question, yielding an average score of 3.95, surpassing the criteria at 3.5, with a
standard deviation of 0.44.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เรขาคณิตเกิดขึน้ ในอียิปต์โบราณ เมื่อประมาณ 700 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ชาวอียิปต์และ
ชาวบาบิ โลนต่า งก็ ส นใจเรขาคณิ ตในแง่ก ารน าไปใช้ใ ห้เ ป็ น ประโยชน์แ ค่ก ารด ารงชี วิ ต เช่ น
การวัดระยะทาง การหาพืน้ ที่ เป็ นต้น จึงทาให้ความรูเ้ กี่ยวกับเรขาคณิ ต สมัยอียิปต์และบาบิโลน
จากัดวงแคบ เป็ นความรูท้ ี่ได้เฉพาะจากการใช้สญ
ั ชาตญาณ การทดลองและการคาดคะเนเท่านั้น
ต่อมาราว 600 ถึ ง 200 ปี ก่ อนคริสต์ศัก ราช ชาวกรีก ให้ความสนใจเรขาคณิ ต แตกต่างไปจาก
ชาวอี ยิ ป ต์แ ละชาวบาบิ โลนโดยสิ ้น เชิ ง ชาวกรีก สนใจศึก ษาเรื่ อ งราวและปรากฏการณ์ข อง
ธรรมชาติ นักคณิ ตศาสตร์ชาวกรีกซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็ นนักปรัชญาด้วยมีความต้องการที่ จ ะ
ค้นหารูปแบบต่าง ๆ ของธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าเรขาคณิตเป็ นแกนกลางของรูปแบบของธรรมชาติ
ความรูเ้ กี่ยวกับเรขาคณิ ตมีส่วนเกี่ย วข้องสัมพันธ์กับ ชีวิตประจาวันของมนุษย์อย่างมาก โดยใช้
เรขาคณิ ต ในชี วิต จริงเพื่ อท าความเข้าใจหรืออธิบ ายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิ ตในการ
สารวจพื ้น ที่ สร้างผังเมือง สร้างถนนหนทาง สารวจโลกและอวกาศ (สถาบัน ส่งเสริมการสอน
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี , 2556, น. 43) หรื อบางครั้งอาจใช้แ ทนความคิ ด หรือ สิ่ งต่าง ๆ
ด้วยรูปเรขาคณิ ต เรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะที่สาคัญ หลายประการ เช่น ทักษะเชิงมิติสมั พันธ์
หรือความรูส้ ึก เชิ งปริภูมิ การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทัก ษะเหล่านี ้เป็ น พื ้น ฐาน
ส่วนหนึ่งของการเรียนคณิตศาสตร์แขนงอื่น เช่น พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลสั และเป็ นพืน้ ฐาน
ในการเรียนวิช าอื่น ได้แก่ ฟิ สิกส์ ศิลปะ ดาราศาสตร์ ธรณี วิทยา (โครงสร้างของผลึก ) ชี ววิทยา
(โครงสร้างของเซลล์) เคมี (โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล) และยังเป็ น ทักษะที่ มีความสาคัญ
ในการเรียนสาขาสถาปั ตยกรรมและ การออกแบบ วิศวกรรมและสาขาอื่น ๆ ที่ต ้ องเกี่ ยวข้องกับ
งานเชิ งโครงสร้าง (Sherad III, 1981, p. 20) อีกทั้งวิช าเรขาคณิ ตยังสามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รีย น
ในด้านการคิด เชิงตรรกศาสตร์ การอ่าน การตีความ การอ้างเหตุผล (Suydam, 1985, p. 481)
และยังเป็ นเครื่องมือที่นาไปช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาขาอื่น ๆ ด้วยวิธีก ารที่ง่ายและ
หาคาตอบได้เร็วขึน้ รวมถึงช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนมีเหตุผล ทางานอย่างมีระบบและพัฒนา
ความสามารถด้านการค้นพบ (โกมล ไพศาล, 2540, น. 2)
เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนเรขาคณิตพบว่านั กเรียนส่วนมากไม่ชอบวิชาเรขาคณิ ต
เนื่ องจากเรขาคณิ ต เป็ น เรื่องยากและมีปั ญ หาในการเรีย น ท าให้นัก เรีย นไม่ป ระสบผลสาเร็จ
ในการเรีย นเท่ าที่ ค วร (โกมล ไพศาล, 2540, น. 2) ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ที่ พ บว่าการเรีย น
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การสอนคณิ ต ศาสตร์ที่ เ ป็ น อยู่ นัก เรี ย นส่ว นมากไม่ได้สัม ผัส กับ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ตัวนักเรียน (สุรสาล ผาสุข, 2546, น. 3) การสอนของครูเน้นในเรื่องการจาสูตร นิยาม ทฤษฎี และ
วิธีก ารหาคาตอบที่ ถูก ต้องโดยสอนให้นักเรีย นแก้โจทย์ปั ญ หาด้วยวิธีการเพี ย งวิธีเดียว (กิ ตติ
พัฒ นตระกูลสุข , 2545-2546, น. 54) ซึ่ งเป็ น การเรีย นการสอนแบบทางเดียว ขาดการค้นคว้า
ทดลองเน้น เนื ้อ หา ขาดกระบวนการ ท าให้นัก เรี ย นมองเห็ น คณิ ต ศาสตร์เป็ นเรื่อ งไกลตัว
ไม่มีประโยชน์ ไม่สนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (จรรยา ภูอดุ ม, 2545, น. 23-24) และที่สาคัญ
กระบวนการการเรี ย นการสอนในปั จจุ บั น ไม่ เ อื ้อ อ านวยต่ อ การท าให้นั ก เรี ย นชอบเรี ย น
วิช าคณิ ต ศาสตร์ ขาดการบูรณาการและเชื่ อมโยงวิช าความรู แ้ ละประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งผล
ทาให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ไม่เทียบเท่ากับชาติอื่น ๆ (วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554, น.
17-18) ดังผลจากการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ร ะดับ นานาชาติ TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and
Science Study หรือ TIMSS 2015) พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย วิช าคณิ ตศาสตร์เท่ากับ
431 คะแนน จัด อยู่ใ นอัน ดับ ที่ 26 ของประเทศที่ เข้าร่วมการประเมิน จากทั้งหมด 39 ประเทศ
โดยคะแนนที่ ได้อยู่ ระดับ 1 หรือระดับ ต่า (Low International Benchmark) ซึ่งมีระดับ คะแนน
ตั้งแต่ 400 - 474 คะแนน และจากการศึก ษาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การจัดการเรีย นการสอน
ของนัก เรีย นช่ว งชั้น ที่ 3 ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น จากโครงการประเมิ น ผลนัก เรีย นร่วมกับ
นาน าช าติ (Programme for International Student Assessment ห รื อ PISA) ขององค์ ก าร
เพื่ อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นา (Organisation for Economic Co-operation
and Development หรือ OECD) ซึ่งผลการประเมิน PISA 2012 พบว่า นัก เรีย นไทยมีคะแนน
เฉลี่ย วิช าคณิ ต ศาสตร์ 427 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 494 คะแนน) ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD
ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อศึกษาผลการทดสอบจากสานักประเมินผลการจัดการศึกษาที่ดาเนินการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาระดับ ชาติ เพื่ อควบคุมและรัก ษาคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึกษาต่าง ๆ
ทั่วประเทศให้มีมาตรฐานใกล้เคี ยงกัน และสะท้อนถึงคุณ ภาพของผูเ้ รีย น โดยผลการประเมิน
ในปี การศึกษา 2559 ซึ่งทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
ในสาระเรขาคณิ ต ร้อยละ 44.21 และชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มีค ะแนนเฉลี่ย วิช าคณิ ตศาสตร์
ในสาระเรขาคณิ ต ร้อยละ 44.90 ซึ่งอยู่ในระดับต่า (สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557) และผลที่ผวู้ ิจยั สอบถามครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจานวน
11 คน จาก 7 โรงเรียน ซึ่งพบว่าสาเหตุที่นัก เรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตได้ดีเท่าที่ ควรมี
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สาเหตุหลัก ๆ มาจากการที่ นัก เรีย นขาดความรูพ้ ืน้ ฐานทางเรขาคณิ ต ความรูท้ ี่ นัก เรียนได้จาก
ห้องเรีย นเป็ น ความรูแ้ บบท่องจาเพื่ อน าไปใช้สอบเท่านั้น และสาเหตุที่ นัก เรีย นไม่ตระหนัก ถึ ง
คุณค่าและความสาคัญของวิชาเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงนัน้ มาจากการเรียนการสอน
ในห้องเรียนที่ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เป็ นรูปธรรมที่เป็ นสิ่งที่ อยู่ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
และการเรีย นการสอนยังขาดการเชื่ อมโยงหรือยกตัวอย่ างสถานการณ์ หรือบริบ ทที่ มนุษ ย์ใ ช้
ประโยชน์จ ากเรขาคณิ ต ในชี วิต ประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลที่ ผวู้ ิจัย ได้สอบถามผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านการเรีย นการสอนวิช าเรขาคณิ ต จ านวน 4 ท่ าน พบว่าการเรีย นการสอนในปั จ จุบัน
ครูไม่ได้มงุ่ เน้นให้นกั เรียนเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของวิชาเรขาคณิตที่มีตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริง
ทาให้นักเรียนขาดความสนใจในวิชาดังกล่าว เพราะมองว่าเมื่อเรียนเรขาคณิตแล้วไม่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี ้ระบบการสอนของครู นั้น ยัง ไม่เ อือ้ ต่อ การสื บ ค้น คาดการณ์ วางแผน
แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากการเรียนเรขาคณิต ส่งผลให้นกั เรียนไม่ชอบวิช าเรขาคณิต ถึงจะมี
บางโรงเรียนพยายามใช้ซอฟต์แวร์ในการนาเสนอประโยชน์ของเรขาคณิต แต่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นว่าสิ่ง
ดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงไปสู่โลกแห่งความเป็ นจริงที่ เรขาคณิ ตนั้น เป็ นสิ่งที่ อยู่รอบตัวและ
สามารถใช้ประโยชน์จากความรูพ้ ืน้ ฐานง่าย ๆ โดยที่เด็กในระดับประถมศึกษาสามารถค้นพบได้
โดยผูส้ อนยกสถานการณ์ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น ผลรวมของความยาวด้าน
ของรูปสามเหลี่ยมสองด้านจะยาวกว่าด้านที่เหลือเสมอ โครงสร้างที่เกิดจากรูปสามเหลี่ย มนั้น
แข็งแรงกว่าโครงสร้างรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ นอกจากนีผ้ วู้ ิจัยได้สอบถามนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
ชั้น มัธยมศึก ษาตอนต้น จ านวน 12 โรงเรีย น โดยให้ต อบแบบระดมความคิดเกี่ ย วกับ ความรู ้
พืน้ ฐานทางเรขาคณิตที่นกั เรียนใช้กบั สถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
และรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรูเ้ กี่ยวกับการหาพืน้ ที่ ความยาว
เส้น รอบรูป ขนาดของมุม แต่ไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่ ใช้ห รือที่เกี่ ย วข้องในชีวิตจริง แม้ว่าผูว้ ิจัย
ได้ย กตัวอย่ างเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ มีอยู่ใ นชี วิ ตประจ าวัน แล้วถามนัก เรีย นว่าเครื่ องมือเหล่านี ้
ใช้ค วามรู ้จ ากเรขาคณิ ต ในเรื่อ งใด นั ก เรีย นส่ว นใหญ่ ต อบว่า เกี่ ย วข้อ งกับ รู ป ร่า งและทรง
ทางเรขาคณิตเท่านัน้ ไม่ได้กล่าวถึงการนาสมบัติของรูปเรขาคณิตหรือทรงเรขาคณิตที่นาไปใช้กับ
เครื่องมือเครื่องใช้นนั้ ๆ ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่าการเรียนการสอนเรขาคณิตนั้นยังขาด
การยกตัวอย่างหรือการเชื่อมโยงความรูท้ างเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ทาให้นักเรียน
ไม่เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการเรียนวิชาเรขาคณิต ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ สู้ อน
จึงจาเป็ นต้องมีการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรูท้ างเรขาคณิ ตเข้ากั บ สถานการณ์ในชี วิตจริง
เพื่อให้นกั เรียนมองเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนเรขาคณิต
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การบูรณาการเป็ นการจัด หลัก สูต รเชื่ อ มโยงความรู ้และประสบการณ์ ทุก ประเภท
เข้าด้วยกันในแผนการจัดหลักสูตร โดยเน้นการเชื่อมโยงประเด็นและหมวดหมู่จากเนือ้ หาต่าง ๆ
ทัง้ หมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ผเู้ รียนได้มองเห็นภาพรวมของความรูแ้ ละได้เรียนรูค้ วามหมายที่ลึกซึง้
ของสาระวิชาที่เรียนซึ่งจาเป็ นต้องมีการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่เน้นความสัมพันธ์ของแต่ละ
องค์ประกอบในลัก ษณะเป็ นหน่วยเดีย วกันไม่แยกเป็ นส่วน ๆ และแต่ละรายวิช าต้องเชื่อมโยง
เข้ากับ วิช าอื่น ๆ ในลัก ษณะที่ มีป ฏิสัมพัน ธ์ต่อกัน และกัน (Ornstein & Hunkins, 1988, pp.
321-325) การบูรณาการเป็ น การน าสิ่งที่ มีความสัมพัน ธ์กัน เช่น เนื ้อหา หรือประสบการณ์มา
รวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์,
2546, น . 10; Susskind, 1994, p. 325; Johnsen, 1994, p. 37; UNESCO, 1981, p. 10;
Travass & Revore, 1990, p. 9) และนอกเหนือจากการบูรณาการเนือ้ หาแล้วควรมีการบูรณาการ
ในลักษณะอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การบูรณาการระหว่างความรูแ้ ละกระบวนการ การบูรณา
การระหว่างความรูก้ ับการกระทาและการบูรณาการระหว่างสิ่งที่มีในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็ นอยู่ใน
ชีวิตประจาวันของผูเ้ รียน ธารง บัวศรี (2542, น. 200-201) ขณะที่ กู๊ด และบีน (Good, 1973, p.
308; Beane. 1991, p. 9) กล่าวว่า การบูรณาการเป็ น กระบวนการรวบรวมรายวิช าต่าง ๆ โดย
สร้างความรูแ้ ละประสบการณ์ขนึ ้ ใหม่ ซึ่งเป็ นการยอมรับแนวคิดและมุมมองของผูอ้ ื่น
การเชื่ อมโยงเป็ น รูป แบบหนึ่งของการบูรณาการเป็ น การเชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ของ
เนือ้ หา จากเนือ้ หาหนึ่งไปยังเนือ้ หาถัดไป โดยมีตวั เชื่อมคือ หัวข้อ ทักษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด
หรือสถานการณ์ที่ เกี่ ย วกับ เนื ้อหาซึ่งเป็ น ทัก ษะทางคณิ ตศาสตร์ที่ มี ค วามส าคัญ ทัก ษะหนึ่ ง
ซึ่งการเชื่ อมโยงมีป ระโยชน์ ได้แก่ 1) ท าให้นัก เรีย นเข้าใจเนื ้อหาได้ลึก ซึง้ ขึน้ และยาวนานขึน้
2) ท าให้นัก เรี ยนเห็น ความสัมพัน ธ์ของเนื ้อหา ลดช่องว่างในการเรีย นรู ้ 3) ท าให้นักเรีย นมอง
คณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีชีวิตชีวาและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 4) ทาให้หลักสูตรเกิดความ
สมดุล (NCTM, 2000, pp. 64-66; Coxford, 1995, p. 3) และจากงานวิจัย ของลอสัน และโมฮัน
(Lawson & Mohan, 2000, pp. 26-43) พบว่า การเชื่อมโยงของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการประสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหามากกว่าการรูเ้ นือ้ หาคณิตศาสตร์สาหรับทัง้ นักเรียนที่มีความสามารถ
สูง และนัก เรีย นที่ มีค วามสามารถต่า การเชื่ อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์กับ ชี วิตประจ าวัน เป็ น
การจัด การเรีย นการสอนที่ ส่งเสริ ม ให้นัก เรีย นเรีย นรู ท้ ี่ จ ะเชื่ อ มโยงคณิ ตศาสตร์กับ ชี วิ ต จริ ง
ในการแก้ปั ญหาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งใกล้ตัว โดยให้ นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ทาให้นัก เรีย นเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เห็นถึ งความสาคัญ ของคณิ ตศาสตร์มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของ อัมพร ม้าคนอง (2553, น. 60-61) ที่กล่าวว่า การเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์เป็ นสิ่ง
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ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงที่สามารถพบเห็นได้ท่ ัวไป มีความสาคัญ
และจ าเป็ นส าหรับ การเรี ย นรู ้ค ณิ ตศาสตร์อ ย่ า งมี ค วามหมาย (Meaningful mathematics
learning) เนื่องจากการเชื่อมโยงจะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขนึ ้
ตลอดจนมองเห็น ความสาคัญ และคุณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ใ นแง่ของการเป็ น เครื่องมือที่ เป็ น
ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้กบั ศาสตร์อื่นได้ ทาให้คณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่น่าสนใจ ไม่ใช่เพียงวิชา
ที่เรียนทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทัก ษะการเชื่อมโยง จึงถูก เน้น มากในการสอนปั จจุบัน และสอดคล้องกับ
ฮิ ล เบิ ร์ต และคาร์เ พนเตอร์ (Hiebert & Carpenter, 1992, p. 1) ได้ ก ล่ า วถึ ง การเข้า ใจ
(Understanding) ทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นสิ่ ง ที่ ต รงกั น ข้า มกั บ การท่ อ งจ า (Rote Learning)
การเรียนรูเ้ พื่ อให้สามารถน าไปใช้ได้นั้น จ าเป็ นต้องรูก้ ระบวนการที่ เกิดขึน้ ของผูเ้ รียนที่ เน้น วิธี
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถคิดไตร่ตรองได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม และนาความรูท้ ี่ได้รบั ไปบูรณาการในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี ้
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถในการผสมผสานแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ที่มีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์ในชีวิตจริงให้รวมเป็นองค์ประกอบเดียวกันทาให้มองคณิตศาสตร์
เป็ นเรื่องใกล้ตวั สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือศาสตร์อื่น ๆ ได้ และเห็นความสาคัญและ
คุณค่าของคณิตศาสตร์ นอกจากนีน้ กั เรียนจะต้องรูจ้ ักสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็ นรูปธรรม
ได้แก่ รูปภาพ แผนภาพ สัญลักษณ์และมโนมติกับ กระบวนการรวมเนือ้ หา และวิธีก ารต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน และจะต้องรูจ้ ักสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง
(Kennedy & Tipps, 1994, p. 194) และ พร้อมพรรณ อุดมสิน (2547, น. 148) ได้ก ล่าวไว้ว่า
ประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ดว้ ยการมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยง
ความรู ร้ ะหว่างคณิ ต ศาสตร์สาขาต่าง ๆ หรือ การเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์กับ สถานการณ์ใ นโลก
แห่งความเป็ น จริง จึงจะทาให้คณิ ตศาสตร์มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนมากขึน้ เช่น เดียวกับ ยูซิสกิน
(Usiskin, 2001, p. 8) ซึ่ ง ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การน าเสนอคณิ ตศาสตร์ใ นบริ บ ทที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ จะทาให้นกั เรียนเรียนได้ดีและสนุกกับการเรียน
จากประโยชน์ของการเชื่ อมโยงที่ ก ล่าวในข้างต้น จึงควรส่งเสริ ม ให้นัก เรีย นมีทัก ษะ
ดังกล่าวมากขึน้ เพื่อช่วยให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หาได้ดีขนึ ้ เหมาะสมในการนามาใช้
แก้ปั ญ หาการเรีย นการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์เพราะช่วยให้นัก เรีย นพัฒ นาความรู ค้ วามเข้าใจ
เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์มากขึน้ และยังส่งเสริมให้มีก ารนาสถานการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการเรีย น
การสอนทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ ชีวิตจริงมากขึน้ อีกด้วย (บุญญิ สา แซ่หล่อ,
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2550, น. 3) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจัยสนใจที่ จ ะพัฒนากิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เพื่อให้เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรขาคณิตที่จะทาให้นกั เรียนเห็นคุณค่า
และความสาคัญของการเรียนเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒนากิ จกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านการเห็นคุณค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เป็ น ข้อ มูล พื ้น ฐานส าหรับ ครู ใ นการศึก ษาความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อ หา
เรขาคณิ ต กับ สถานการณ์ในชี วิตจริงของนัก เรียนที่เรีย นด้วยกิ จกรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3. เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับครูในการศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์
ในชีวิตจริง
4. เป็ นแนวทางสาหรับครูและผูท้ ี่สนใจในการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ในสาระอื่น ๆ
โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หาคณิตศาสตร์ในสาระนัน้ ๆ กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

7
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ ใช้ในการศึก ษาครัง้ นีเ้ ป็ น เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิ ตที่ ไม่เกิ น ระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้น ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื ้น ฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลอง
ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 29 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแบ่งเป็ นการจัดกิจ กรรม
การเรียนรู ้ 7 กิจกรรม จานวน 27 คาบ และทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน 2 คาบ
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม เป้ า หมายเป็ น นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2562
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งโรงเรียนได้จดั นักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
2. การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบูร ณาการแบบเชื่ อ มโยงเนื ้อ หา หมายถึ ง การน าเนื ้อ หาเรขาคณิ ต เนื ้อ หา
คณิต ศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ที่ มีความสัมพันธ์กันมาสอนร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะที่เป็ นองค์รวมและสอดคล้องกับสภาพจริงของผูเ้ รียน
2. กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริง หมายถึง กิจกรรมที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงจะเน้นสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับ
เนื ้อหาเรขาคณิ ต ที่ นัก เรีย นคุน้ เคยในชี วิตประจ าวัน ซึ่งจะให้ค วามสาคัญ ไปที่ ก ารน าความรู ้
ทางเรขาคณิ ต ไปแก้ปั ญ หาหรืออธิ บ ายเกี่ ย วกับ สถานการณ์ในชี วิตจริงที่ กาหนดและสามารถ
นาความรูท้ างเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็ นชิน้ งานได้
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3. ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้ อ หากั บ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการนาความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไป
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนือ้ หาเรขาคณิต โดยมีทั้งหมด 3 ประเด็น
ดังนี ้
3.1 การระบุความรูท้ างเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3.2 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้อ งไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3.3 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิ บายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
โดยพิจารณาจาก
(1) คะแนนจากกิ จ กรรมรายบุค คล 2 กิ จ กรรม โดยมี ค ะแนนเต็ม กิ จ กรรมละ
12 คะแนน รวมเป็ น 24 คะแนน
(2) คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิ ต
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง 30 คะแนน
4. การเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
พฤติ ก รรมที่ นัก เรีย นแสดงออกในด้า นบวกเกี่ ยวกับ เรขาคณิ ต ได้แก่ นักเรียนมีความพยายาม
ในการใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตที่มีอยู่มาช่วยในการตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
นัก เรีย นมีความสนุกสนานขณะที่ เรียนเนื ้อหาเรขาคณิ ต นักเรีย นคิดว่าเรขาคณิ ตมีป ระโยชน์
ต่อชีวิตจริง การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริงวัดด้วยแบบสอบถามที่
มีสเกลการวัดแบบ 5 อัน ดับ ดังนี ้ 5 : เห็นด้วยอย่างยิ่ ง 4 : เห็นด้วย 3 : ไม่แน่ใจ 2 : ไม่เห็น ด้วย
1 : ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ถ้านักเรียนได้ค่าเฉลี่ย ตัง้ แต่ 3.5 ขึน้ ไป แสดงว่านักเรียนเห็นคุณ ค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
5. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ หมายถึง คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เมื่อน าไปใช้ในชั้น เรีย นแล้วท าให้นัก เรีย นสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของกิ จ กรรมการเรีย นรู ท้ ี่
กาหนดไว้ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้สตู ร E1/E2 โดยที่
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E1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นกั เรียนได้ในการทาใบกิจกรรมรายบุคคล
E2 หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละของคะแนนที่ นั ก เรี ย นได้ใ นการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
โดยมีเกณฑ์การตัดสิน E1 /E2 เป็ น 60/60 สาหรับการพิจารณาตรวจสอบ
สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงมีความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิ ตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด
3. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์
ในชีวิตจริง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

การบูรณาการ
แบบเชื่อมโยง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง

เรขาคณิต
กับสถานการณ์
ในชีวิตจริง

- ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
- การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้องและได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. เรขาคณิต
1.1 ประวัติของเรขาคณิต
1.2 ความหมายของเรขาคณิต
1.3 ความสาคัญของเรขาคณิต
1.4 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2. การบูรณาการแบบเชื่อมโยง
2.1 การบูรณาการ
2.1.1 ความหมายของการบูรณาการ
2.1.2 ความสาคัญของการบูรณาการ
2.1.3 รูปแบบของการบูรณาการ
2.1.4 ประโยชน์ของการบูรณาการในคณิตศาสตร์
2.2 การเชื่อมโยง
2.2.1 ความหมายของการเชื่อมโยง
2.2.2 ประโยชน์ของการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์
2.3 การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หา
3. สถานการณ์ในชีวิตจริง
3.1 ความหมายของสถานการณ์ในชีวิตจริง
3.2 ความสาคัญของสถานการณ์ในชีวิตจริง
3.3 การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริง
4. การประเมินผล
4.1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
4.2 การประเมินตามสภาพจริง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
5.2 งานวิจยั ในประเทศ
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1. เรขาคณิต
เรขาคณิ ต เป็ น วิช าที่ มีรากฐานมาอย่ างยาวนานจากอดีต จนถึ งปั จ จุบัน เป็ น ศาสตร์
ที่มีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า และมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตมนุษย์ทกุ ยุคทุกสมัย โดยจะกล่าวถึงดังต่อไปนี ้
1.1 ประวัติของเรขาคณิต
กรีน เบิ รก์ (Greenberg, 1964) ได้เขียนเกี่ย วกับ ประวัติเรขาคณิ ตว่า ค าว่า เรขาคณิ ต
แปลมาจากค าว่า geometry ซึ่ ง มาจากค าว่ า geometrien เป็ นภาษากรี ก ที่ ไ ด้ม าจากการ
ผสมคาว่า geo แปลว่าโลก และ metrien แปลว่าการวัด เหตุที่ชื่อดังกล่าว เนื่องมาจาก เรขาคณิต
มี ต ้น ก าเนิ ด มาจากการวัด พื ้น โลก ชนชาติ ที่ มี ค วามรู ้ท างเรขาคณิ ตมาแต่ โ บราณ ได้แ ก่
ชาวแบบิลอน ฮินดู จีน อียิปต์ และโรมัน
ฮิโรโดตัส แห่ง แฮลิคาร์แนซัส (Herodotus of Halicarnassus อยู่ระหว่าง 484 – 420 ปี
ก่อนคริสต์ศกั ราช) นัก ประวัติ ศาสตร์ช าวกรีกยกย่องว่า นัก รังวัดชาวอียิ ปต์มีส่วนให้กาเนิดวิช า
เรขาคณิ ต ในสมัย แรกเริ่ ม หลัก ฐานที่ เชื่ อ ว่ามนุษ ย์มี ค วามรู ท้ างเรขาคณิ ต มากว่า 3,000 ปี
ก่อนคริสต์ศกั ราช ได้แก่ จารึกบนแผ่นดินเหนียวในแคว้นเมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็ นของชาวสุเมเรียน
(3,000 ปี ก่ อ นคริสต์ศ ัก ราช) และชาวแบบิ ล อน (2,000-100 ปี ก่ อนคริส ต์ศัก ราช) หลัก ฐาน
ดังกล่าว ทาให้ทราบว่าพวกเขามีความรูต้ อ่ ไปนีซ้ ึ่งมีทงั้ ถูกและผิด
1. สูตรความยาวเส้นรอบวงของวงกลม = 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

1
12 ของกาลังสองของเส้นรอบวง
3. ปริมาตรของทรงกระบอก = พืน้ ที่ฐาน  สูง
1
4. ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด = สูง  ของผลบวกของพืน้ ที่หน้าตัด
2
(a+b)×(b+d)
5. พืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ =
เมื่อ a, b, c, d เป็ นความยาวด้าน
4
2. สูตรพืน้ ที่วงกลม

=

6. ด้านที่สมนัยของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่คล้ายกันเป็ นสัดส่วนกัน
7. ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบ่งครึง่ ฐาน
8. มุมในครึง่ วงกลมเป็ นมุมฉาก
9. ค่า  ประมาณ 3.5
นอกจากนีย้ ังทราบว่ามีสตู รที่เกี่ยวข้องกับการวัด เช่น สูตรพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก รวมถึ งรู ปสามเหลี่ยมทั่วไป รูป สี่เหลี่ยมคางหมูที่ มีดา้ น หนึ่งตั้งฉากกับ
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ด้านคูข่ นาน สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ทรงสี่เหลี่ยมใด ๆ และปริซึมตรงที่มีฐานเป็ น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูและมีดา้ นหน้าตัง้ ฉากกับด้านคูข่ นาน
ข้อมูลหลัก ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ เรขาคณิ ตของอียิ ป ต์ ได้แก่ บัน ทึก ในกระดาษ พาไพรัส
ที่มีชื่อว่า มอสโก พาไพรัส (Moscow Papyrus) มีอายุราว 1,850 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช และ ไรน์
พาไพรัส (Rhind Papyrus) มีอายุราว 1,650 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช เป็ นหนังสือที่ รวบรวมปั ญ หา
ที่เกี่ยวกับปั ญหาเรขาคณิตและเกี่ยวกับสูตรของการวัด
ความรูท้ างเรขาคณิ ตในสมัยโบราณได้มาด้วยวิธีก ารสังเกต คาดคะเน ลองผิด ลองถูก
เป็ นเรขาคณิตเชิงปฏิบัติทดลอง ยังไม่มีการพิสูจน์ให้เหตุผล หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเรขาคณิต
ในสมัยนั้นเป็ นเชิงปฏิบัติ ได้แก่ เครื่องมือสารวจทางดาราศาสตร์ของชาวอียิปต์ ซึ่งเก่าแก่อายุราว
1,850 ปี ก่อนคริสต์ศ ักราช นาฬิกาแดดอายุราว 1,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และพี ระมิดที่ กีซ า
(Giza) อายุราว 2,900 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ความรูท้ างเรขาคณิตในสมัยก่อนแม้จะไม่มีการพิสจู น์
แต่ก็ เพี ย งพอในด้านการน าไปใช้ตวั อย่าง เช่น อียิป ต์ใช้เชือกผูก ปมห่างเท่า ๆ กัน เมื่อต้องการ
มุมฉากก็จะใช้วิธีขึงเชือกเป็ นรูปสามเหลี่ยม ขนาด 3, 4, 5 หน่วย อียิปต์มีความสามารถด้านการ
น าความรู ไ้ ปใช้ส ร้า งพี ระมิ ด สามารถหาพื ้น ที่ แ ละปริ ม าตรซึ่ งมี บ างสูต รก็ ถูก บางสูต รก็ ผิ ด
ชาวกรีกรุ่นหลังที่ได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ต่อมามีความเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิตของอียิปต์
ไม่มีการให้เหตุผล ไม่สามารถอธิบาย ได้วา่ ทาไมจึงทาเช่นนั้น ชาวกรีกจึงสนใจที่จะหาเหตุผลของ
ความรูเ้ หล่านัน้
ยุคใหม่ของคณิตศาสตร์ได้เริ่มต้นขึน้ เมื่อประมาณ 600 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช เมื่อต้องการ
ตอบคาถามว่า "ทาไม" และต้องการคาตอบที่เป็ นเหตุเป็ นผล จึงทาให้การคิด เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
เปลี่ยนจากการฝึ กปฏิบตั ิมาเป็ นวิธีที่เรียกว่า "วิธีเชิงสัจพจน์" (axiomatic method) วิธีการดังกล่าว
จะเริ่ม จากการยอมรับ ความรู ส้ ่วนหนึ่งโดยไม่ตอ้ ง พิ สูจ น์ เรีย กว่า สัจ พจน์ จากนั้น ใช้ความรู ้
ทางตรรกศาสตร์สรุป ความรู อ้ ื่น ๆ โดยอาศัย สัจ พจน์เหล่านั้น ตัวอย่ างการใช้วิธีเชิ งสัจ พจน์ใ น
สมัยแรกเริ่ม คือ วิชาเรขาคณิต กล่าวกันว่าผูร้ ิเริ่มพิสจู น์ทฤษฎีบท ได้แก่ เทลีสแห่งไมลีตสั (Thales
of Miletus 625-547 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) เป็ นพ่อค้าชาวกรีก ท่านศึกษาความรูค้ ณิตศาสตร์จาก
อี ยิ ป ต์แ ละจากเมื อ งอื่ น ในตะวัน ออก ตัว อย่ า งทฤษฎี บ ทที่ ท่ า นพิ สูจ น์ เช่ น มุม ที่ ฐ านของ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วย่อมเท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมแบ่งครึ่งวงกลม มุมในครึ่งวงกลมเป็ น
มุมฉาก ขณะที่เทลีส อาศัยอยู่ในอียิปต์ ท่านได้เสนอวิธีวดั ความสูงของพีระมิดโดยการวัดเงาของ
พีระมิดและเงาของไม้ตงั้ ตรงที่เราทราบความสูง แล้วใช้อตั ราส่วนของเงาและความสูง นอกจากนี ้
เทลีสยังมีชื่อเสียงมากจากการทานายสุริยคราสในปี 585 ก่อนคริสต์ศกั ราช
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เรขาคณิ ตของกรีกเริ่มมีการให้เหตุผลในสมัยของเทลีส แนวทางดังกล่าวมีการสืบทอด
ต่อ มาในกรี ก อี ก สองศตวรรษโดยพี ท าโกรัส แห่ งซามอส (Pythagoras of Samos, ประมาณ
580-496 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) ท่านได้ตงั้ โรงเรียนสอนวิทยาการหลายแขนงตามที่นิยมในสมัยนั้น
สาหรับ ความรูท้ างคณิ ต ศาสตร์ ได้มีก ารสอนสมบัติเกี่ย วกับ จ านวน เรื่องดังกล่าวมีป รากฏใน
หนังสื อ อิ ลิ เมนต์ของยุค ลิด เล่ม VII นอกจากนี ้โรงเรีย นของพี ท าโกรัสยังได้ส อนพื ้น ฐานของ
เรขาคณิตในระนาบที่เป็ นระบบ ต่อมาฮิปโปเครทีสแห่งไคออส (Hippocrates of Chios ประมาณ
460-377 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) ศิษย์เอกพีทาโกรัสได้รวบรวมเขียนตาราเรขาคณิตเล่มแรก (400 ปี
ก่ อนคริส ต์ศ ัก ราช) ต้น ฉบับ ตาราดังกล่าวได้ห ายไป แต่ภ ายหลังมี เนื ้อหาดังกล่าวปรากฏใน
หนังสืออิลิเมนต์ของยุคลิดเล่ม I - IV กลุม่ ของพีทาโกรัสในสมัยนั้นไม่ได้พัฒนาทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
สัดส่วนว่าสามารถใช้สาหรับ กรณี ที่ ความยาวของส่วนของเส้ น ตรงแทนได้ดว้ ยจ านวน ต่อมา
ภายหลังยูโดซุสแห่งไนดัส (Eudoxus of Cnidus 408-355 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) ประสบผลสาเร็จ
ในการพัฒ นาทฤษฎีบ ทเกี่ ย วกับ สัดส่วน ผลงานดั งกล่าวมี ป รากฏในหนังสื ออิลิ เมนต์เล่ม V
ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศ ักราช เป็ นยุคของความรุ่งเรืองของเพลโตแห่งทิ โวลี (Plato of Tivoli
ประมาณ 428-348 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ท่านได้ตงั้ โรงเรียนขึน้ อยู่ใ นสวนสาธารณะที่ เอเธนส์
ซึ่งเขียนข้อความไว้มีใจความว่า "การศึกษาคณิตศาสตร์จะสามารถพัฒนาและจัดระบบความคิด
ของสมองได้อย่ างมีค ุณ ค่ามากกว่าการใช้ตาถึงพันตา เพราะว่าการใช้ความคิดสามารถท าให้
เข้าใจความจริงได้" เพลโตได้สอนว่าห้วงของความคิดสาคัญกว่าโลกของวัตถุที่สมั ผัสด้วยประสาท
สัม ผัส เพราะโลกของวัต ถุที่ สัม ผัส ด้วยประสาทสัมผัสนี ้เป็ น เพี ย งเงาของความนึ ก คิ ด เท่ า นั้น
โลกของวัตถุเปรียบเสมือนถา้ รูเข็มบนผนังถา้ เราจะเห็นเพียงเงาของความเป็ นจริงเมื่อมีแสงส่อง
จากข้างนอกเข้ามาเท่านั้นความผิดพลาดของประสาทสัมผัสเราสามารถจะแก้ไขได้โดยใช้สมอง
นึกคิด ซึ่งวิธีเรียนรูท้ ี่ดีที่สดุ คือการศึกษาคณิ ตศาสตร์ นอกจากคาขวัญ ดังกล่าวแล้วเหนือประตู
ทางเข้าโรงเรียนติดป้ายใจความว่า "ผูไ้ ม่มีความรูท้ างเรขาคณิตห้ามเข้า" เพลโตมีลกู ศิษย์คนหนึ่ง
ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถทางเรขาคณิ ตคือ ยุคลิด ซึ่งได้เขียน ตาราเรขาคณิตโดยรวบรวม
ความรูต้ ่าง ๆ ทางเรขาคณิตจัดเป็ นระบบสัจพจน์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลต่อเนื่องกันจนไค้รบั ความนิยม
ใช้เป็ นแบบเรียนมานานกว่า2,000 ปี ถ้าไม่นับคัมภีรไ์ บเบิลแล้ว ตาราดังกล่าวเป็ นตาราที่โด่งดัง
ที่สดุ เล่มหนึ่ง
1.2 ความหมายของเรขาคณิต
มีผใู้ ห้ความหมายของเรขาคณิตไว้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
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ไคล์ (Klein, 1872) กล่าวว่า เรขาคณิตเป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเซต S ซึ่งคง
ยื น ยงเมื่ อ สมาชิ ก ของ S ถู ก กระท าโดยการแปลงของสมาชิ ก บางตัว ของรู ป ของการแปลง
ซึ่งสามารถอธิบายได้คือ ให้ S เป็ นเซตของจุดบนระนาบปกติ พิจารณาเซตของการแปลงทั้งหมด
ซึ่งเกิ ด จากการประกอบ (composition) ของการเลื่อ น (translation) การหมุน (rotation) และ
การสะท้อ น (refection) จะได้เ ซตกับ การประกอบเป็ น รู ป ของการเปลี่ย นแปลงเรขาคณิ ต ซึ่ ง
เกิดจาก S กับการแปลงของ คือเรขาคณิ ตแบบยุคลิดที่ เราได้ศึกษาในระดับโรงเรียน เนื่ องจาก
สมบัติ เช่น ระยะทาง พื ้น ที่ ความเท่ากัน ทุก ประการ การขนานกัน การตั้งฉากซึ่งกัน และกัน
ความคล้าย การอยู่บนเส้นเดี ยวกันของจุด การพบที่จุ ดเดียวกัน ของเส้น ยืนยงภายใต้รูป ดังนั้น
สมบัติเหล่านี ้ คือ สมบัติที่ตอ้ งศึกษาในเรขาคณิตแบบยุคลิดบนระนาบและจากความหมายข้างต้น
ไคล์ ยังได้แบ่งเรขาคณิตออกเป็ น 3 ประเภทคือ Parabolic, Elliptic และ Hyperbolic และการแบ่ง
ประเภทของเรขาคณิตนีต้ งั้ อยู่บนรากฐานของจานวนเส้นขนานที่ไม่ได้อยู่บนเส้นที่กาหนดให้
สิริวรรณ ตั้งจิต วัฒนะกุล (2542, น. 62) ให้ความหมายว่า เรขาคณิ ต หมายถึง วิชาที่
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของรูป ได้แก่ ขนาด รูปร่าง และตาแหน่งในปริภมู ิ
สมทรง สุวพานิ ช (2553, น. 33) กล่าวว่า ความหมายตามรากศัพ ท์ข อง Geometry
หมายถึง “การวัดพื ้นโลก” เรขาคณิตเป็ น คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งว่าด้วยเรื่องสมบัติของปริภูมิ
(Space) ที่ วัต ถุต ั้งอยู่ ที่ วัตถุเคลื่อนไหวและที่ เหตุก ารณ์เกิ ดขึน้ และยังเกี่ย วข้องกับ รู ป ร่างและ
รูปแบบของวัตถุในปริภมู ิเรขาคณิตมีตน้ กาเนิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
โดยมนุษย์พยายามปรับตัวให้เข้ากับ ธรรมชาติเพื่อการอยู่รอด ความจาเป็ นต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่ อ
ความอยู่รอดของมนุษย์ทาให้เกิดความรูข้ นึ ้ เช่น ความจาเป็ นในการย้ายที่อยู่อาศัยทาให้มนุษย์
เกิดความเข้าใจความหมายของเวลาและระยะทาง คือ มนุษย์เริ่มเข้าใจถึงการเดินทางที่ ใกล้และ
ไกลและรูจ้ กั สังเกตเวลาที่ใช้เดินทางว่าใช้มากอยเพียงใด ต่อมามนุษย์เริ่มรวมตัวเป็ นกลุม่ จึงเกิด
ความจาเป็ นที่จะต้องสร้างที่อยู่อาศัย ได้สงั เกตสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแล้วคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
โดยการเลียนแบบรูปร่างต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ มนุษย์เริ่มรูจ้ กั การแลกเปลี่ยนอาหารและ
เครื่องใช้ซึ่งกันและกัน เมื่อมีของเหล่านีเ้ กินความต้องการจึงทาให้เกิดความคิดเรื่องการวัด
ศิ ราณี จัน ทร์บุต ร (2562, น. 29) ได้ใ ห้ความหมายว่า เรขาคณิ ตหมายถึ งการบอก
ตาแหน่ง ทิศทางและระยะทาง ของสิ่งต่าง ๆ เช่น ใกล้-ไกล หน้า-หลัง ใน-นอก บน-ล่าง ทิศทาง
การจาแนกรูปเรขาคณิตและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทาเกี่ยวกับ
รูปเรขาคณิตสามมิติและสองมิติ เช่น ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก กรวย และทรงกระบอก และ
รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
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จากความหมายของเรขาคณิตที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้วา่ เรขาคณิต หมายถึง วิชาที่
ศึก ษาเกี่ ย วกับ สมบัติ ของรูป โดยแบ่ งเป็ น 2 ลัก ษณะ คือรู ป เรขาคณิ ตสองมิ ติ เช่น รู ป วงกลม
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงกลม กรวย ทรงกระบอก เป็ น
ต้น
1.3 ความสาคัญของเรขาคณิต
เรขาคณิ ตเป็ นวิ ช าที่ เ รี ย นรู ้ผ่ า นทางการมองเห็ น (Visual Subject) เป็ น 1 ใน 3
สาขาคณิ ต ศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วย พี ช คณิ ต เรขาคณิ ต และการวิ เคราะห์ และเป็ น ที่ ย อมรับ
กัน โดยทั่ว ไปว่าหลัก สูต รคณิ ต ศาสตร์ใ นระดับ โรงเรี ย นจ าเป็ น ต้อ งมี วิ ช าเรขาคณิ ต อยู่ด ้ว ย
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของเรขาคณิตไว้ดงั นี ้
ปานทอง กุลนาถศิริ (2541, น. 3-5) ได้กล่าวถึงความสาคัญ ของเรขาคณิ ตสรุ ปได้ว่า
เรขาคณิ ต เป็ น พื ้นฐานที่ สาคัญ ต่อการเรีย นคณิ ตศาสตร์ในทุกระดับ เรขาคณิ ตเป็ น ศาสตร์ที่ มี
ความหมาย มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ และมีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์มานับเป็ นเวลานาน
อัม พร ม้าคนอง (2547, น. 64-65) ได้ก ล่าวถึ งความส าคัญ ของเรขาคณิ ต สรุ ป ได้ว่า
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของมนุษย์ เมื่อพิจารณาจาก
สิ่งของทั่วทุกมุมโลกล้วนอธิบายลักษณะได้ดว้ ยรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เป็ นเนือ้ หาของที่
เป็ นรูปธรรม สามารถเข้าใจได้ดว้ ยการมองเห็น การนึกภาพ การสัมผัส เป็ นรูปที่ประกอบด้วยจุด
เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ตัวอย่างของรูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ว รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ปริซึม และทรงกระบอก
สมทรง สุวพานิ ช (2553, น. 33-37) ได้ก ล่าวถึ งความสาคัญ ของเรขาคณิ ตสรุป ได้ว่า
เรขาคณิตเป็ นสิ่งท้าทายความคิ ดที่ช่วยเพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ปลูก ฝั งความสามารถด้านมิ ติสัม พัน ธ์ (Spatial Ability) และพัฒ นาแบบความคิ ด
คณิตศาสตร์ (Mathematical Cast of Mind) เรขาคณิตจัดว่าเป็ นตัวช่วยวางรากฐานในการพิสจู น์
อย่างมีความหมาย เพราะในเรขาคณิตเองได้บรรจุโครงสร้างที่สมเหตุสมผล (Logical Structure)
ยุวรรณดา พรหมนิวาส (2553, น. 19) ได้กล่าวถึงความสาคัญของเรขาคณิต สรุปได้ว่า
เรขาคณิ ต เป็ นศาสตร์ที่ มี ค วามหมาย ส่งเสริม ให้มี ค วามคิ ด วิ เคราะห์ มี เ หตุมี ผ ล ทั้ง นี ้ยัง มี
ความสาคัญอย่างมากต่อมนุษย์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เรขาคณิตสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้
เป็ น ประโยชน์ได้อย่ างมากมาย เช่น ในการก่ อ สร้าง ในด้านวิศวกรรม ในการสารวจ ในด้าน
ดาราศาสตร์ เป็ นต้น
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556, น. 43) กล่าวว่า เรขาคณิต
เป็ น ส่วนหนึ่งของคณิ ต ศาสตร์และเป็ น พื ้น ฐานที่ ส าคัญ ต่อการเรีย นคณิ ตศาสตร์ใ นทุก ระดับ
เรขาคณิ ตมีความสาคัญ ทั้งในสมัยอดีตและปั จจุบันมีการนาเรขาคณิ ตไปใช้ประโยชน์มากมาย
เช่น ในการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรม ในการสารวจด้านดาราศาสตร์ เป็ นต้น
สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2558, น. 9) กล่าวถึ งความสาคัญของเรขาคณิ ต สรุปได้ว่า
เรขาคณิ ต ฝึ ก ให้นัก เรีย นเป็ น คนมีเ หตุมีผ ลมากกว่ าจะเชื่ อโชคลางหรือ เดาสุ่ม โดยการเรีย น
เรขาคณิ ตฝึ กให้มีค วามสามารถด้านนิ รนัย สามารถยกตัวอย่ างค้านสาหรับข้อความที่เป็ นเท็จ
ให้นิยามที่ชัดเจนและรัดกุม รูจ้ กั เงื่อนไขที่จาเป็ นและเพียงพอ สามารถพิสจู น์บางรูปแบบได้ ทาให้
รูจ้ กั ระบบสัจพจน์และคุณค่าของระบบสัจพจน์ มากไปกว่านัน้ เรขาคณิตยังฝึ กความสามารถด้าน
มิติสมั พันธ์ทาให้สามารถมองโครงสร้างหรือรูปสาคัญออกจากรูปที่ซบั ซ้อน (Field independent)
ตลอดจนการจิ น ตนาการในเรื่อ งสมมาตร อี ก ทั้ งยังเป็ น พื ้น ฐานส าหรับ การน าไปใช้ใ นด้า น
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ กลศาสตร์ แสง เสียง และ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงการออกแบบซึ่ง
ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์และเครื่องกล การสารวจ สถาปัตยกรรม ช่างไม้ ช่างตัดเสือ้ การเดินเรือ
นอกจากนี ้เราอาจใช้เรขาคณิ ต เป็ น แบบจ าลอง อธิ บ ายผ่านมติท างเลขคณิ ต และอาจใช้เป็ น
สื่อกลางสาหรับการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนมากยิ่งขึน้
กมล นาคสุท ธิ (2559, น. 2) ได้ก ล่าวถึ งความสาคัญ ของเรขาคณิ ตสรุป ได้ว่าความรู ้
เกี่ ย วกับ เรขาคณิ ต มีส่วนเกี่ ย วข้องสัม พัน ธ์กับ ชี วิตประจ าวัน ของมนุษ ย์เราอย่ า งมาก เราใช้
เรขาคณิ ตในชีวิตจริงเพื่อทาความเข้าใจหรืออธิบ ายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งเรขาคณิ ตเป็ น ศาสตร์
สาขาหนึ่งที่เน้นเรื่องการคิดและการให้เหตุผล นอกจากนีเ้ รขาคณิตยังมีความสาคัญที่ช่วยพัฒนา
ความคิดและความสามารถในการให้เหตุผล อันจะนาไปสูค่ วามสามารถในการเขียนพิสจู น์ ซึ่งเป็ น
การพัฒนาความเข้าใจทางเรขาคณิตขัน้ สูงต่อไป
จารุวรรณ สอนแปง (2559, น. 4) กล่าวว่า เรขาคณิตเป็ นสาระการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์
หนึ่งที่ สาคัญ เพราะการเรียนเรขาคณิตจะช่วยฝึ กให้นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลในการพิ สจู น์
ทฤษฎี บ ท และช่วยฝึ ก ให้นัก เรีย นสามารถคิด วิเคราะห์ได้ การจัดกิ จ กรรมการเรีย นการสอน
เรขาคณิต จึงถือเป็ นเรื่องยากสาหรับครูผสู้ อนที่ตอ้ งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกั เรียน
สามารถพิสจู น์ทฤษฎีบทให้เป็ นและฝึ กให้นกั เรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล เพื่อนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต เพราะเนื่องจากบางทฤษฎีบทก็พิสจู น์ได้โดยตรงจากการใช้บทนิยาม
บางทฤษฎีบทต้องอาศัยทฤษฎีบทอื่นมาช่วยในการพิสจู น์ซึ่งการพิสจู น์ทฤษฎีบทจะไม่สามารถ
ส่งผลกับความเข้าใจของนักเรียน ถ้าการพิสจู น์นนั้ มาจากการท่องจาของนักเรียน หรือมาจากการ
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สอนจากครูผสู้ อนโดยตรงนักเรียนจะสามารถเรียนและเข้าใจในเนือ้ หาที่เรียนได้ดี เมื่อนักเรียนได้
พิสจู น์ทฤษฎีบทและแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเอง
ชานัน ท์ ข่าขัน มะลี (2559, น. 1) ได้ก ล่าวถึ ง ความส าคัญ ของเรขาคณิ ต สรุ ป ได้ว่า
เรขาคณิตเป็ นศาสตร์ที่เรียนรูโ้ ดยผ่านการมองเห็น (Visual subject) เป็ นสิ่งท้าทายความคิดเพราะ
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ปลูก ฝั งความสามารถด้านมิ ติ
สัม พั น ธ์ (spatial ability) และพัฒ นาแบบความคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ (mathematical cast of
mind) โดยทั่วไปแล้ว พัฒ นาการในการยอมรับ สิ่งต่าง ๆ ของมนุษ ย์ เริ่ม จากการใช้ก ารหยั่งรู ้
(intuition) แล้วไปสิน้ สุดที่การอ้างเหตุผล การพิสจู น์จึงมีบทบาทอันสาคัญยิ่งต่อการใช้เหตุผลแทน
การเดา ลองผิดลองถูก หรือตัดสินจากอคติของตน เรขาคณิตจัดว่าเป็ นตัวช่วยวางรากฐานในการ
พิสจู น์อย่างมีความหมาย เพราะในเรขาคณิตเองได้บรรจุไว้ดว้ ยโครงสร้างที่สมเหตุสมผล (logical
structure) การศึ ก ษาระบบสั จ พ จน์ ท างเรขาคณิ ต เป็ นเสมื อ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยสร้า ง “กติ ก า”
ซึ่งชี ้ให้เห็น ว่ากติก าปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงได้ และทาให้เกิดความแตกต่างขึน้ การพิ สจู น์จะมา
ช่วยชี ้แนะ ท าให้ย อมรับ ในความแตกต่างนั้นเป็ น การยอมรับ ด้วยเหตุผลที่ มีความชัดเจน จาก
ลักษณะสาคัญและความเป็ นมาที่น่าสนใจของเรขาคณิต ทาให้เรามองเห็นประโยชน์ที่จะได้จาก
การเรียนรูเ้ รขาคณิตในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ในการดาเนินชีวิต เช่น การออกแบบคีมล็อค จากการ
ปรับโครงรูปสามเหลี่ยมช่วยยึดเสากับโครงร่างของสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่สาเร็จ การเข้าใจสิ่งแวดล้อม
ตัวเรา เพราะสิ่งที่พบเห็นไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติ หรือผลงานของมนุษย์ลว้ นปรากฏในรูปแบบ
ทางเรขาคณิตเป็ นพืน้ ฐานในลักษณะสามมิติหรืออาศัยหลักการของเรขาคณิตในการสร้างสรรค์
งานเหล่านั้น เด็กคุน้ เคย ชินตา และให้ความสนในสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่ขาด
การชีน้ าที่ ดี ทาให้พัฒนาการด้านเรขาคณิ ตไม่ถึงขีด สุดในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกร สถาปนิ ก
จิตรกร หรือวิชาชีพที่ตอ้ งอาศัยความประณีตและหลักการเฉพาะเช่น ช่างไม้ ช่างกล ช่างก่อสร้าง
ช่างประปา ล้วนจาเป็ นจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจศาสตร์ทางเรขาคณิตทัง้ สิน้
ดิ ม ากอส (Dimakos, 2007, p. 87) ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของเรขาคณิ ตว่า เป็ น
คณิ ต ศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งมีค วามสาคัญ ต่อการด าเนิ น ชีวิตของมนุษ ย์มาอย่างยาวนาน ในยุค
ปั จจุบันมนุษย์ก็ยังคงนาเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมากมาย ดังเห็นได้จาก
เรขาคณิตมีบทบาทสาคัญทัง้ ต่อวิทยาศาสตร์ในหลายสาขารวมทัง้ ทางด้านศิลปะด้วย
จากการศึกษาความสาคัญของเรขาคณิตจะเห็นได้วา่ เรขาคณิตมีความสาคัญหลายด้าน
ทัง้ ในด้านชีวิตประจาวัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการเป็ นเครื่องมือ
ในการปลูก ฝั งอบรม ซึ่งเป็ น ด้านที่ มีความสาคัญ มากในการพัฒ นาคนให้มีความคิด สามารถ
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คิดวางแผน ตัดสิน แก้ปัญหา พัฒนาให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ์
1.4 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก
คณิ ตศาสตร์ ช่วยให้มนุษ ย์มีค วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่ างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถว้ น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา ได้อ ย่ างถูก ต้อ ง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต จริงได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ คณิตศาสตร์ยังเป็ นเครื่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคณ
ุ ภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทดั เทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อง เพื่ อให้ ทั น สมั ย และสอดคล้อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญ ก้าวหน้าอย่ างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์โดยการจัดการ
เรีย นรู ค้ ณิ ต ศาสตร์ที่ ป ระสบความสาเร็จ นั้น จะต้องเตรีย มผูเ้ รีย นให้มีความพร้อมที่ จ ะเรีย นรู ้
สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่ จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่ สงู ขึน้ และ
ควรจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้ รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น. 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
(ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) (กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2561) เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
ได้กาหนดกรอบสาระและมาตรฐานที่เอือ้ อานวยให้สถานศึกษา ครูผสู้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถ
จัด ท าหลัก สูต รได้ต ามความเหมาะสมของผู้เรีย นและเป็ น ไปตามจุด มุ่งหมายของหลัก สูต ร
เน้น การจัด การเรีย นรู ท้ ี่ ยึ ด หลัก ว่า ผูเ้ รีย นทุก คนมี ค วามสามารถเรีย นรู แ้ ละพัฒ นาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญที่สดุ ทั้งนีเ้ พื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตาม หลักการ จุดหมาย
และมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดไว้ใ ห้ส ถานศึก ษาและผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งมี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ
1. ระดับชั้นที่จดั ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูแ้ ละระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน
เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. สาระการเรียนรูท้ ี่ประกอบด้วย กลุม่ องค์ความรู ้ ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู ้
และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียนเป็ น 8 กลุม่ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิ ท ย าศ าสต ร์ สั ง ค ม ศึ ก ษ า ศาส น าแล ะวั ฒ น ธรรม สุ ข ศึ ก ษ าและพ ลศึ ก ษ า ศิ ลป ะ
การงานอาชีพ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรีย นรูค้ ณิ ตศาสตร์เป็ น หนึ่งในแปดกลุ่มสาระที่ ได้แบ่ งสาระการเรีย นรู ้
อัน เป็ น สาระหลัก ที่ จ าเป็ น สาหรับ ผูเ้ รีย น จ านวน 4 สาระ ผูส้ อนควรบูรณาการสาระต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน เท่าที่ จะเป็ น ไปได้ เมื่อผูเ้ รียนจบการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน 12 ปี ผูเ้ รียนจะต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในเนือ้ หาสาระคณิตศาสตร์ มีทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตอ่
คณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถนาความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนาความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปเป็ นเครื่องมือในการเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ
และเป็ นพื น้ ฐานในการศึกษาในระดับที่สงู ขึน้ การที่ผเู้ รียนจะเกิดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์อย่างมี
คุณภาพนั้น จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระทางด้านความรู ้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไป
กับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามคุณภาพของผูเ้ รียนที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น สาหรับ
ผูเ้ รียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร์ สถานศึกษาอาจจัดให้ผเู้ รียนเรียนรู ้
สาระที่เป็ นเนือ้ หาวิชาให้กว้างขึน้ เข้มข้นขึน้ หรือเน้นทักษะกระบวนการมากขึน้ โดยพิจารณาจาก
สาระหลักที่ ก าหนดไว้นี ้ หรือสถานศึกษาอาจจัด สาระการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์อื่ น ๆ เพิ่มเติมโดย
พิ จ ารณาให้เหมาะสมกับ ความสามารถและความต้องการของผู้ เรีย น (กระทรวงศึก ษาธิก าร,
2561)
สาระและมาตรฐานการเรียนรูว้ ิชาคณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน
การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบ ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชัน ลาดับและ
อนุกรม และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์
หรือช่วยแก้ปัญหาที่กาหนดให้
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด และนาไปใช้
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มาตรฐาน ค 2.2 : เข้าใจและวิเคราะห์รูป เรขาคณิ ต สมบัติของรูป เรขาคณิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 2.3 : เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 2.4 : เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนาไปใช้
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 3.1 : เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรูท้ างสถิ ติใ นการ
แก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 3.2 : เข้าใจหลักการนับเบือ้ งต้น ความน่าจะเป็ น และนาไปใช้
สาระที่ 4 แคลคูลสั
มาตรฐาน ค 4.1 : เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชัน อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชัน
และปริพนั ธ์ของฟังก์ชนั และนาไปใช้
สาระและมาตรฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ในช่วงชัน้ ที่ 3
ในหลักสูตรการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ได้กาหนดรายละเอียดสาระและมาตรฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ สาระที่ 2
การวัดและเรขาคณิต ไว้ดงั นี ้
มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพื ้น ฐานเกี่ย วกับ การวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด และนาไปใช้
มาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ ที่ 3
1. การหาพืน้ ที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
2. การน าความรู ้เกี่ ย วกับ พื ้น ที่ ผิ ว ของปริซึ ม และทรงกระบอกไปใช้ใ นการ
แก้ปัญหา
3. การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
4. การน าความรู เ้ กี่ ย วกับ ปริม าตรของปริ ซึ ม และทรงกระบอกไปใช้ใ นการ
แก้ปัญหา
5. การหาพืน้ ที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
6. การน าความรู เ้ กี่ ยวกับ พื ้น ที่ผิวของพี ระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา
7. การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
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8. การน าความรูเ้ กี่ยวกับปริมาตรของพี ระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 2.2 : เข้า ใจและวิ เ คราะห์รูป เรขาคณิ ต สมบั ติ ข องรู ป เรขาคณิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
มาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ ที่ 3
1. การสร้างพืน้ ฐานทางเรขาคณิต
2. การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพืน้ ฐานทางเรขาคณิต
3. การนาความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างพืน้ ฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
4. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
5. ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูป เรขาคณิ ตสามมิติที่
ประกอบขึน้ จากลูกบาศก์
6. การนาความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
7. สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
8. การเลื่อนขนาน
9. การสะท้อน
10. การหมุน
11. การนาความรูเ้ กี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา
12. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
13. การนาความรูเ้ กี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา
14. ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
15. การนาความรูเ้ กี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
16. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
17. การนาความรูเ้ กี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา
18. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
19. การนาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศาไป
ใช้ในการแก้ปัญหา
20. วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
21. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
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2. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบูรณาการแบบเชือ่ มโยง
2.1 การบูรณาการ
การน าคาว่า “บูรณาการ” ไปใช้นั้น มี ห ลากหลายลัก ษณะซึ่งก็ แล้วแต่ก ารตีความให้
เหมาะสมกับ การใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกัน คือ “การบูรณาการ” เป็ น การผสมผสาน
ทรัพยากรที่มีอยู่นามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ ทาให้ดีขนึ ้
2.1.1 ความหมายของการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ตอ้ งการให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละมีพืน้ ฐาน
เพี ย งพอที่ จ ะน าไปศึ ก ษาต่ อ นั้ น จ าเป็ นต้อ งบู ร ณาการหรือ เชื่ อ มโยงเนื ้อ หาต่ า ง ๆ ในวิ ช า
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน นักการศึกษาหลายคนได้นาเสนอความหมายของการบูรณาการ ดังนี ้
สาโรช บัวศรี (2529, น. 7) ให้ความหมายของการบูรณาการไว้ว่า หมายถึง การทา
ให้ส มบูรณ์ การท าให้เต็ม หน่วยเบ็ ดเสร็จ ในตัว และน าไปใช้ป ระโยชน์ได้ลัก ษณะของการให้
ความหมายลักษณะหนึ่ง คือการทาให้ความหมายในแง่การบูรณาการเนือ้ หา
เกรีย งศัก ดิ์ เจริญ วงศ์ศ ัก ดิ์ (2546, น. 10) ให้ค วามหมายของการบูรณาการว่า
เป็ นการนาสิ่งหนึ่งเข้ารวมกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อทาให้สิ่งที่มีอยู่เพิ่มพูน เกิดความสมบูรณ์มากกว่าเดิม
โดยเกิดการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กัน
สุวิทย์ มูลคา (2551, น. 32) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบูรณาการเป็ นการเชื่อมโยง
ศาสตร์หรือเนือ้ หาสาขาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ความรูท้ ี่มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง
ทิ ศ นา แขมมณี (2552, น. 145-146) กล่า วว่า การบูร ณาการ หมายถึ ง การน า
ศาสตร์ต่า ง ๆ ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์เกี่ ย วข้อ งกัน มาผสมผสาน กัน เพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ใ นการ
ดาเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงหมายถึงการนาเอาความรูส้ าขาวิชาต่าง ๆ
หรือเนือ้ หาสาระที่ มีความสัมพัน ธ์กันมาผสมผสานกัน และจัดกิ จกรรมการเรีย นรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิ ด
ความรู ้ค วามเข้า ใจในลัก ษณ ะที่ เ ป็ นองค์ร วม และสามารถน าความรู ้ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ทั้งนีน้ อกเหนือจากการบูรณาการในเนือ้ หาสาระแล้ว การจัดการเรียนการสอน
ควรมี ก ารบู ร ณาการในลัก ษณะอื่ น ๆ ควบคู่ไปด้ว ย ได้แ ก่ การบู ร ณาการระหว่า งความรู ้
กับกระบวนการเรียนรูก้ ารบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางด้านความรูก้ ับ ทางด้านจิ ตใจ และ
การบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับสิ่งที่เป็ นอยู่ในชีวิตจริง
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กฤษดา นริ น ทร์ (2555, น. 21) กล่ าวว่า การบู รณาการทางคณิ ต ศาสตร์เ ป็ น
กระบวนการที่ผเู้ รียนนาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู ้ และ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทัง้ ในเนือ้ หาวิชาและปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย
กิ ต ติ ชัย สุธาสิ โนบล (2555, น. 14) ได้ใ ห้ความหมายของการบูรณาการว่าเป็ น
ลัก ษณะของการผสมผสานเนือ้ หาวิช าการ หรือวิธีสอนเพื่ อส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรีย นรู ้ และ
มีประสบการณ์ในอัน ที่จะรวบรวมความคิด มโนทัศน์ ความรู ้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาพร้อมที่จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555, น. 431) ได้ให้ความหมายการบูรณาการไว้ว่า
เป็ นการจัด การเรีย นรู ้ใ ห้แ ก่ ผู้เรี ย นตามความสนใจ ความสามารถ และความต้อ งการโดย
การเชื่อมโยงเนือ้ หา ความรู ้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่าง ๆ ของ
รายวิช าเดี ย วกัน หรือ รายวิ ช าต่าง ๆ มาสัม พั น ธ์ใ ห้เป็ น เรื่อ งเดี ย วกัน ทั้ง นี ้เพื่ อให้ผเู้ รีย นเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้ รียน ทั้งด้านสติปัญ ญา (Cognitive) ทักษะและจิตใจ
สามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้ไปแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงในสถานการณ์ในชีวิตจริง
ปานเพ ชร ร่ ม ไท ร (2558, น . 40) ได้ ใ ห้ ค วาม ห มาย การบู ร ณ าการไว้ว่ า
เป็ น กระบวนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู ใ้ ห้แก่ ผเู้ รีย นตามความสนใจ ความสามารถ และ
ความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูใ้ นศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเพื่อให้ผเู้ รียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพฤติกรรมในด้านสติปัญ ญา ทักษะ และจิตใจ
และสามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ทราเวสส์ และรีวอร์ (Travass & Revore, 1990, p. 9) กล่าวว่า การบูรณาการเป็ น
วิธีก ารจัด ประสบการณ์ก ารเรีย นรู ใ้ ห้มีความสัมพัน ธ์กัน เพื่ อให้ผเู้ รีย นได้เห็น ความสอดคล้อง
ระหว่างสิ่งที่ เรียนภายในโรงเรียนกับสภาพในสังคมจริง การจัดประสบการณ์นอกจากจะมีการ
จัดเตรียม โดยยึดถือความสมบูรณ์ และเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
บี น และยู เ นสโก (Beane, 1991; UNESCO, 1981, p. 10) ให้ ค วามหมายของ
การบูรณาการ ว่าเป็ นการสร้างความรู ้ และประสบการณ์ขนึ ้ ใหม่ในลักษณะของการผสมผสานเข้า
ด้วยกันทัง้ หมด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพชีวิตจริงของผูเ้ รียน
วาร์ และสั ส ไคด์ (Vars, 1991, p. 4; Susskind, 1994, p. 325) ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า
การบูรณาการ เป็ นการรวมเนื ้อหา หรือทักษะวิชาที่ เรียนในห้องเรียนภายใต้จุดประสงค์เดียวกันเข้า
ด้วยกัน จัดเป็ นหลักสูตรใหม่ แต่เนือ้ หาจะต้องสอดคล้องต่อจุดประสงค์การเรียนเดิม
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จอหน์เซน (Johnsen, 1994, p. 37) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบูรณาการเป็ นความ
พยายามที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างเนือ้ หาวิชากับหัวข้อ ความคิดรวบยอด หรือปัญหาที่ตอ้ งการ
ให้ผเู้ รียนศึกษา
จากความหมายของการบูรณาการที่ ก ล่า วมา พอจะสรุ ป ได้ว่า การบูรณาการ
หมายถึ ง การจัด ประสบการณ์ก ารเรียนรูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กันโดยการเชื่อมโยงเนือ้ หา ความรู ้
ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่าง ๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชา
ต่าง ๆ มาสัมพัน ธ์ใ ห้เ ป็ น เรื่องเดีย วกัน และสามารถน าความรู แ้ ละทัก ษะที่ ได้ไปใช้ป ระโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้
2.1.2 ความสาคัญของการบูรณาการ
การบูรณาการมีความจาเป็ นและสาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการบูรณาการไว้ ดังต่อไปนี ้
อัมพร ม้าคนอง (2547, น. 101) กล่าวว่าการบูรณาการมีความสาคัญ และจ าเป็ น
สาหรับการเรียนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความหมาย เนื่องจากการบูรณาการจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจ
คณิตศาสตร์ที่ เรียนในห้องเรียนได้ดีขนึ ้ และมองเห็นความสาคัญของคณิตศาสตร์ในแง่ของการ
เป็ นเครื่องมือที่เป็ นประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้กบั ศาสตร์สาขาอื่นได้
พิ กุล เอกวรางกูร (2550, น. 35-36) ได้ก ล่า วถึ งความส าคัญ ของการบูรณาการ
ไว้ดงั นี ้
1. เป็ นการเรี ย นรู ้ที่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสได้รับ ประสบการณ์ ที่ สั ม พั น ธ์
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงและช่วยให้ผเู้ รียนสามารถบูรณาการกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
เล่าเรียนไปใช้ในการดารงชีวิต
2. ช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ลัก ษณะรอบรู ้ มี ค วามรู ้ห ลายด้า น เชื่ อ มโยงกั น
เป็ นองค์รวม ความรูป้ ระสบการณ์ไม่คบั แคบและเกิดการพัฒนาชีวิตทุกด้าน
3. ความรูท้ ี่ ได้รับ มี ความหมายต่อชี วิตและสะดวกต่อการน าไปใช้ป ระโยชน์
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเพราะได้เรียนรูส้ ิ่งที่สอดคล้องกับสภาพจริง ได้เรียนรูอ้ ย่างเป็ นองค์รวม
มีความรอบรูเ้ รื่องนัน้ ๆ ซึ่งเมื่อจะใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริงจะต้องใช้ความรอบรู ้ ความรูท้ ี่ได้เรียน
อย่างบูรณาการแบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตอ้ งการใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงจึงสอดคล้องกัน สะดวก
ต่อการใช้งาน
4. ช่วยลดความซ ้าซ้อนของเนื ้อหา ประหยัดเวลาการเรียนรูแ้ ละช่วยลดภาระ
การสอนได้
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5. ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้และช่วยการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
ชยาภรณ์ รักพ่อ (2551, น. 9) กล่าวว่า การบูรณาการมีความสาคัญและประโยชน์
ของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวัน นอกจากจะช่วยให้นกั เรียนเห็นการนาคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนมีความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์ มองว่าคณิตศาสตร์เป็ นสิ่งที่อยู่ในสังคมและจาเป็ นต่อชีวิตของเขา เป็ นผล
ให้นกั เรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้อธิบายความสาคัญ
ของการบูรณาการไว้วา่ ช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ทาให้นักเรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเนือ้ หาทางคณิตศาสตร์ได้ลกึ ซึง้ และยาวนานขึน้ ตลอดจนช่วยให้นกั เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์
เป็ นวิชาที่มีคณ
ุ ค่า น่าสนใจและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
สุบ รรณ ตั้ง ศรี เ สรี (2546) กล่ า วว่ า การบู ร ณาการเป็ นการเชื่ อ มโยงความรู ้
คณิ ตศาสตร์มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนือ้ หาคณิตศาสตร์ลกึ ซึง้ และยาวนาน เห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และจะทา
ให้นกั เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่น่าสนใจ มีประโยชน์และนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
บลาสคอพและชาซัน (Blaskopf & Chazan, 2001, p. 625) กล่าวว่า การบูรณาการ
มี ค วามส าคัญ ในการเชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร์กั บ ชี วิ ต ประจ าวัน ช่ วยให้นัก เรี ย นตระหนัก ว่า
คณิตศาสตร์เป็ นจริง มีความหมายและมีประโยชน์สาหรับทุกคน ช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในคณิตศาสตร์มากขึน้
เคนเนดีแ้ ละทิปส์ (Kennedy & Tipps, 1994, pp. 194-198) กล่าวว่า การบูรณาการ
มีความสาคัญ คือ ทาให้นักเรียนรูจ้ ักสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็ นรูป ธรรม ได้แก่ รูปภาพ
แผนภาพ สัญลักษณ์ และมโนมติ กับกระบวนการรวมเนือ้ หาและวิ ธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
เข้าด้วยกัน และรูจ้ กั สร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง การเชื่อมโยงควรสร้างให้
เกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอในระหว่างการเรียนการสอน คือให้นกั เรียนปฏิบัติงานหรือทากิจกรรมแล้ว
แปลงกิจกรรมเหล่านัน้ ออกมาเป็ นรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง กราฟ และสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ
การเชื่ อมโยงคณิ ต ศาสตร์กับ ศาสตร์อื่น ๆ และกับ ชี วิตจริงเกิ ด ขึน้ ได้มากมาย ครูส ามารถให้
นักเรียนปฏิบัติงานที่ จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ งานคหกรรม
เกี่ยวกับอาหารและกิจกรรมในวิชาต่าง ๆ
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ส ภ าค รู ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ห่ งส ห รั ฐ อเม ริ ก า (National Council of Teacher of
Mathematics, 2000, pp. 64-66) กล่าวว่า การบูรณาการเป็ นปั จจัย ที่สาคัญ สาหรับการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง คือ ผูส้ อน ทักษะการเชื่อมโยงเป็ นทักษะ
ทางคณิ ต ศาสตร์ที่ มีค วามสาคัญ มากทัก ษะหนึ่ ง ท าให้นัก เรีย นเข้าใจเนื ้อหาได้ลึก ซึง้ ขึน้ และ
ยาวนานขึน้ เห็นความสัมพัน ธ์ของเนือ้ หา ลดช่องว่างในการเรียนรู ้ มองคณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่ มี
ชีวิตชีวาและนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ และทาให้หลักสูตรเกิดความสมดุล
จากความสาคัญ ของการบูรณาการที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ดงั นี ้ คือ ทาให้นักเรียน
เห็ น ความสัม พั น ธ์ข องเนื ้อ หาต่า ง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์แ ละความสัม พัน ธ์ระหว่างแนวคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ทาให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเนือ้ หาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึง้
และยาวนานขึน้ และรูจ้ กั สร้างความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบั ชีวิตจริง
2.1.3 รูปแบบของการบูรณาการ
นัก การศึก ษาหลายท่ านและองค์ก รสาคัญ หลายองค์ก รได้ก ล่าวถึ งลัก ษณะของ
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ว่าเป็ นการเชื่อมโยงวิชาหรือศาสตร์ตา่ งๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด
การเรียนรูท้ ี่ลกึ ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึน้ โดยนักการศึกษาและองค์กรดังกล่าวได้
แสดงรูปแบบของการบูรณาการไว้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี ้
ยูเ นสโก (UNESCO, 1981, pp. 19-20) ได้จ าแนกรู ป แบบการบู รณาการ เป็ น 2
รูปแบบ ดังนี ้
1. การบูรณาการตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) หมายถึ ง การบูรณาการ
เนือ้ หาของการศึกษาในระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถประกอบอาชีพได้ การบูรณาการแบบนีใ้ ช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต
2. การบูรณาการตามแนวราบ (Horizontal Integration) หมายถึงการบูรณาการ
ความรู ้ ทัก ษะและทัศนคติ ที่ต อ้ งการเข้าด้วยกัน เพื่อน าไปสู่การสั่ง สมความรู ้ ความสามารถที่
จะนามาประยุกต์ใช้ในการทางานในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และการดาเนินชีวิต เช่น การบูรณาการ
เนือ้ หาคณิ ตศาสตร์และฟิ สิกส์เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรูไ้ ปสู่การ
ดารงชีวิตได้ การบูรณาการมีแนวโน้มที่จะนาสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และ
ทาลายตัวปิ ดกั้นสาขาวิชาให้หมดไป จะเห็น ได้ว่าทั้งการบูรณาการตามแนวดิ่ง และตามแนวราบ
ต่างก็เป็ นการบูรณาการเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ เพื่อสามารถนาผลการเรียนรูไ้ ปใช้ได้อย่างดี
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ยูเ นสโก (UNESCO, 1981, pp. 19-20) ได้เ สนอลัก ษณะของการบู รณาการที่ ดี
ออกเป็ น 5 ลักษณะ โดยจะต้องพยายามให้เกิดการบูรณาการใน 5 ลักษณะนีอ้ ย่างครบถ้วน ดังนี ้
1. การบู ร ณาการระหว่ า งความรู ้แ ละกระบวนการเรี ย นรู ้ (Integration of
Knowledge and Learning Process) การที่จะท าให้ก ารเรียนรูม้ ีความใกล้ชิดกับความรู ้ เพื่ อให้
ผูเ้ รียนพัฒนาวิธีการแสวงหาและการได้มาของความรูท้ ี่ตอ้ งการผ่านกระบวนการปฏิบตั ิ
2. การบูรณาการระหว่างพัฒนาการด้านสติปัญ ญาและพัฒนาการด้านจิต ใจ
(Integration of Cognition and Affection) ถ้าผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาทั้ง 2 ด้าน พอ ๆ กัน ท าให้
การเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะถ้าผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ที่สร้างความรูส้ ึกประทับใจ
ก็จะมุง่ มั่นในการเรียน
3. การบูรณาการระหว่างความรู แ้ ละการกระท า (Integration of Knowledge
and Concoct) เป็ นการให้ความสนใจระหว่างการกระทาและความรูใ้ ห้มีความสาคัญพอ ๆ กัน
4. การบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับสิ่งที่เป็ นจริงในชีวิตของผูเ้ รียน
(Integration of Learning and the Actual Life of the Learners) ในการบูรณาการเนื ้อหาวิช า
ต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงนัน้ สิ่งที่สอนในโรงเรียนควรมีความหมายและช่วยเหลือผูเ้ รียน
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตนอกห้องเรียนได้
5. การบู รณาการระหว่า งเนื ้อ หาวิ ช าต่า ง ๆ (Integration of Subject Areas)
เป็ นวิธีการเพื่อให้เชื่อมโยงเนือ้ หาที่มีความสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกั น เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู แ้ ละ
เกิดเจตคติตามต้องการ
การจัดรูปแบบการบูรณาการอีกลักษณะหนึ่ง เป็ นการบูรณาการใน 3 ลักษณะคือ
บูรณาการภายในวิชา บูรณาการระหว่างวิชา และบูรณาการภายในตัวผูเ้ รียน เป็ นการบูรณาการ
ของโฟการ์ตี (Fogaty, 1991, pp. 61-65) นอกจากนีโ้ ฟการ์ตี ยังจาแนกรูปแบบการบูรณาการเป็ น
10 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบที่แยกออกจากกันเป็ นส่วน (Fragmented Model) เป็ นรูปแบบที่มอง
วิชาต่าง ๆ เป็ นเดี่ยว ๆ และมีลกั ษณะเฉพาะตัว
2. รูป แบบเชื่อมโยง (Connected Model) เป็ น การบูรณาการภายในวิช าของ
ตนเอง โดยการเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์ของเนื ้อหา เชื่ อมโยงจากเนื ้อหาหนึ่งไปยังเนื ้อหาถัดไป
โดยมีต ัวเชื่ อม คื อ หัวข้อ ทัก ษะ เจตคติ ความคิ ดรวบยอด หรือสถานการณ์ที่ เกี่ ย วกับ เนื ้อหา
โดยการเชื่ อมโยงสิ่งสาคัญ คื อ ต้องสอนให้ นัก เรีย นเห็น ความสัมพัน ธ์ของเนื ้อหาที่ สัมพัน ธ์กัน
ชัดเจน ไม่ใช่สรุปโดยทันทีวา่ นักเรียนเข้าใจการเชื่อมโยง
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3. รูป แบบที่ ซ ้อนกัน (Nested Model) เป็ น การบูรณาการภายในวิช า โดยใช้
หัวข้อเรื่องใน 3 หัวข้อในด้าน สังคม การคิดและเนือ้ หา
4. รูปแบบการเรียงลาดับ (Sequenced Model) เป็ นการบูรณาการที่นาเนือ้ หา
มาจัดเรียงใหม่ โดยให้เนือ้ หาที่มีความสัมพันธ์กนั มาสอนต่อเนื่องกัน
5. รูปแบบการมีส่วนร่วม (Share Model) เป็ นการวางแผนโดยทีมงานหรือที ม
ผูส้ อน และนา 2 วิชา ที่มีความสัมพันธ์กนั มารวมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในแง่ความคิดรวบยอด
ทักษะและเจตคติ
6. รูปแบบการโยงใย (Webbed Model) เป็ นการใช้หวั ข้อเรื่องที่น่าสนใจเพื่อโยง
เนือ้ หาที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนัน้ มาสอนร่วมกัน
7. รูปแบบการร้อยด้าย (Threaded Model) เป็ นการบูรณาการที่ใช้ทักษะต่าง ๆ
คือทักษะการคิด ทักษะทางสังคม ทักษะการเรียน เป็ นตัวกาหนดเนือ้ หาเพื่อเชื่อมโยงเนือ้ หาต่าง ๆ
8. รู ป แบบที่ ป ระสานกัน (Integrated Model) เป็ น การรวมเนื ้อหาในรู ป แบบ
ที่หลากหลายหัวข้อเรื่องทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์กันจะถูกจัดเรียงไปเรื่อย ๆ โดยการซ้อนทับ
กันของความคิดรวบยอด ทักษะและเจตคติ
9. รูปแบบที่ขยายให้ใหญ่ขนึ ้ (Immersed Model) เป็ นรูปแบบที่ผเู้ รียนบูรณาการ
ข้ามไปยังรายวิชาอื่นในเรื่องที่ผเู้ รียนสนใจ
10. รูปแบบเครือข่าย (Networked Model) เป็ นการบูรณาการของผูเ้ รียน โดย
ยึดความสนใจของผูเ้ รียน เพื่อเชื่อมโยงจากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาหนึ่ง โดยผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในรายวิชานัน้ ๆ เพื่อให้ได้ความรูเ้ รื่องที่นกั เรียนสนใจมากขึน้
ปวีณ า ชาลีเครือ (2553, น. 11) กล่าวไว้ว่า รูป แบบของการบูรณาการ การเรีย น
การสอนมีรูปแบบสาคัญ ๆ ดังนี ้
1. แบบวิท ยาการพื ้นฐาน (Discipline-Based) เป็ นรูป แบบที่ผสู้ อนในวิช าหนึ่ง
สอดแทรกเนือ้ หาของวิชาอื่น ๆ เข้าไปในการสอน เป็ น การวางแผนการสอนและสอนโดยผูส้ อน
เพียงคนเดียว
2. แบบคูข่ นาน (Parallel) เป็ นรูปแบบที่ผสู้ อนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป สอนต่างวิชากัน
แต่วางแผนการสอนร่วมกัน โดยระบุสิ่งที่รว่ มกันและตัดสินใจว่า หัวเรื่อง/มโนทัศน์/ปัญหาเดียวกัน
นัน้ จะสอนอย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่จะมอบหมายให้ผเู้ รียนทาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
วิชา
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3. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็ นรูปแบบที่ผสู้ อนต่างวิชามาร่วมกัน
สอนเป็ น ที ม ร่วมวางแผนและก าหนดหัวเรื่อง/ปั ญ หาร่วมกัน และด าเนิ น การสอนผูเ้ รีย นกลุ่ม
เดียวกันมอบหมายงานหรือโครงการให้ผเู้ รียนทาร่วมกันเป็ นงานใหญ่ชิน้ เดียว
4. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็ นการสอนที่ผสู้ อนแต่ละคนต่างสอน
วิชาของตนเอง ไม่ได้ออกแบบให้ผเู้ รียนทางานร่วมกันระหว่างวิชา แต่จะมีการสอนแบบบูรณาการ
เฉพาะที่ระบุไว้ในแต่ละวิชาเท่านัน้ ผูส้ อนแต่ละคนในแต่ละต่างวิชา ไม่ได้มีการแบ่งการทากิจกรรม
ของผูเ้ รียนด้วยกัน เพี ยงแต่ให้เวลาแล้วมอบหมายงาน หรือปั ญ หาให้ผเู้ รียนกลับไปดาเนินการ
กันเอง
5. แบบบูรณาการ (Integrated) เป็ น การบูรณาการทั้งมโนทัศน์ ทัก ษะ เจตคติ
และความเชื่อตลอดจนเนือ้ หา ทาให้เป็ นการสอนที่ตอ้ งอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเป็ นไป
ได้ ผูเ้ รียนสามารถเลือกที่จะฝึ กในสิ่งที่ตอ้ งการจะเรียนรู ้ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
อย่างมีอิสระ
ปานเพชร ร่มไทร (2558, น. 42-44) กล่าวไว้ว่า รูปแบบของการบูรณาการ สามารถ
ประมวลได้หลายรูปแบบ ดังนี ้
1. จาแนกตามจานวนผูส้ อน
1.1 การบูรณาการแบบผูส้ อนคนเดียว
โดยครูผสู้ อนสามารถจัดการเรีย นรูโ้ ดยเชื่ อมโยงสาระการเรีย นรูต้ ่าง ๆ
กับหัวเรื่อง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง หรือสาระที่กาหนดขึน้ มา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม
นา้ เป็ น ต้น ครูผสู้ อน สามารถเชื่ อมโยงสาระและกระบวนการเรีย นรูข้ องกลุ่ มสาระต่าง ๆ เช่น
การอ่ า น การเขี ย น การคิ ด ค านวณ การคิ ด วิ เ คราะห์ต่ า ง ๆ ท าให้ผู้เรี ย นได้ใ ช้ทั ก ษะและ
กระบวนการเรียนรูไ้ ปแสวงหา ความรูค้ วามจริงจากหัวข้อเรื่องที่กาหนด
1.2 การบูรณาการแบบเชื่อมโยงคูข่ นาน
โดยมีครูผสู้ อนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป จัดการสอนโดยอาจยึดหัวข้อ เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูข่ นาน
1.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ
การบูรณาในลักษณะนีน้ าเนือ้ หาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่ อมโยงเพื่ อ
จัดการเรียนรู ้ ซึ่งโดยทั่วไปผูส้ อนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุม่ วิชา แต่ในบาง
เรื่องครูผสู้ อนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อม ครูผสู้ อนวิชา
ภาษาไทย อาจจัด การเรีย นการสอนให้ผู้เรีย นรู ภ้ าษาค าศัพ ท์เกี่ ย วกับ สิ่งแวดล้อ ม ครู ผู้สอน

31
วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครูผสู้ อนสังคมศึกษาให้ผเู้ รียนค้นคว้าหรือ
ทากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและครูผสู้ อนสุขศึกษาอาจจัดทากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ถกู สุขลักษณะ เป็ นต้น
1.4 การบูรณาการแบบโครงการ
เป็ น การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเชื่อมโยงเป็ นโครงการ โดย
ผูเ้ รียนและครูผสู้ อนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึน้ โดยใช้เวลาการเรียนต่อเนื่องกันในหลายชั่วโมง
ด้วยการนาเอาจานวนชั่วโมงของวิชาต่าง ๆ ที่ครูผสู้ อนเคยสอนแยกกันในลักษณะของการสอน
เป็ น ที ม ในกรณี ที่ต อ้ งการเน้น ทัก ษะบางเรื่องเป็ นพิ เศษครู ผสู้ อนสามารถแยกการสอนได้ เช่น
กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็ นต้น
2. จาแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู ้
2.1 การบูรณาการภายในกลุม่ สาระการเรียนรู ้ (ภายในวิชา) คือ การเชื่อมโยง
เนือ้ หาสาระในกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาเดียวกันเข้าด้วยกันให้เป็ นหัวข้อเรื่อง (Theme) หรือ
หน่วยการเรียนรู ้ (Learning Unit)
2.2 การบู ร ณ าการระหว่ า งกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ (ระหว่ า งวิ ช า) คื อ
การเชื่อมโยงเนือ้ หาสาระจากหลายกลุ่มประสบการณ์หรือหลายรายวิชาเข้าด้วยกันให้เป็ นหัวข้อ
เรื่อง (Theme) หรือหน่วยการเรียนรู ้ (Learning Unit)
3. จาแนกตามประเภทของการบูรณาการ
3.1 การบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary) คื อ การสร้า ง
หัวเรื่อง (Theme) หรือหน่วยการเรียนรู ้ (Learning Unit) ขึน้ มาแล้วน าเนือ้ หาสาระจากรายวิช า
ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั หัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรูน้ นั้ ๆ
3.2 การบูรณาการแบบพหุวิท ยาการ (Multidisciplinary) คือ การน าสาระ
การเรียนรูท้ ี่ตอ้ งการจะให้ผเู้ รียนได้เรียนรูม้ าสอดแทรกไว้ในรายวิชาต่าง ๆ หรือการเน้นเนือ้ หาของ
วิชาเป็ นแกนแล้วน าสาระการเรียนรูท้ ี่ตอ้ งการให้เกิดแก่ผเู้ รียนไปสอดแทรกในวิชาแกนดังกล่าว
ซึ่งอาจเรียกว่าเป็ นการบูรณาการที่เน้นเนือ้ หารายวิชาเป็ นหลัก
โสภิดา จิตต์ใจฉ่า (2561, น. 11) กล่าวไว้ว่า รูปแบบของการบูรณาการเป็ นการเรียน
การสอนระหว่างเนื ้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์ห รือรายวิช าเดีย วกันเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยปกติ
ผูส้ อนวิชาต่าง ๆ จะปฏิบตั ิอยู่แล้ว ส่วนการบูรณาการระหว่างวิชาจะมี 4 รูปแบบ คือ
1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็ นการสอนในลักษณะที่ผสู้ อน
ในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนือ้ หาวิชาอื่น ๆ ในการสอนของตน
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2. การสอนบูรณาการแบบคูข่ นาน (Parallel Instruction) เป็ นการสอนโดยผูส้ อน
ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป ร่ว มวางแผนการสอนร่ว มกัน โดยมุ่งสอนหัว เรื่อ ง หรือ ความคิ ด รวบยอด
หรือปัญหาเดียวกัน แต่สอนต่างวิชากัน และต่างคนต่างสอน
3. การสอนบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ (Multidisciplinary Instruction)
เป็ นการสอนบูรณาการแบบคูข่ นาน แต่มีการมอบหมายงานหรือโครงการร่วมกัน
4. การสอนบู รณาการแบบข้า มวิ ช าหรือ สอนเป็ นคณะ (Transdisciplinary
Instruction) เป็ น การสอนที่ ผสู้ อนวิช าต่าง ๆ ร่วมกัน สอนเป็ น คณะหรือเป็ น ที ม มีก ารวางแผน
ปรึก ษาหารือร่วมกัน โดยกาหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือปั ญ หาร่วมกันแล้วร่วมกัน สอน
ผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ เดียวกัน
จากรูป แบบของการบูรณาการที่ ก ล่าวในข้างต้น จะเห็น ว่ารูป แบบการบูรณาการ
มีห ลายรู ปแบบแตกต่างกั น ไปขึน้ อยู่กับ มุมมองของแต่ละคน แต่มีป ระเด็น ตรงที่ การหาเนือ้ หา
ประสบการณ์ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กัน หรือ หาหัวเรื่อง หรือประสบการณ์ที่ สามารถเชื่ อมโยงได้
ไม่ ว่ า จะเป็ นการบู ร ณาการภายในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น การบู ร ณ าการระหว่ า งสาขาวิ ช า
หรือการบูรณาการเนื ้อหาวิชากับหัวเรื่อง หรือประสบการณ์ เพื่ อช่วยให้นักเรียน บูรณาการ ทั้งในแง่
เนือ้ หา ทักษะและเจตคติ ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ ะเป็ นการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยเป็ นการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตและเนือ้ หาคณิ ตศาสตร์เรื่อ งอื่น ๆ
เข้าด้วยกัน รวมถึงการเชื่อมโยงเนื ้อเนือ้ หาเรขาคณิ ตและเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ เข้ากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
2.1.4 ประโยชน์ของการบูรณาการในคณิตศาสตร์
สาหรับ การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ด ้วยการบูรณาการนั้น มี
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบูรณาการในคณิตศาสตร์ไว้ดงั นี ้
กรมวิชาการ (2545, น. 203) กล่าวถึงประโยชน์ของการบูรณาการในคณิ ตศาสตร์
ไปประยุก ต์ในวิช าชี พ บางอย่ างโดยตรง เช่ น การตัดเย็ บ เสือ้ ผ้า งานคหกรรมเกี่ ย วกับ อาหาร
งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ รวมถึงการนาคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตความเป็ นอยู่ประจาวัน เช่น การซือ้ ขาย การชั่ง ตวง วัด การคานวณระยะทางและเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไว้ใช้ในช่วงบัน้ ปลายของชีวิต
วิมล อยู่พิพัฒน์ (2551, น. 36) คณิตศาสตร์กับโลกปั จจุบันเชื่อมโยงกันในหลาย ๆ
ด้าน จากบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านธุรกิจ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สภาพอากาศ และข้อมูลทางวิท ยาศาสตร์ การรายงานพิ เศษทั้งในรู ป บทความ และภาพข่าว
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แผนผังการเดินทางที่ท่าเรือ สถานีรถไฟและสนามบิน ล้วนให้ขอ้ มูลที่เป็ นคณิตศาสตร์เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ ผคู้ นทั้งสิน้ ปั ญ หาทางเศรษฐกิจ ปั ญ หาการจัดการขยะและมลพิ ษ ที่ เกิ ด จาก
รถยนต์ ของเสียจากโรงงาน ได้ท าให้นัก เรีย นสามารถเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์กับ การด ารงชี วิต
ปัจจุบัน ครูจึงควรสอนโดยการบูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ หรือกับปัญหาในชีวิตจริงที่
เกิดขึน้ ในแต่ละวัน
อัมพร ม้าคนอง (2553) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการบูรณาการใน
คณิตศาสตร์เป็ นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงที่สามารถพบเห็นได้
ทั่วไป การเชื่อมโยงมีความสาคัญ และจ าเป็ นสาหรับ การเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์อย่างมีความหมาย
เนื่องจากการเชื่อมโยงจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจน
มองเห็น ความสาคัญ และคุณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ในแง่ของการเป็ น เครื่องมือที่ เป็ น ประโยชน์
ที่สามารถนาไปใช้กบั ศาสตร์สาขาอื่นได้ ทาให้คณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่นา่ สนใจ ไม่ใช่เป็ นเพียงวิชาที่
เรียนทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม เพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป
พาวา พงษ์พนั ธุ์ (2559, น. 31) กล่าวว่า ประโยชน์ของการบูรณาการในคณิตศาสตร์
กับ ชีวิต จริง เช่น การน าความรู ค้ ณิ ตศาสตร์ไปใช้ใ นการตกแต่งบ้าน เช่น ถ้าจะปูกระเบื ้องรู ป
สี่เหลี่ย มจัต ุรสั ขนาด 20 X 20 ตารางเซนติเมตร ให้พอดีกับ พื ้น ห้องรูป สี่เหลี่ยมจัตุรสั ที่ มีพื้น ที่
16 ตารางเมตร จะต้องใช้ก ระเบื ้องจ านวนกี่ แผ่น การน าความรู ท้ างคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการ
ซือ้ สินค้า เช่น ถ้าซือ้ ไข่ไก่ 3 ฟองราคา 10 บาท แต่ถา้ ซือ้ ไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 15 บาท ควรจะซื ้อ
อย่างไรจึงจะได้ไข่ไก่ราคาถูกที่สดุ การนาความรูค้ ณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ในการ
พิจารณาแนวโน้มของข้อมูลในชีวิตจริงที่ อยู่ในรูป กราฟต่าง ๆ เช่น แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิ จ
สภาพอากาศ ปัญหาการจัดการขยะมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
จากประโยชน์ของการบูรณาการในคณิ ตศาสตร์ที่ ก ล่าวมาข้างต้น พอจะสรุ ป ได้ว่า
การบูรณาการในคณิ ตศาสตร์จะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจคณิ ตศาสตร์ที่เรียนได้ดียิ่งขึน้ ทาให้ผเู้ รียน
มองเห็นความสาคัญของคณิตศาสตร์และเห็นถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ในแง่ของการใช้งานของ
คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
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2.2 การเชือ่ มโยง
การเชื่อมโยงเป็ นรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการ โดยมีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของ
การเชื่อมโยงไว้ ดังนี ้
2.2.1 ความหมายของการเชือ่ มโยง
การเชื่อมโยง เป็ นลักษณะหนึ่งของการบูรณาการ ดังนั้น ในการให้ความหมายของ
การเชื่อมโยงนั้น มีส่วนคล้ายคลึงกับการบูรณาการค่อนข้า งมาก ดังที่ ประเวศ วะสี (2547, น.
18-21) และเกรียงศัก ดิ์ เจริญ วงศ์ศ ักดิ์ (2546, น. 7) กล่าวถึง ความหมายของการเชื่ อมโยงว่า
เป็ น การท าให้สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งมาเชื่อมกับ สิ่งหนึ่งที่ อยู่ในลักษณะเป็ น แกนกลางท าให้เกิ ด
การเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายแสดงถึงความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างกัน
นอกจากนี ้ อาจให้ค วามหมายของการเชื่ อมโยงในด้านการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาใน
รายวิช าต่าง ๆ ซึ่ง โฟการ์ตี (Fogaty, 1991, p. 61) กล่าวถึ ง การเชื่ อ มโยงว่า เป็ นการมองหา
ความสัมพันธ์ของรายวิชาหรือต่างสาขาวิชา แล้วนามาเชื่อมกันโดยใช้ หัวข้อ ทักษะ เจตคติ หรือ
ความคิดรวบยอดหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเนือ้ หา
พอจะสรุปได้ว่า การเชื่อมโยง หมายถึง การเชื่ อมความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมี
แกนกลาง เช่ น หัว ข้อ ความคิ ด รวบยอดหรือ สถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เนื ้อ หา ท าให้เกิ ด
การเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายแสดงถึงความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างกัน
2.2.2 ประโยชน์ของการเชือ่ มโยงในคณิตศาสตร์
จากหลัก สูต รคณิ ต ศาสตร์ข องประเทศไทย ได้ป รับ เปลี่ ย นให้มี ก ารน าทั ก ษ ะ
การเชื่ อมโยง มาเป็ น ทัก ษะที่ นัก เรีย นจ าเป็ น ต้อ งเรีย นรู น้ ั้น ชี ้ใ ห้เห็ น ว่า ประเทศไทยเล็งเห็ น
ความสาคัญและความจาเป็ นของทักษะนี ้ ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันดังที่ ค็อกฟอร์ด (Coxford,
1995, p. 3) ได้ก ล่าวถึง ความจาเป็ นในการน าทักษะการเชื่อมโยงมาช่วยในการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ว่า มีเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่ อส่งเสริมให้มีก ารใช้แนวคิดทางด้านคณิ ตศาสตร์
ในสาขาวิชาอื่น และเพื่อให้นักเรีย นมองคณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นสิ่งมีความสาคัญ ต่อชี วิตจริงไม่ใ ช่
เนือ้ หาที่แยกอยู่โดดเดี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ ชเทนโกล เฮ้าส์ และบอส (Shteingold, 2001; House,
1995; Boss, 2003, pp. 105-114) ที่ ก ล่าวว่า การเชื่ อมโยงเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ ท าให้นัก เรีย น
สร้างภาพของเนื ้อหาคณิ ต ศาสตร์แบบที่ แยกจากกัน มาเป็ น เนื ้อหาที่ มีลัก ษณะซับ ซ้อน และ
เชื่อมโยงกัน นั่นคือ ถ้านักเรี ยนมองคณิตศาสตร์ว่า มีความสาคัญ และมีความสัมพันธ์กันแล้ว จะ
ทาให้นักเรีย นสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู ้ ดังที่ เมอริโน และโอเวน (Merlino, 2001;
Owens, 2001)กล่าวถึ ง ประโยชน์ของการเชื่อมโยงในเนือ้ หาคณิ ตศาสตร์วา่ ทาให้นักเรียนมอง
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คณิตศาสตร์เป็ นสิ่งที่น่าสนใจและดูมีชีวิตชีวามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ เวนทูรา (Ventura, 2001)
ที่กล่าวว่าการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์ทาให้นักเรียนตระหนักว่าคณิตศาสตร์มีอยู่ในชีวิตจริงและ
มีอยู่รอบตัวเราท าให้เกิด บรรยากาศที่ดีในการเรีย นซึ่งบรรยากาศในชั้น เรียนมีความสาคัญ ต่อ
การเรียนการสอนและประสิทธิภาพของนักเรียนในรายวิชานัน้ ๆ และหากทุกรายวิชามีบรรยากาศ
ในการเรียนที่ดี แล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิท ธิภาพของหลัก สูตรด้วย ดังที่ เบิ รค์ ฮาร์ท (Burkhardt,
2001) กล่าวถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1. ทาให้นาคณิตศาสตร์ไปใช้ได้มากขึน้
2. ทาให้ไม่มีช่องว่างในการเรียนรู ้
3. ทาให้หลักสูตรเกิดความสมดุล
4. สนับสนุนความเสมอภาค
ส ภ า ค รู ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ส ห รั ฐ เม ริ ก า (National Council of Teacher of
Mathematics, 2000, pp. 64-66) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการเชื่อมโยง ซึ่งเน้นด้านเนือ้ หา ดังนี ้
1. ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาลึกซึง้ ขึน้ และยาวนานขึน้
2. นักเรียนสามารถสร้างความเข้าใจเนือ้ หาเดิมได้ดีขนึ ้
3. นักเรียนได้รบั ความรูค้ ณิตศาสตร์ในลักษณะที่เห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หา
จากประโยชน์ข องการเชื่ อ มโยงในคณิ ตศาสตร์ที่ ก ล่ า วมา พอจะสรุ ป ได้ว่ า
การเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์ทาให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาได้ลกึ ซึง้ ขึน้ และยาวนานขึน้ ช่วยให้นกั เรียน
เห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หา ลดช่องว่างในการเรียนรู ้ นอกจากนีย้ งั ทาให้นกั เรียนมองคณิตศาสตร์
เป็ นเรื่องใกล้ตวั และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ในชีวิตจริงได้
2.3 การบูรณาการแบบเชือ่ มโยงเนือ้ หา
จากความหมายของการบูรณาการที่ก ล่าวมาข้างต้น การบูรณาการ หมายถึง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กนั โดยการเชื่อมโยงเนือ้ หา ความรู ้ ความคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่าง ๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่าง ๆ มาสัมพันธ์ให้
เป็ นเรื่องเดียวกัน และสามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ โดย
โฟการ์ตี (Fogaty, 1991, pp. 61-65) ได้จาแนกรูปแบบการบูรณาการเป็ น 10 รูปแบบ โดยรูปแบบ
เชื่อมโยงเป็ นส่วนหนึ่งของรูปแบบการบูรณาการ โดยรูปแบบเชื่อมโยง หมายถึง การบูรณาการ
ภายในวิชาของตนเอง โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนือ้ หา เชื่อมโยงจากเนือ้ หาหนึ่งไปยัง
เนือ้ หาถัดไป โดยมีตวั เชื่อม คือ หัวข้อ ทักษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
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เนื ้อหา โดยในการเชื่ อมโยงสิ่งสาคัญ คือ ต้องสอนให้นัก เรีย นเห็น ความสัมพัน ธ์ของเนื ้อหาที่
สัมพันธ์กนั ชัดเจน ไม่ใช่สรุปโดยทันทีวา่ นักเรียนเข้าใจการเชื่อมโยง
เมื่อพิ จารณาจากความหมายของการบูรณาการและรูป แบบการเชื่อมโยง พอจะสรุ ป
ได้ว่า การบู ร ณาการแบบเชื่ อ มโยงเนื ้อ หา หมายถึ ง การจัด การเรี ย นรู ้โดยน าความรู ท้ าง
คณิ ต ศาสตร์ห ลาย ๆ เรื่อ ง โดยมี ตัวเชื่ อม คือ หัว ข้อ ทัก ษะ เจตคติ ความคิ ด รวบยอด หรื อ
สถานการณ์ที่ เกี่ ย วกับ เนื ้อหาที่ มี ความสัม พัน ธ์กัน มาสอนรวมกัน โดยการน าเนื ้อหา ความรู ้
ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงให้เป็ นเรื่องเดียวกัน
3. สถานการณ์ในชีวติ จริง
ในการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย
วิธีและสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผูเ้ รียน โดยขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง การสอนแบบบรรยายอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอ ครู ผู้ส อนต้อ งใช้วิ ธี ส อน เทคนิ ค การสอน
ที่หลากหลายเข้ามาใช้บรู ณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงเป็ น
วิธีหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบนั
3.1 ความหมายของสถานการณ์ในชีวติ จริง
มีผใู้ ห้ความหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงไว้ดงั นี ้
มะลิวรรณ ศรีชัย ปั ญ ญา (2550, น. 8) กล่าวว่าสถานการณ์ในชี วิตจริง หมายถึ ง
สถานการณ์ที่สามารถพบในชีวิตจริงหรือชีวิตประจาวัน
สุลกั ขณา คุม้ ทรัพย์ (2555, น. 20) กล่าวว่าสถานการณ์จริง หมายถึง สถานการณ์
ในชีวิตจริงเป็ นสิ่งที่ผเู้ รียนคุน้ เคยและสัมพันธ์ใกล้ชิด
ฟาตี เ ม๊ า ะ สนิ โ ซ (2556, น. 13) กล่ า วว่ า สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง หมายถึ ง
สถานการณ์ในชีวิตจริงเป็ นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียน เพื่ อนาไปแก้ปัญหาหรือนาไปใช้ได้จริง และ
ยังช่วยให้นกั เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าทางคณิตศาสตร์
จากความหมายของสถานการณ์ในชีวิตจริงข้างต้น สรุปได้ว่า สถานการณ์ในชีวิตจริง
หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน เป็ นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถ
นาความรูท้ างคณิตสาสตร์มาช่วย อธิบาย แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์นนั้ ๆ ได้
3.2 ความสาคัญของสถานการณ์ในชีวติ จริง
เบ็ญจา โสตรโยม (2542, น. 29-30) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสถานการณ์ในชีวิตจริง
เนื่องจากโลกของคณิ ตศาสตร์และโลกของชี วิตจริงเป็ น สิ่งเดียวกัน นั่นคือ การแก้ปัญ หาในการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นนั้ โจทย์ปัญหาที่กาหนดให้จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผเู้ รียนพบ
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ในชี วิต จริง นัก เรีย นจะต้อ งเรีย นรู ้สิ่ งที่ เ ป็ น นามธรรมแล้ว แสดงออกมาในลัก ษณะรู ป ธรรม
ในท านองเดี ย วกัน การแก้ปั ญ หาในชี วิ ตจริงก็ ย่ อมต้องใช้ความรู ใ้ นวิช าคณิ ตศาสตร์ดว้ ยซึ่ ง
อาจกล่าวได้วา่ ผูแ้ ก้ปัญหาจะแก้ปัญหาใด ๆ ได้ย่อมต้องมีโลกของคณิตศาสตร์และสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง
รัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ (2553, น. 13) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสถานการณ์ในชีวิตจริง
ตัง้ แต่ตื่นนอน เมื่อลืมตาขึน้ มาก็ตอ้ งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ เช่น ตื่นขึน้ มาก่อนลุกจาก
เตียงนอนอาจต้องดูเวลา ต้องประมาณเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการขับรถต้องเกี่ยวข้องกับ
อัตราเร็วของรถ ต้องเกี่ยวข้องกับเงินที่ใช้จ่ายและเงินทอนในการซือ้ อาหารหรือสินค้า การทาบัญชี
ครัว เรือ นเพื่ อ วางแผนการใช้จ่ ายในแต่ ล ะวัน ฯลฯ สิ่ งต่ าง ๆ เหล่า นี ้เ ป็ นเครื่อ งยื น ยัน ได้ว่า
คณิตศาสตร์มีอยู่รอบตัวของเราเละเราได้ใช้คณิตศาสตร์ในทุก ๆ วันโดยไม่รูต้ วั
สกล ตั้งเก้าสกุล (2560, น. 45) ได้ก ล่าวถึ งความสาคัญ ของสถานการณ์ในชี วิตจริง
เพราะสถานการณ์ในชีวิตจริงส่วนใหญ่ มีลกั ษณะซับซ้อน มีการผสมผสานกันของเนือ้ หาต่าง ๆ
มากกว่าที่จะแยกออกเป็ นส่วน ๆ ด้วยเหตุนีส้ ถานการณ์ปัญหาที่จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงควรมีลกั ษณะแบบองค์รวม มีการบูรณาการของเนือ้ หาและมีความซับซ้อนตรง
ตามความเป็ นจริงมากกว่าเป็ นการแต่งขึน้ การฝึ กให้นักเรียนได้เผชิญกับปั ญหาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงย่อมทาให้นกั เรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ เห็นว่าคณิตศาสตร์สมั พันธ์ โดยตรงกับ
ชีวิตประจาวันและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การให้โอกาสนักเรียนได้แก้ปัญหาแบบนีจ้ ะ
ทาให้นกั เรียนสามารถแก้ปัญ หาที่ซับซ้อนในชีวิตจริงได้และเห็นว่าการเรียนรูต้ ่อไปอีกเป็ นสิ่งที่มี
ความสาคัญยิ่ง
จากความส าคัญ ของสถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง พอจะสรุ ป ได้ว่า ท าให้นั ก เรีย นรู ้ว่า
คณิ ต ศาสตร์เป็ นสิ่ งที่ อ ยู่ร อบตัว และเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจ าวัน โดยใช้ค ณิ ต ศาสตร์ใ นการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
3.3 การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง
การเห็นคุณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ต่อสถานการณ์ในชีวิ ตจริงเป็ น ลักษณะเจตคติต่อวิช า
คณิตศาสตร์ในด้านบวกซึ่งส่งผลมาจากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชั้นเรียน ดังที่ ฮาร์ท (Hart, 1993, p.
35) กล่าวว่า เจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนมีพืน้ ฐานมาจากชัน้ เรียนและการสอน เช่น ลักษณะ
ของงานที่กาหนดให้นักเรียนทา เนือ้ หาคณิตศาสตร์ บรรยากาศในชั้นเรียน วิธีใช้สื่อเพื่อช่วยใน
การสอน กล่าวถึงลักษณะสาคัญที่จะถือว่านักเรียนมีเจตคติดา้ นบวกต่อคณิตศาสตร์ ดังนี ้
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1. นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนคณิ ตศาสตร์ มีความสนุกสนานในขณะที่ เรียน
สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี สามารถเรียนรูเ้ นือ้ หาคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ดี
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิตและมีประโยชน์สาหรับงานในอนาคต
3. นักเรียนมีความพยายามในการเรียนคณิตศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นการแก้โจทย์ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน
4. นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรูโ้ ดยมีความพยายามที่จะเรียนรูม้ ากกว่าในรายวิชาอื่น ๆ
สภาครูคณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teacher of Mathematics,
1983, p. 30) กล่าวถึ ง จุดมุ่งหมายทั่วไปสาหรับ นัก เรียนในส่วนที่ เกี่ ยวกับ เจตคติดา้ นบวกของ
คณิ ตศาสตร์ไว้ 2 ประการ คือ นักเรียนต้องเรียนรูท้ ี่จะให้คณ
ุ ค่าของคณิตศาสตร์ และประการที่ 2 คือ
นักเรียนต้องมีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากนี ้ สภาครูคณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านบวกของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ว่า มีลกั ษณะ
ดังนี ้ มีค วามมั่น ใจในการใช้เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ มีความยื ดหยุ่นในการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ มีความสนุกสนานในขณะที่เรียนคณิ ตศาสตร์ มีความสนใจ มีความพยายาม และ
ต้อ งการที่ จ ะประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น ทางด้า นคณิ ตศาสตร์ ชอบที่ จ ะแสดงออกถึ ง แนวคิ ด และ
ความสามารถของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เพื่อนาไปใช้และมีความ
ซาบซึง้ ถึงคุณค่าและบทบาทของคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริงและในสังคม
วิมล อยู่พิพฒ
ั น์ (2551, น. 2) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์ใน
ชี วิต จริงมีค วามเชื่ อมโยงกับ สิ่งที่ ได้พบเห็น หรือมีอยู่ใ นชี วิตประจ าวัน เป็ น การเรีย นรู อ้ ย่ างมี
ความหมาย ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจถ่องแท้จากตัวอย่างที่สมั ผัสได้จริง ทาให้รูส้ กึ ว่าวิชา
คณิตศาสตร์มีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
นภารัตน์ แร่นาค (2560, น. 11) กล่าวถึง การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์
ในชีวิตจริงว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ น
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญ หา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่ าง
ถูก ต้องเหมาะสม นอกจากนี ้ค ณิ ตศาสตร์ยังเป็ น เครื่องมือในการศึ ก ษาทางด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขนึ ้ และสามารถอยู่รม่ กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
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พอจะสรุปได้วา่ การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริง เป็ นเจตคติใน
ด้านบวกของนัก เรีย น โดยที่ นัก เรีย นมีความมั่น ใจในการเรีย นและการใช้เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์
นักเรียนเห็นคุณ ค่าของคณิต ศาสตร์ในการนาไปใช้และการทางานในอนาคต มีความซาบซึง้ ถึง
คุณ ค่าของบทบาทของคณิ ต ศาสตร์ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง นักเรียนมี ความพยายามในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน มีความสนใจ มีความพยายาม และ
ต้องการที่จะประดิษฐ์คิดค้นทางด้านคณิตศาสตร์ มีความยืดหยุ่นในการสารวจแนวคิดเกี่ยวกั บ
คณิตศาสตร์และมีความสนุกสนานในขณะที่เรียนคณิตศาสตร์
4. การประเมินผล
ในการเขีย นรายงานการวิจัย จ าเป็ น ที่ จ ะต้องเรีย นรูเ้ กี่ ย วกับ วิธีก ารประเมิน ผลโดยมี
การประเมินผลดังนี ้
4.1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
พอพแฮม (Popham, 1997) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า เกณฑ์ ก ารให้ค ะแนนแบบรู บ ริ ค
หมายถึง การแนะน าการให้ค ะแนนเพื่ อใช้ป ระเมิน คุณ ภาพของการตอบสนองของผู้เรียน โดย
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคจะมีลกั ษณะเฉพาะที่สาคัญคือเกณฑ์ การนิยามคุณภาพ ยุทธวิธี
การให้ค ะแนน ซึ่งอาจเป็ น วิธีก ารให้คะแนนแบบภาพรวมหรือแบบแยกองค์ป ระกอบอย่ างใด
อย่างหนึ่ง เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค มักใช้ในการตัดสิน คาตอบของผูเ้ รียนในแบบทดสอบ
หรือชิน้ งานที่มีก ารเขียนตอบบรรยาย อธิบาย หรือใช้ในการทดสอบการปฏิบัติเพื่ อพิจ ารณาว่า
ผู้เรีย นมี ทัก ษะอยู่ใ นระดับ ใด โดยถ้าผู้ เรีย นท าการทดลองภาคปฏิ บั ติ ได้ดี แสดงว่าผู้เรีย น
มีความรอบรูแ้ ละมีทกั ษะในการนาไปปฏิบตั ิได้ดี
นอกจากนี ้ พอพแฮม ได้ให้ขอ้ สังเกตและคาแนะนาในการพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริค ดังนี ้
1. เกณฑ์ต่าง ๆ ควรเป็ น สิ่งที่ เ กี่ ย วข้องกับ การสอนซึ่งถื อเป็ น องค์ป ระกอบที่ ต รง
ประเด็นที่สดุ ของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคควรมีจานวนเกณฑ์ประมาณ 3-5 เกณฑ์ และต้อง
เป็ นเกณฑ์ที่มีจดุ หมายแน่นอน
3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคไม่ควรมีความยาวมากเกินไป
4. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคแต่ละเกณฑ์ตอ้ งสามารถแทนคุณสมบัติที่สาคัญ
ของทักษะที่จะประเมิน
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5. ผูป้ ระเมินต้องตระหนักว่าผลที่ประเมินเป็ นเพียงตัวแทนของทักษะ ไม่ใช่ตวั ทักษะ
ดังนัน้ การสอนจึงต้องมุง่ ไปที่ทกั ษะไม่ใช่สอนเพื่อมุง่ ไปสูก่ ารทดสอบหรือการประเมิน
กู๊ด ริ ช (Goodrich, 1997, pp. 14-17) กล่า วว่า รู บ ริค (Rubric) เป็ นเครื่อ งมื อ การให้
คะแนนซึ่งจะแสดงเกณฑ์สาหรับชิน้ งานจะเป็ นการเชื่อมต่อกัน ในการแบ่งลาดับของคุณลักษณะ
แต่ละเกณฑ์จากดี มากจนถึ งต้องปรับ ปรุงแก้ไข และ กู๊ดริช ยังได้ก ล่าวถึ งประโยชน์ของรูบ ริค
ไว้ดงั นี ้
1. รูบริคสามารถจะพัฒนาการปฏิบตั ิงานของนักเรียนคล้ายกับเป็ นการกากับติดตาม
โดยท าให้ค วามคาดหมายของครู มีค วามชัดเจน และเป็ น การแสดงว่านัก เรีย นจะพบกับ สิ่งที่
คาดหมายได้อย่างไร ผลที่ได้จะเป็ นการบอกการปรับปรุงแก้ไขในคุณลักษณะของงานนักเรียนและ
ในการเรียนรู ้
2. รูบริคสามารถช่วยตัดสินเกี่ยวกับคุณลักษณะงานของนักเรียนด้วยตนเอง และงาน
อื่น ๆ เมื่อรูบริคนามาใช้ประเมินตนเองและกลุม่ จะทาให้เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหานัน้
3. รูบริคจะช่วยลดเวลาของครูที่ใช้ในการประเมินงานของนักเรียนได้
4. รูบริคใช้ง่ายและมีการอธิบายที่ชดั เจน
โรนิ ส (Ronis, 2000, p. 48) กล่าวว่า รู บ ริ ค เป็ น แนวทางการให้ค ะแนนผลงาน หรื อ
การปฏิบัติของนักเรียน รูบริคจะเป็ นตัวแทนคุณลักษณะที่สงั เกตได้จากผลงาน กระบวนการ หรือ
การปฏิบัติ รูบริคจะช่วยให้ระบบการให้คะแนนมีความง่ายในการเรียนรูแ้ ละนาไปใช้และปรับปรุง
ผลงานการปฏิบตั ิ และโรนิส ได้กล่าวว่า รูบริคจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ครูตอบคาถามต่อไปนี ้
1. เป้าหมายการปฏิบตั ิของนักเรียนคืออะไร
2. อะไรเป็ นสิ่งที่นกั เรียนต้องรูอ้ ย่างแท้จริง โดยขึน้ อยู่กบั เกณฑ์มาตรฐาน
3. อะไรจะเป็ นหลักฐานประกอบความเข้าใจของนักเรียน
4. ผลงานจะต้องมีลกั ษณะอย่างไร
5. อะไรเป็ นสิ่งที่ผิดพลาดแสดงถึงคะแนนที่นอ้ ยลง
จากที่ ก ล่าวมาเกี่ ย วกับ เกณฑ์ก ารให้คะแนนแบบรูบ ริค พอจะสรุ ป ได้ว่า เป็ น เกณฑ์
การประเมินผลงานของนักเรียนว่าผูเ้ รียนมีทักษะอยู่ในระดับใด โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติ
หรือกระบวนการท างานและผลงานของนัก เรียนนั้น ๆ ว่าจะต้องพิ จ ารณาเรื่อ งใด ประเด็น ใด
สาหรับผลงานจะพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องของเนือ้ หา ลักษณะของผลงาน โดยแสดงเกณฑ์
สาหรับผลงานจะเป็ น การเชื่อมต่อกัน ในการแบ่ งระดับของคุณ ลักษณะแต่ละเกณฑ์จ ากดีมาก
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จนถึ งต้องปรับ ปรุงแก้ไข ซึ่งจะมีค าอธิบ ายลัก ษณะของแต่ละด้านแต่ละระดับ อยู่ดว้ ยเพื่ อให้
ประเมินได้อย่างชัดเจนและยุติธรรม
4.2 การประเมินตามสภาพจริง
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (2555, น. 96) กล่ า วว่ า
การประเมิน ตามสภาพจริงเป็ นการประเมิน จากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผูเ้ รีย นตาม
หลักฐานร่องรอยหรือผลที่เกิดจากการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการที่หลากหลายที่ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิจริง เช่น
การทดลอง การบันทึก และการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึงสมรรถภาพที่แท้จริงหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงของผูเ้ รียน
เครื่อ งมื อการวัด และการประเมิ น ผลตามสภาพจริง ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2542, น. 184-193) ว่าการประเมินตามสภาพจริง
เป็ นการกระท าการแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของนักเรียนตามสภาพความเป็ น จริงทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี ้
1. การสังเกต เป็ น วิธี ก ารที่ ดีม ากวิธี ห นึ่ งในการเก็ บ ข้อ มูล พฤติก รรมด้านการใช้
ความคิด การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรูส้ ึก และลักษณะนิสยั สามารถทาได้
ทุก เวลา ทุก สถานที่ ทั้งในห้องเรีย น นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน วิธีการ
สังเกตท าได้โดยตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสร้างหมายถึ งครูกาหนด
พฤติ กรรมที่ ต อ้ งสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่น สังเกตคนละ 3-5 นาที เวีย นไป
เรื่อย ๆ) อีก วิธีหนึ่ง คือ การสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง ไม่มีการก าหนด
รายการสังเกตไว้ล่วงหน้า ครู อาจมีกระดาษแผ่น เล็ก ๆ ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่ อบัน ทึก เมื่อพบ
พฤติกรรมการแสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครูการบันทึกอาจทาได้โดยย่อ
แล้วขยายความสมบูรณ์ภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ทงั้ สองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจ
ทาให้ละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่น่าสนใจแต่ไม่มีในรายการที่กาหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตงั้ ใจ
อาจท า ให้ครู ขาดความชัดเจนว่าพฤติก รรมใด การแสดงออกใดที่ ควรแก่ การสนใจและบัน ทึก
ข้อเตือนใจสาหรับการใช้วิธีสงั เกต คือ ต้องสังเกตหลาย ๆ ครัง้ ในหลาย ๆ สถานการณ์ (การเรียน
การทางานตามลาพัง การทางานกลุม่ การเล่น การเข้าสังคมกับเพื่อน การวางตัว ฯลฯ) เมื่อมีเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง ๆ (2 - 3 สัปดาห์) จึงนาข้อมูลเหล่านีม้ าเพื่อพิจารณาสักครัง้ หนึ่ง
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็ นต้น
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2. การสัม ภาษณ์ เป็ น อี ก วิธี ห นึ่ งที่ ใ ช้เ ก็ บ ข้อ มูล พฤติ ก รรมด้า นต่าง ๆ ได้ดี เช่ น
ความคิด (สติปั ญ ญา) ความรูส้ ึก กระบวนการขั้นตอนในการทางาน วิธีแก้ปั ญ หา ฯลฯ อาจใช้
ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ม่นั ใจมากยิ่งขึน้
ชั ย วัฒ น์ สุ ท ธิ รัต น์ (2553, น. 216-225) กล่ า วว่า การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง
มีเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ซึ่งนาเสนอเป็ นตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน ดังนี ้
1. การสังเกต เป็ น วิธีก ารที่ กระท าได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ ผูส้ อนอาจ
กาหนดเครื่องมือและเกณฑ์ในการสังเกตหรืออาจไม่มีเครื่องมือในการสังเกตก็ได้ ทั้งนีข้ นึ ้ อยู่กับ
ประเด็น ที่ ต ้องการประเมิน ผูเ้ รีย นว่ามี ความจ าเป็ น ต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตระดับ ความ
สามารถหรือพฤติ กรรมที่แสดงออกมากน้อยเพี ย งใด และวิธีก ารสังเกตสามารถใช้ป ระเมิน ผล
การเรีย นรู ท้ ั้งในด้านความรู ค้ วามเข้าใจ ด้านทัก ษะกระบวนการ ด้านคุณ ธรรมจริย ธรรมและ
ค่านิ ย มที่ พึงประสงค์ของผูเ้ รีย น เช่น สังเกตในสถานที่ ที่ นัก เรีย นได้ลงไปศึกษาสภาพแหล่งน ้า
ในชุมชนหรือสถานการณ์จาลองต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เนื่ องจากพฤติก รรมบางอย่ างอาจสังเกตได้ไม่ชัดเจน ถูก ต้อ ง
ตรงต่อความเป็ นจริง ผูส้ อนจึงอาจใช้การสัมภาษณ์ช่วยเก็บข้อมูลเพิ่ มเติม การสัมภาษณ์นีเ้ ป็ น
วิธีการประเมินโดยตัง้ คาถามอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเกินไป สามารถสัมภาษณ์ผเู้ รียนแต่ละคนได้
ทัง้ รูปแบบที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ นิยมใช้ประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้ ความเข้าใจ
ในระดับที่สงู กว่าความรูค้ วามจา และด้านความรูส้ ึกนึกคิ ดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ทัศนคติ
ค่านิยมที่ผเู้ รียนยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทัง้ การเห็นคุณค่าในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครูให้นกั เรียนลงไป
ศึกษาการเลือกซือ้ สินค้าของประชาชนเป็ นกลุม่ หลังจากที่ศกึ ษาแล้วครูจึงสัมภาษณ์นักเรียนเป็ น
กลุ่ม ทั้งในด้านความรู ้ ความคิ ด เจตคติ ข องผูเ้ รีย นต่อ การศึก ษาและทัก ษะกระบวนการใน
การศึกษา
3. แบบสอบถาม เป็ นการวัดผลที่ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือสอบถามซึ่งทาให้
ประหยัด เวลาในการซักถาม โดยคาตอบที่ได้รบั ควรอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ผเู้ รีย นศึกษา เช่น
การให้ผเู้ รียนลงไปศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน
4. บันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผูเ้ รียนทั้ง
ในด้านความรู ้ ความคิ ด ความสามารถพิ เศษ ความถนัด ความสนใจและการแสดงออกของ
พฤติ กรรมลัก ษณะต่าง ๆ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็ น ประโยชน์ต่อการวางแผน
การเรียนรู ้ และแนวทางพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น ให้นกั เรียนลงไป

43
ศึกษาวัฒนธรรมไทยในชุมชนแล้วให้นักเรียนหรือครูสงั เกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ต่าง ๆ ว่าใช้กระบวนการในการศึกษาได้ถกู ต้องหรือไม่
5. แบบทดสอบวัดความสามารถที่เป็ นจริง (Authentic Test) เป็ นวิธีการสร้างข้อสอบ
โดยใช้คาถามที่เกี่ ยวกับการนาความรูไ้ ปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการสร้างความรูใ้ หม่จาก
ความเข้าใจและประสบการณ์เดิ ม หรือจากสถานการณ์จ าลองที่ ก าหนดขึน้ ให้คล้ายคลึงกับ
สถานการณ์จริง หรือเลียนแบบสภาพจริง เป็ นต้น เช่น สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ โดยก าหนดสถานการณ์ท างวิท ยาศาสตร์ใ ห้ผเู้ รียนได้คิดและตอบเพื่ อวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนตามสถานการณ์ที่กาหนดให้นนั้
6. การรายงานตนเอง เป็ นวิธีการประเมินด้วยการให้ผเู้ รียนเขียนบรรยายความรูส้ ึก
หรือพูด แสดงความคิด เห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรูส้ ึกนึกคิด ความเข้าใจและความ
ต้องการของผูเ้ รียน ซึ่งจะช่วยให้ผสู้ อนเข้าใจผูเ้ รียนแต่ละคนมากยิ่งขึน้ และสามารถประเมินผลการ
เรียนรูด้ า้ นความรูค้ วามเข้าใจทักษะกระบวนการ รวมทัง้ เจตคติตอ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ดียิ่งขึน้
เช่ น ให้นัก เรีย นบรรยายความรู ส้ ึก ของตนเองที่ ได้ล งไปใช้ภ าษาอัง กฤษในการสื่ อ สารกั บ
ชาวต่างชาติ ใ นสถานการณ์จ ริง ว่ามีความรูส้ ึก ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและรู ส้ ึก
อย่างไรต่อบุคคลเหล่านัน้
7. การสร้างจิ นตภาพ เป็ น เครื่องมือที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นหรือ
ปฏิกิริยาออกมา เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลว่าขณะนั้นผูเ้ รียนมีความรูส้ ึกนึกคิดกับเรื่องที่เรียนเป็ นอย่างไร
ซึ่งอาจตัง้ คาถามให้นกั เรียนสร้างจินตนาการโดยการต่อข้อความในประโยคต่อไปนีใ้ ห้สมบูรณ์
8. การใช้ แ ฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นการจั ด เก็ บ ตั ว อย่ า งผลงานที่ มี
การรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ และกระทาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชั้นของหลักสูตรหรือโปรแกรม
การเรียน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูเ้ รียนในด้านความรูค้ วามเข้าใจ
และทักษะต่าง ๆ ที่ผเู้ รียนพัฒนาได้สาเร็จ รวมทัง้ ความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ
และความก้าวหน้าทางการเรียนที่สามารถนามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนแต่ละ
คนให้มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มากยิ่งขึน้ เช่น ให้นกั เรียนศึกษาประวัตบิ คุ คลสาคัญในชุมชน
แล้วให้นกั เรียนทาเป็ นแฟ้มสะสมผลงานประวัติของบุคคลเหล่านัน้
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง พอสรุปได้วา่ การประเมินตามสภาพ
จริง เป็ น กระบวนการสังเกต บัน ทึก และการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธีก าร หรือสิ่งที่ ผูเ้ รีย น
ปฏิบัติ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานของการตัดสินใจต่อตัวผูเ้ รียน โดยการประเมินผลตามสภาพจริงจะไม่เน้น
การประเมิน เฉพาะทักษะพื ้น ฐาน แต่จะเน้นประเมิน ทัก ษะการคิดที่ซับ ซ้อนในการทางานและ

44
ความสามารถที่ แสดงออกจาการปฏิบัติในสภาพจริง การประเมิน ผลของการวิจัย ในครัง้ นี ้ ใช้
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบรูบ ริค ในส่วนของแบบทดสอบวัดความสามารในการเชื่ อมโยงเนื ้อหา
เรขาคณิ ตกั บ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง ส่ ว นการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้ในส่วนของการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงและความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าพบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
และการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงทัง้ ต่างประเทศและในประเทศที่น่าสนใจมีดงั นี ้
5.1 งานวิจัยต่างประเทศ
เดร็กเซล (Drexel, 1997, p. 2119-A) ได้ศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างเศษส่วนธรรมดา
(Common Fraction) กับ เศษส่วนทศนิ ย ม (Decimal Fraction) หรือเศษส่วนที่ มีพหุคณ
ู ของ 10
เริ่มต้นที่เลือกนักเรียน 9 คนจากกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรียนเกรด 6 ที่อยู่ตา่ งห้องเรียนกัน จานวน
19 คน มาทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเศษส่วนธรรมดา และเศษส่วนทศนิยม โดยให้ทา
ข้อสอบเศษส่วนแบบเขียนตอบ และสัมภาษณ์ถึงการเรียนเรื่องเศษส่วนที่ผ่านมาเพื่อจะได้ทราบ
ระดับความรูแ้ ละมโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรียน พบว่ามโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรียนมีอยู่
จากัด ดังนัน้ เดร็กเซล จึงใช้บทเรียน 6 บท ในการปูพืน้ ฐานมโนมติและทักษะเรื่องเศษส่วนและใช้
บทเรียนเพี ย ง 2 บท ในการเชื่อมโยงมโนมติของเศษส่วนธรรมดาและทศนิ ยมกับ กลุ่มตัวอย่าง
หลังจากการใช้บ ทเรีย น ท าการสัม ภาษณ์นัก เรีย นเป็ น รายบุคคล ผลการวิจัย พบว่า นัก เรีย น
สามารถจาแนกเปรียบเทียบ ดาเนินการบวกและการลบเศษส่วนทศนิยมได้ สามารถนาหลักการ
ของเศษส่วนธรรมดาไปใช้กับเศษส่วนทศนิย มได้ และนักเรียนยังสามารถดัดแปลงส่วนจาก 10
และ 100 เป็ น 1,000 แต่ยงั ไม่สามารถแปลงการคูณเศษส่วนมาเป็ นการคูณทศนิยมได้ ซึ่งข้อจากัด
นีช้ ีว้ ่าความรูข้ องนักเรียนยังมีปัญ หาต่อการนามาใช้ แต่จากการที่ นักเรียนสามารถโยงเศษส่วน
ธรรมดาและทศนิยมมาสัมพันธ์กันได้ อาจมีความหมายต่อความเข้าใจมโนมติและการดาเนินการ
ในทศนิยม
วิลเลีย มส์ (Williams, 1999, pp. 40-62) ได้ศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างมโนมติในเรื่อง
จานวนกับ การคิ ด ในใจ ด้วยการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นการคิด ในใจของนัก เรีย น
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนัก เรียนเกรด 8 จานวน 413 คน แบ่ งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 183 คน กลุม่ ควบคุม 230 คน และมีครูเข้าร่วมการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 6 คน กลุ่มทดลอง
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ใช้ชดุ การสอนเรื่องจานวน จานวน 83 บทเรียน กลุม่ ควบคุมใช้การสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการคิดในใจก่อนเรียนและหลังเรียนทัง้ สองกลุม่
และแบบสัมภาษณ์กระบวนการคิดของนักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 9 คน โดยสัมภาษณ์ทั้งก่อน
และหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนที่ใช้มีผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และกลุม่ ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเชื่อมโยงการคิดในใจแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .0001 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง พบว่า มีก ารพัฒนา
เพิ่มขึน้ เล็กน้อยในทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชดุ การเรียน
ไคล์ แ ละมั ว ร์ (Kyle & Moore, 2000, pp. 80-86) ได้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของนักเรีย น โดยใช้วิธีเข้าไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน
ใช้ก ารพูด คุย แบบไม่เป็ น ทางการและการสัมภาษณ์ที่ มีโครงสร้าง หลังจากนั้น จึงรวบรวมและ
จัดรู ป แบบของสิ่งที่ ค รอบครัวของนัก เรีย นสนใจและทัก ษะการปฏิบัติของแต่ละครอบครัว ซึ่ง
บางอย่างเกี่ยวกับขัน้ ตอนการทาเกษตร การเลีย้ งสัตว์ การฝี มือ การดูทีวี การทาอาหาร หลังจาก
นั้น ผูว้ ิจัย ได้น าข้อมูลที่ ได้จ ากการเยี่ ย มครอบครัวของนัก เรีย นมาพัฒ นาเป็ น ปั ญ หาที่ มี ความ
หลากหลายและมีขนั้ ตอนในการแก้ปัญหาหลายขัน้ ตอน หลังจากนัน้ จึงนาปัญหานัน้ มาให้นกั เรียน
ร่วมแก้ปั ญ หานั้น มาให้นัก เรีย นร่วมกัน แก้ปั ญ หาเป็ น กลุ่ม ผลการศึก ษาท าให้ผปู้ กครองของ
นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้ หาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึน้ จากที่เคยคิดว่าคณิตศาสตร์เป็ นเรื่องยาก
และช่วยให้ครูผสู้ อนสามารถนาความรูจ้ ากที่บา้ นของนักเรียนมาช่วยส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนให้ดีขนึ ้ นอกจากนั้นแล้ว ไคล์และมัวร์ ยังเชื่อว่านักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาให้สาเร็จ
ลงได้ ถ้าปัญหานัน้ เป็ นปัญหาของพวกเขา
ลอร์สัน และ โมฮั น (Lawson & Mohan, 2000, pp. 26-43) ได้ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์
ระหว่างการท างานแก้ปั ญ หากับ การสร้างองค์ความรู ข้ องนัก เรีย น และศึก ษาต่อไปถึ งตัวชี ้วัด
ความสามารถด้านเนือ้ หา และการเชื่อมโยงความรูใ้ นการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ระหว่างนักเรียน
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับกลุม่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุม่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการสร้างองค์ความรูข้ นึ ้ เองได้
มากกว่าและสามารถโยงความรูท้ ี่ ครูจัดตามแผนการสอนมาสัมพันธ์กับ ความรูเ้ ดิมที่ มีอยู่และ
ตัว ชี ้วัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงมี ผ ลต่อ ความส าเร็จ ในการแก้ปั ญ หาสูง กว่า ตัว ชี ้วัด
ความสามารถด้านเนือ้ หา จุดมุ่งหมายในการศึกษาครัง้ นีเ้ พื่อให้ขอ้ มูลกับครูในการหาวิธีการสอน
เพื่อให้นกั เรียนสามารถสร้างองค์ความรูท้ ี่มีคณ
ุ ภาพได้
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พุกาลี (Pugalee, 2004, pp. 236-243) ได้ศึกษาการเขีย นของนักเรียนในกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงรูปแบบของการรูค้ ิดที่ชดั เจน กับนักเรียนเกรด 9 จานวน 20 คน
ที่เรียนวิชาพีชคณิตโดยการทาโจทย์ปัญหา ให้เขียนอธิบายตามกระบวนการแก้ปัญหา ผลการวิจยั
พบว่า นัก เรีย นแสดงรู ป แบบการรู ค้ ิ ด ของตนเองออกมาในการเขีย นอธิ บ ายแสดงถึ ง การมี
พฤติกรรมการรูค้ ิดที่หลากหลาย ทั้งการกาหนดทิศทาง การวางแผนจัดการ การดาเนินการ และ
รูป แบบการพิ สูจน์ในการแก้ปั ญ หา ซึ่งพฤติกรรมการรูค้ ิดมีอิทธิ พลอย่ างมากในการแก้ปั ญ หา
การศึกษานีเ้ น้นที่การเขียนเพื่อเป็ นแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรคณิตศาสตร์และสนับสนุน
ความต้องการในการวิจยั เรื่องการเขียนในคณิตศาสตร์ให้มากขึน้
แพนดิสซิโอ (Pandiscio, 2002, pp. 216-221) ได้สารวจการเชื่อมโยงมิติการพิสจู น์กับ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรขาคณิตของนักศึกษาฝึ กสอน โดยให้นกั ศึกษาฝึ กสอน 4 คน (ชาย 2
คน หญิ ง 2 คน) แก้ปัญ หาเรขาคณิ ตที่ ไม่คนุ้ เคยโดยใช้พื้นฐานมโนมติของยุคลิด จ านวน 2 ข้อ
ให้ส ร้า งการพิ สูจ น์ต ามรู ป แบบที่ ใ ห้ผ ลออกมาเป็ นรู ป แบบกรณี ท่ ั ว ไปและให้ใ ช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ท างเรขาคณิ ต ผลปรากฏว่านัก ศึก ษาฝึ ก สอนทั้ง 4 คน ยอมรับ ว่าแม้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิตจะไม่ได้ช่วยพิสจู น์ แต่ก็เป็ นเครื่องมือช่วยสร้างความรูส้ กึ (Sense) ให้
เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ในปัญหาหรือทฤษฎีบทเพื่อนาไปใช้ในการพิสจู น์
มาร์ควิทช์ (Malkevitch, 2003) กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศิลปะว่า
เป็ นที่น่าประหลาดใจว่ามีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างมากมายระหว่างคณิตศาสตร์กับศิลปะสาขา
ต่า ง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ดนตรี การเต้น รา การวาดภาพ สถาปั ต ยกรรม และการปั้ น จนถื อ ได้ว่า
คณิตศาสตร์เป็ นเครื่องมือของศิลปะ ศิลปิ นใช้การรับรูห้ รือการรับรูเ้ ชิงเส้นตรงมาเพิ่มความสมจริง
ในการนาเสนอของพวกเขา ซึ่งการรับรูเ้ ชิงเส้นตรงเป็ นสาขาหนึ่งของเรขาคณิตที่รูจ้ ักกันในชื่อของ
Descriptive Geometry ที่กล่าวเกี่ยวกับการนาเสนอวัตถุ 3 มิติในลักษณะ 2 มิติ การนาเสนอวัตถุ
2 มิติบนกระดาษหรือจอคอมพิวเตอร์เป็ นเทคนิคที่สาคัญมากในทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ
นัก ออกแบบ เช่ น ในการออกแบบยานอวกาศล าหนึ่ ง นั้ น ต้องใช้รูป วาดจ านวนนับ หมื่ น รู ป
ซึ่ง Descriptive Geometry จะช่วยศิลปิ น นักออกแบบ ปฏิมากร หรือ สถาปนิก ในการนาเสนอ
วัตถุ 3 มิติบนพืน้ ราบ
นิ โค ล แล ะ เครสโป (Nicol & Cespo, 2005, pp. 240-251) ได้ ศึ ก ษ าก ารค้ น ห า
คณิตศาสตร์จากสถานที่ทางจินตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
ทางคณิตศาสตร์ การศึกษาดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะหาหนทาง
ในการทาให้คณิตศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ นักเรียนไม่เพียงแค่เข้าใจ
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ในเรื่องทักษะวิธีการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ยังเป็ นการทาให้นักเรียนมีความ
เฉลี ย วฉลาดในการคิ ด มากยิ่ งขึน้ มี ก ารใช้ค ณิ ต ศาสตร์ม าประยุก ต์กับ ชี วิต ประจ าวัน และมี
ความเห็ น เรื่ อ งการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ภ ายในโรงเรีย นที่ ต ้อ งเชื่ อ มโยงกั บ งานต่า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันตามความหลากหลายของอาชี พ เช่น ช่างไม้ ชาวประมง อาชี พค้าขาย ซึ่งแต่ละ
อาชีพสามารถนาความรูม้ าใช้ในการคานวณ
5.2 งานวิจัยในประเทศ
จารุวรรณ หร่ายเจริญ (2552) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตามทฤษฎี
พหุปั ญ ญาที่ มีต่อความสามารถในการเชื่ อมโยงและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ของ
นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ เปรีย บเที ย บความสามารถในการเชื่ อมโยงและความคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 หลัง ได้รับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ค ณิ ต ศาสตร์ต ามทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาและศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม (สิ น ทรัพ ย์อนุสรณ์ ) สังกัดส านัก การศึก ษา กรุ งเทพมหานคร กลุ่มเขตบูรพา
ดอนเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 จานวนนักเรียน 38 คน กลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบ บก ลุ่ ม (Clustered Random Sampling) เวลาที่ ใช้ ใ นการทด ลอง 20 ชั่ วโม ง
แบบแผนการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นงานวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังเรียน (One-Short Case
Study) ผลการวิจัย พบว่า นัก เรียนได้ที่ ได้รบั การจัดกิ จกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎี
พหุปั ญ ญามีค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกรายด้านพบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน
ที่ได้รบั การจัด กิจ กรรมการเรีย นรูค้ ณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญ ญามีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิ ต ศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่ างไม่มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติและความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีความสัมพัน ธ์กัน อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552, น. 123-130) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทางานกลุม่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และประเมินพฤติกรรม

48
การทางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการ
กลุ่มกับเกณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็ น นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรีย น
เตรี ย มอุด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ ซึ่ ง ได้จ ากการสุ่ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) 1
ห้องเรียน จานวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเชิง
วิธีการที่เน้นกระบวนการกลุม่ มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงเรื่อง
ความน่าจะเป็ น ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รบั
การวัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเชิงวิชาการที่เน้นกระบวนการกลุม่ มีผลการประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุม่ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
บุญ ญิ สา แซ่ห ล่อ (2550, น. 63-83) ศึก ษาเรื่องการบูรณาการแบบเชื่ อมโยงเนื ้อหา
คณิ ต ศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ขอ้ มูล การน าเสนอข้อมูล และพี ช คณิ ตโดยใช้สถานการณ์ใ น
ชีวิตจริงสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลของการใช้การบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงพบว่านักเรียนมีค ะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
เชื่ อมโยงภายหลังการทดลองมากกว่าก่ อนการทดลองอย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01
ผลของการใช้ก ารบูรณาการด้านความลึก ในการเข้าใจเนื ้อหาในแต่ละระดับ พบว่า นัก เรีย นมี
คะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบวัดความลึก ในการเข้าใจเนื ้อหาในแต่ละระดับ ภายหลัง
การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษารายงานการวิจัย ในประเทศ ที่ ศึกษาผลการจัดการเรีย นรูโ้ ดยเน้น การ
เชื่อมโยง รวม 5 เรื่อง ได้แก่ รายงานวิจัยของ กานต์มณี ทองกร (2554) แก้วตา เลาหบุตร (2551)
ดวงรัต น์ รัต นสุด (2552) โพธิ์ทิ พ ย์ วัช รสวัสดิ์ (2546) และรุ่งอรุ ณ เรือ งเดช (2551) ผูว้ ิ จัย ได้
สังเคราะห์สาระรวม 4 ประเด็นดังต่อไปนี ้
ประเด็นวัต ถุประสงค์วิจัย งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง มีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกัน คือเพื่ อ
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการเชื่อมโยง 3 ด้าน คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบเจตคติตอ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ประเด็น แบบการวิจัย งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง มีงานวิจัย 3 เรื่อง ที่ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มเดียว วัดก่อน – หลังการทดลอง ได้แก่งานวิจัยของ กานต์มณี ทองกร (2554) ดวงรัตน์
รัตนสุด (2552) และโพธิ์ทิพย์ วัชรสวัสดิ์ (2546) และมีงานวิจยั 2 เรื่อง ที่ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ
กลุ่มเดียว วัดหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ์ที่ กาหนด ซึ่งได้แก่งานวิจัยของ แก้วตา เหล่าหบุตร
(2551) และรุง่ อรุณ เรืองเดช (2550)
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ประเด็นแผนการสอน งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง สร้างขึน้ ตามหลักการเรียนรูโ้ ดยเน้นการ
เชื่ อ มโยงดัง นี ้ กานต์ม ณี ทองกร (2554) ได้อ อกแบบการเรี ย นรู ้โดยเชื่ อ มโยงความรู ้ท าง
คณิต ศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิ ตกับงานหัตกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิ่ น
ภาคเหนือ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง แก้วตา
เลาหบุตร (2551) สร้างกิจ กรรมการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็ นที่เน้นการ
เชื่ อมโยง สาหรับนัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 โดยกิ จกรรมในแผนการสอนเน้น การเชื่อมโยง
สองแบบ คือ แบบที่หนึ่ง การเชื่อมโยงเนื อ้ หา เรื่อง ความน่าจะเป็ นกับเนือ้ หาภายในภายในวิชา
คณิ ตศาสตร์ แบบที่ สอง การเชื่อมโยงเนื ้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็ น กับ เนื ้อหาวิช าอื่น ดวงรัตน์
รัตนสุด (2552) ได้ออกแบบการจัดการเรีย นรูท้ ี่เน้น การเชื่อมโยงความรูท้ างคณิ ตศาสตร์ เรื่อง
ทฤษฎีบ ทปี ทาโกรัส โดยการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ท้ ี่ ใ ช้ปั ญ หาหรือสถานการณ์ จากความรู ้
ประสบการณ์ค วามคิ ดรวบยอดจาการเรียนรูส้ าระอื่น ๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัว มาใช้ในการเรียนรู ้
คณิ ต ศาสตร์โดยให้ผู้เรี ย นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกลุ่ม หรือ กิ จ กรรมรายบุค คล ส าหรับ นัก เรีย นชั้น
มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรีย นวัด ทัพหมัน โพธิ์ทิ พย์ วัช ระสวัสดิ์ (2546) ได้ออกแบบกิ จกรรมการ
เรีย นรู ท้ ี่ เ น้น ทัก ษะและกระบวนการเชื่ อ มโยง เรื่อง อนุพัน ธ์ของฟั งก์ชัน เพื่ อน าไปใช้ใ นการ
แก้ปั ญ หางานวิ ช าชี พ และชี วิ ต จริ ง ของนั ก ศึ ก ษาแผนกโทรคมนาคมและแผนกช่ า งไฟฟ้ า
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและรุง่ อรุณ เรืองเดช (2551) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง
การวัด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่บา้ นห้วยต้ม จังหวัดลาพูน ได้เชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับชีวิตจริงในบริบทของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ
รายงานวิจยั ทั้ง 5 เรื่อง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทการทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่มด้วย t-test และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
ดังนี ้ งานวิจยั ของ กานต์มณี ทองกร (2554) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การเชื่อมโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตกับงานหัตกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณี ท้อ งถิ่ น ภาคเหนื อ หลัง เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ .05
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็น ด้วยอย่ างมาก แก้วตา เลาหบุตร (2551) ได้ด าเนิ น การสอนนัก เรีย นกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่สร้างขึน้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบั การสอนเรื่อง ความ
น่าจะเป็ นที่เน้นการเชื่อมโยง สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทัง้ หมด
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ดวงรัตน์ รัตนสุด (2552) พบว่าผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
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คณิ ต ศาสตร์ข องนั ก เรี ย น หลัง การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู โ้ ดยเน้น การเชื่ อ มโยงความรู ท้ าง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้นการ
เชื่อมโยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์หลังได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยเน้นการเชื่อมโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบว่าอยู่ในระดับ
ดีมาก โพธิ์ทิพย์ วัชรสวัสดิ์ (2546) ได้เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการสอนโดยเน้นทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟั งก์ชันของกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้นทักษะกระบวนการเชื่อมโยงมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูใ้ นงาน
วิชาชีพและชีวิตจริงสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนสามารถทาโครงงานคณิตศาสตร์ที่แสดงการเชื่อมโยงความรู ้ เรื่อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั กับ
เนือ้ หาคณิตศาสตร์อื่น ๆ งานวิชาชีพและชีวิตจริงได้ ผลการประเมินโครงงานทัง้ หมดอยู่ในระดับดี
ทัง้ ด้านเนือ้ หา กระบวนการและการนาเสนอโครงงาน และรุง่ อรุณ เรืองเดช (2551) พบว่า นักเรียน
ประสบผลสาเร็จในการเชื่อมโยงกิจกรรมเรื่องการวัดกับชีวิตจริงของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ส่วน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ นักเรียนชื่นชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะเช่นนี ้ นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกันและ
กล้าแสดงออกมากขึน้ กว่าเดิม
รัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ (2553, น. 53-54) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่องการวัด กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถของนัก เรี ย นในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงจากการทาแบบฝึ กหัดในงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและจากแบบทดสอบ
ประจาหน่วยโดยเฉลี่ยอยู่ในระคับดี
2. ความสนใจของนั ก เรี ย นต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ด้า นความ
กระตื อรือร้น ในการเข้าร่วมกิ จ กรรมการเรีย นการสอน และด้านความเอาใจใส่ต่ องานที่ ได้รับ
มอบหมายนักเรียนแสดงพฤติกรรมในระดับมาก ส่วนด้านความอยากรูอ้ ยากเห็นนักเรียนเขีย น
บันทึกการเรียนรูเ้ กี่ยวกับความต้องการประยุกต์ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์กับบริบทชีวิตจริงใน
ระดับมาก
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กฤษดา นรินทร์ (2555, น. 113) ได้วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่อง ภาคตัดกรวย
ที่ เน้น การเชื่ อมโยงเนื ้อหาคณิ ต ศาสตร์ส่สู ถานการณ์ในโลกจริง ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ที่เน้น
การเชื่อมโยงเนือ้ หาคณิตศาสตร์สสู่ ถานการณ์ในโลกจริง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียน
โดยให้กิจกรรมการเรียนรูป้ กติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย ไม่แตกต่างกัน
2. ความสามารถในการแก้ปั ญ หาจากสถานการณ์จ ริง เรื่อง ภาคตัด กรวยของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
เนือ้ หาคณิตศาสตร์สสู่ ถานการณ์ในโลกจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดา้ นการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิต
จริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงเนือ้ หาคณิตศาสตร์สสู่ ถานการณ์ในโลกจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
เกศิ นี เพ็ช รรุ่ง (2556) ได้ท าการพัฒ นาชุดกิ จ กรรมการเรีย นรูต้ ามแนวคิด การศึก ษา
คณิ ต ศาสตร์ที่ สอดคล้องกับ สถานการณ์ในชี วิตจริงและศึก ษาความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู ค้ ณิ ต ศาสตร์ของนัก เรียน ผลการวิจัย พบว่า นัก เรียนที่ ได้รบั การจัดการเรีย นรูโ้ ดยใช้ชุด
กิจกรรมที่พัฒนาขึน้ มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูค้ ณิตศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองและความสามารถในการเชื่อมโยงสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ปกติ
ฟาตีเม๊าะ สนิโซ (2556) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับ สถานการณ์ใ นชี วิต จริง เรื่องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ของนัก เรียนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา หลังจาก
การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของนักเรียน หลังจากการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กบั สถานการณ์ในชีวิตจริง อยู่ในระดับดี
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ยุพิ น พลเรือ ง (2557, น. 98) ได้ท าการวิ จัย พัฒ นาการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ว้ ิ ช า
คณิ ตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู ้ เรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี (GSP) ที่เน้นการ
เชื่อมโยงสู่สถานการณ์ในชีวิตจริงผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรูว้ ิชาคณิตศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู ้ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์ใน
ชี วิ ต จริ ง และแผนการจั ด การเรีย นรู ้แ บบปกติ เรื่ อ งภาคตัด กรวย ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 84.74/83.58 และ 81.20/79.11 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้
ณัฐ วรา อาแวเลาะ (2557) ศึก ษาการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนแบบซิ ป ปาที่ เน้น
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ส่สู ถานการณ์ในโลกจริงเรื่องความน่าจะเป็ น การวิจยั ครัง้ นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับนักเรียนที่เรียนโดย
การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนแบบซิ ป ปาที่ เ น้น ทั ก ษะการเชื่ อ มโยงทางคณิ ตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริง เรื่องความน่าจะเป็ น กับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ 2) เปรียบเทีย บพัฒนาการของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์สาหรับ
นัก เรีย นที่เรียนโดยการจัดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนแบบซิป ปาที่ เน้น ทักษะการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ส่สู ถานการณ์ในโลกจริงเรื่องความน่าจะเป็ นกับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรีย นกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และ 2)
พัฒนาการของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่การเปรียบเทียบทัง้ สองใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ
50 ของคะแนนที่ถกู หักออกจากการทดสอบก่อนเรียน
จากการศึก ษางานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเชื่ อมโยงคณิ ต ศาสตร์ กับ สถานการณ์ใ น
ชีวิตจริงข้างต้น จะเห็นได้วา่ การจัดการเรียนการดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดี
ขึน้ สามารถน าความรูไ้ ปใช้ในการดารงชี วิตได้จริง ตลอดจนเห็นความสาคัญ ของคณิ ตศาสตร์
ในแง่ของการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ความมุ่งหมายของการวิจัย ในครัง้ นี ้เพื่ อ 1) พัฒ นากิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ให้มีป ระสิท ธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 2) ศึก ษาผลของการใช้กิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในด้านความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 3) ศึกษาผลของ
การใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิต
จริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชี วิต จริง ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการบูรณาการแบบเชื่ อมโยงเนื ้อหากับ
สถานการณ์ในชีวิต จริงที่ ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ ข้อมูลที่ เก็ บ รวบรวมน ามาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิ งคุณ ภาพ โดยพิ จ ารณาคะแนนจากการท าใบกิ จ กรรมในชั้น เรี ย น แบบวัด การเห็ น คุณ ค่า
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์
สาหรับขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึก ษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื ้น ฐาน เป็ น ขั้น ตอนในการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื ้น ฐานสาหรับการพัฒนากิ จกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบ
เชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็ นขัน้ ตอนในการกาหนดเครื่องมื อ
ที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองภาคสนามและเก็ บ รวบรวมข้อมูล เป็ น ขั้น ตอนในการน า
เครื่องมือที่ผ่านขัน้ ตอนการหาประสิทธิภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทดลองและเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ ใช้ เป็ นขัน้ ตอนในการนาข้อมูลที่ ได้จ าก
ขัน้ ตอนที่ 3 ไปวิเคราะห์หาผลสรุปตามสมมติฐานและความมุ่งหมายของการวิจยั จากนั้นทาการ
สรุปผลการวิจยั
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานวิจัย ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณา
การแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงทัง้ 4 ขัน้ ตอน แสดงเป็ นภาพประกอบได้ดงั นี ้
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน

ขั้นตอนในการดาเนินงาน
วิจนัยงาน
การดาเนิ
ผลการดาเนินงาน
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาจากเอกสาร งานวิจยั
และการศึกษาจากสภาพจริง
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา
จากเอกสารและงานวิจยั

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ต่า
ครู สอนแยกเนือ้ หาเป็ นเรื่อง ๆ นักเรียนไม่เห็น
ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาเรขาคณิตกับเนือ้ หา
คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ และไม่เห็นคุณค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชี วติ จริง

กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั

และขัน้ ตอนในการพัฒนาเครื่องมือ

พัฒนา
เครื่องมือที่ใช้

กาหนดขอบเขตของเนือ้ หา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่บรู ณาการแบบเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ในชี วติ จริง กาหนด

ในการวิจยั

รู ปแบบการวัดและการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เ้ กี่ยวกับ
เรขาคณิตที่สมั พันธ์กับเนือ้ หาคณิตศาสตร์
เรื่องอื่นๆ

พัฒนาและปรับปรุ งเครื่องมือ

แผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แบบทดสอบ แบบสอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ทดลองนาร่องเพื่อหาประสิทธิภาพ
1.รายบุคคล 2.กลุม่ ย่อย
และ 3.ภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 3
ทดลอง
ภาคสนามและ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4

การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติ
ที่ใช้

คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง กาหนด
ระยะเวลาในการทดลองกาหนด
แบบแผนการทดลอง
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

กาหนดวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้จากการทดลอง

กลุม่ ตัวอย่าง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
แบบแผนการทดลอง
ข้อมูลจากการทดลอง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั

ภาพประกอบ 2 ขัน้ ตอนในการดาเนินงานวิจยั
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน
การดาเนินการในขัน้ ตอนนี ้ คือ วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนที่เกี่ ยวกับเรขาคณิต โดยเอกสารและงานวิจัย ที่
นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีดงั นี ้
1. ศึกษาจากเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ศึก ษาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การศึก ษาแนวโน้ม การจัด การศึก ษาคณิ ตศาสตร์แ ละ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ร ะดั บ น า น าช า ติ TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and
Science Study หรือTIMSS2015) พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 431
คะแนน จัด อยู่ในอัน ดับ ที่ 26 ของประเทศที่ เข้าร่วมการประเมิน จากทั้งหมด 39 ประเทศ โดย
คะแนนที่ได้อยู่ ระดับ 1 หรือระดับต่า (Low International Benchmark) ซึ่งมีระดับคะแนนตั้งแต่
400-474 คะแนน การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้นจากโครงการประเมิน ผลนัก เรียนร่วมกับ นานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรือ PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งผล
การประเมิ น PISA 2012 พบว่า นัก เรีย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย วิช าคณิ ตศาสตร์ 427 คะแนน
(ค่าเฉลี่ย OECD 494 คะแนน) ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อศึกษาผลการทดสอบ
จากส านัก ประเมิ น ผลการจัด การศึก ษา ที่ ด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาระดับ ชาติ
เพื่ อควบคุม และรัก ษาคุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาต่า ง ๆ ทั่วประเทศให้มี ม าตรฐาน
ใกล้เคียงกันและสะท้อนถึงคุณภาพของผูเ้ รียน โดยผลการประเมินในปี การศึกษา 2559 ซึ่งทดสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 และมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 พบว่า
นัก เรีย นในระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มี คะแนนเฉลี่ ย วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ใ นสาระเรขาคณิ ต
ร้อยละ 44.21 และในชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ในสาระเรขาคณิ ต
ร้อยละ 44.90 ซึ่งอยู่ในระดับต่า
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2. ศึกษาสภาพจริงในการเรียนการสอนเรขาคณิตในปั จจุบัน โดยการศึกษาปัญหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเรขาคณิต ครูที่สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และสอบถามนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับความรูท้ างเรขาคณิต
ที่ใช้กบั สถานการณ์ในชีวิตจริง
2.1 การศึกษาปัญหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเรขาคณิตและครูผสู้ อน
โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูศ้ กึ ษา โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1. สร้างแบบสอบถามแบบอัตนัย โดยมีคาถาม 3 ข้อ คือ 1) ท่านคิดว่าสาเหตุที่
นักเรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตได้ดี เท่าที่ควรมีสาเหตุมาจากเรื่องใด 2) ท่านคิดว่าถ้าจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริ งครูผสู้ อนควรส่งเสริม
การเรียนการสอนอย่างไร และ 3) ท่านคิดว่าวิชาเรขาคณิตยังจาเป็ นที่จะต้องมีการเรียนการสอน
ต่อไปหรือไม่ อย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ
2. ส่งแบบสอบถามไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเรขาคณิต จานวน 4
ท่าน โดยผูว้ ิจัยได้รบั แบบสอบถามคืน 4 ฉบับ และส่งไปยังครูที่สอนในระดับประถมศึก ษาและ
ระดับมัธยมศึกษาจานวน 7 โรงเรียน ทัง้ หมด 14 ฉบับ โดยผูว้ ิจยั ได้รบั แบบสอบถามคืน 11 ฉบับ
3. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
3.1 ท่านคิดว่าสาเหตุที่นกั เรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตได้ดีเท่าที่ควรมี
สาเหตุมาจากเรื่องใด
3.1.1 ปัญหาที่เกิดจากครูผสู้ อน ได้แก่
1) ครูจดั การเรียนการสอนไม่เอือ้ ต่อการสืบค้น คาดการณ์
2) ครู ยังขาดการยกตัว อย่ างหรือ เชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กั บ
สถานการณ์ในชีวิตจริงรวมถึงขาดการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาใกล้ตวั ผูเ้ รียนที่สามารถแก้ได้
ด้วยความรูท้ างเรขาคณิตที่เหมาะสมกับระดับความรูข้ องผูเ้ รียน
3) ครูขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
4) ครูเองยังขาดความรูค้ วามเข้าใจที่ลกึ ซึง้ ในเรื่องที่สอน
3.1.2 ปัญหาที่เกิดจากตัวผูเ้ รียน ได้แก่
1) นักเรียนคิดว่าวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ยาก ทาให้ไม่ชอบเรียน
คณิตศาสตร์
2) นักเรียนมองว่าสิ่งที่เรียนเป็ นเรื่องไกลตัวจึงไม่คอ่ ยสนใจ
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3) นักเรียนขาดความรูพ้ ืน้ ฐานที่จ ะช่วยในการเรียนเรขาคณิ ต เช่น
การวัด ความรูส้ กึ เชิงปริภมู ิ นิยาม กฎ และทฤษฎีตา่ งๆ
3.2 ท่ านคิ ด ว่าถ้าจะส่งเสริมให้นัก เรีย นเห็น คุณ ค่าของวิช าเรขาคณิ ตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงครูผสู้ อนควรส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างไร
1) สอนหรือยกตัวอย่างให้นกั เรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของเรขาคณิต
2) แสดงให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของเรขาคณิตกับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง
3) สอนให้ เ ห็ น การน าความรู ้ท างเรขาคณิ ตไปใช้ การประยุ ก ต์
การแก้ปัญหาที่เป็ นประโยชน์ในชีวิตจริง
4) จัดกิ จ กรรมส่งเสริมการสารวจ การสืบ ค้น คาดการณ์ วางแผนและ
แก้ปัญหาโดยใช้สถานการณ์ปัญหาทางเรขาคณิตที่ทา้ ทาย น่าสนใจ
5) ใช้เครื่องมือ/สื่อการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย เช่น ของจริง อุปกรณ์ที่แสดง
รูปเรขาคณิต 3 มิติ โปรแกรม GSP โปรแกรมการสร้างรูปทรงเรขาคณิต อื่น ๆ
6) สอนแบบบู รณาการ (STEM Education) การท าโครงงาน และใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเรขาคณิตในสิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจาวัน
3.3 ท่านคิ ด ว่าวิช าเรขาคณิ ตยังจ าเป็ น ที่ จะต้องมีก ารเรีย นการสอนต่อไป
หรือไม่ อย่ างไร จงให้เหตุผลประกอบ ซึ่งผูเ้ ชี่ย วชาญด้านการเรียนการสอนเรขาคณิ ต จ านวน
4 ท่าน ตอบไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความจาเป็ น และมีเหตุผลประกอบดังต่อไปนี ้
1) เป็ นประโยชน์ในเรื่องการคิดการแสดงเหตุผลการพิสจู น์การเรียบเรียง
อย่างเป็ นระบบ (สามารถฝึ กให้นกั เรียนแสดงการพิสจู น์อย่างเป็ นนิรนัย)
2) หลายๆ เรื่องของเรขาคณิตเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ เช่น
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ ความคล้าย การสร้าง เป็ นต้น
3) ทุกประเทศทั่วโลกส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเรขาคณิต โดยยังคงบรรจุ
อยู่ในหลักสูตร แสดงว่า โดยสากลยังเห็นว่าสาระเรขาคณิตยังมีความสาคัญ
4) มีงานวิจยั มากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรขาคณิต ที่ยา้ ถึงความ
จาเป็ นที่ครูผสู้ อนต้องศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ รขาคณิต
5) เป็ นพืน้ ฐานในการค้นหาความรูใ้ นระดับที่สงู ขึน้

58
6) เป็ น วิช าที่ ท าให้นัก เรีย นมีความรูส้ ึก เชิ งปริภูมิ (Spatial Sense) แต่
วิชาอื่น ๆ ในระดับนี ้ เช่น พีชคณิต, สถิติ ทาให้นกั เรียนมีความรูส้ ึกเชิงจานวน (Number Sense)
ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทงั้ สองอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
7) เป็ น วิช าที่ อาจเรีย กได้ว่า ส่วนหนึ่ งเป็ น วิช าคณิ ต ศาสตร์ภ าคปกติ
คณิตศาสตร์ที่เป็ นรูปธรรม เพราะบางเรื่องสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาจากการสร้างหรือที่พบเห็นใน
ธรรมชาติ เช่น วงกลมแตกต่างจากจานวนที่เป็ นนามธรรมทัง้ หมด
8) เป็ น พื ้น ฐานของการศึก ษาในระดับ สูง การท าวิจัย ในระดับ สูง ที่ มี
เนื ้อหาวิชาใหม่ ๆ โดยบูรณาการจากศาสตร์หลายสาขา ทั้งเรขาคณิ ต พี ชคณิ ต และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
จาการศึกษาสภาพจริงในการเรียนการสอนเรขาคณิ ตในปั จจุบัน ดังที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปได้วา่ 1) การที่นักเรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตได้ดีเท่าที่ควรมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ
มาจากครูผสู้ อนและจากตัวผูเ้ รียนเอง ในส่วนของจากครูผสู้ อน ได้แก่ ครูจัดการเรียนการสอน
ไม่เอือ้ ต่อการสืบ ค้น ขาดการยกตัวอย่างสถานการณ์ปั ญ หาใกล้ตวั ผูเ้ รีย นและขาดอุป กรณ์ใ น
การเรียนการสอน และในส่วนที่มาจากตัวผูเ้ รียนเอง ได้แก่ นักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชา
ที่ ย ากและเป็ นเรื่ อ งไกลตัว นั ก เรี ย นขาดความรู ้พื้ น ฐานที่ จ ะช่ ว ยในการเรี ย นเรขาคณิ ต
2) การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงครูผสู้ อนควร
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของเรขาคณิตและ
การนาความรูท้ างเรขาคณิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและควรใช้สื่อการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
และ 3) มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิ ตต่อไป เนื่องจาก วิชาเรขาคณิ ต
เป็ น ประโยชน์ในเรื่องการคิ ด การแสดงเหตุผล การพิ สูจ น์ การเรีย บเรีย งอย่ างเป็ น ระบบและ
เป็ น วิช าที่ เป็ น ส่วนหนึ่งของวิช าคณิ ต ศาสตร์ภาคปกติที่ เ ป็ น รู ป ธรรม อีก ทั้งยังเป็ น พื ้น ฐานใน
การค้นหาความรูใ้ นระดับที่สงู ขึน้
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูก้ ารบูรณาการแบบ
เชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง แบบสังเกตพฤติกรรม
เพื่ อศึก ษาการเห็น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชี วิตจริง แบบวัดการเห็น คุณ ค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิต จริง แบบสัมภาษณ์เพื่ อศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ใ นชี วิต จริง และแบบสัมภาษณ์เพื่ อศึก ษาความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
1. กาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย มี 2 ลัก ษณะ คือ เครื่องมือสาหรับ ผูว้ ิจัย ใช้ในการสอนและ
การประเมินผล
1.1 เครื่องมือสาหรับผูว้ ิจัยใช้ในการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.2 เครื่อ งมื อ สาหรับ ผู้วิจัย ใช้ใ นการประเมิ น ผล เพื่ อ การประเมิ น ผลใน 2 ด้า น
คือการประเมิน ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริงและ
การประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.2.1 เครื่องมือ ประเมิ น ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ประกอบด้วย
1. ใบกิจกรรม
2. แบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กั บ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
3. แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
1.2.2 เครื่องมือประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
1. แบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
2. แบบสัง เกตพฤติ ก รรมเพื่ อ ศึ ก ษาการเห็ น คุณ ค่ า ของเรขาคณิ ตต่ อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
3. แบบสัมภาษณ์เพื่ อศึกษาการเห็น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์
ในชีวิตจริง
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2. ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ มีขนั้ ตอนในการดาเนินงาน ดังนี ้
1.1 หลังจากได้ศกึ ษาการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์
ในชี วิต จริงและรู ป แบบการพัฒ นากิ จ กรรมการเรีย นรู แ้ ล้ว ผูว้ ิจัย ศึก ษาเครื่ องมื อเครื่องใช้ห รือ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่ใช้ความรูห้ รือหลักการทางเรขาคณิตใน
การออกแบบหรือประดิษฐ์ จากนัน้ ผูว้ ิจัยทดลองประดิษฐ์เครื่องมื อเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เหล่านั้น
แล้วน าขัน้ ตอนและกระบวนการในการประดิษ ฐ์มาเขียนเป็ น แผนการจัดการเรีย นรูจ้ นครบทั้ง
7 แผน โดยแผนการจัดการเรีย นรูท้ ี่ 1- 6 ใช้เวลาแผนละ 4 คาบ และแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7
ใช้เวลา 3 คาบ รวมทั้งสิน้ ใช้เวลา 27 คาบ (คาบละ 50 นาที) แล้วนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ได้
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิ พนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เมื่อผูว้ ิจยั ปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการเรีย นรูต้ ามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญ ญานิ พนธ์จนครบทุกแผน
เรียบร้อยแล้วผูว้ ิจยั นาแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
คน คือ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นคณิตศาสตร์ จานวน 2 คน และครูผสู้ อนวิชา
คณิ ต ศาสตร์ จ านวน 1 คน โดยผู้เชี่ ย วชาญตรวจสอบความสอดคล้อ ง ด้านเนื ้อหา กิ จ กรรม
จุดประสงค์การเรียนรู ้ และการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องและวิเคราะห์โดยใช้
ค่า IOC หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั คัดเลือกแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มีดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.5
ขึน้ ไป และนามา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและได้เรียนปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอีก
ครัง้ หนึ่งก่อนที่จะนาไปสอนจริง
1.2 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองนาร่องกับนักเรียนใน
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอิน ทรา เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แล้วนาไปหา
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชี วิต จริง สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ซึ่งใช้นัก เรีย นกลุ่มทดลองน าร่องในการหา
คุณภาพเครื่องมือโดยพิ จารณาคะแนนดิบของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์แล้วแบ่งนักเรียน
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ เก่ ง ปานกลางและอ่ อ น เพื่ อก าหนดเป็ นนั ก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลอง
หาประสิท ธิภาพโดยทดลองหาประสิท ธิ ภาพ 3 ครัง้ ได้แก่ (1) การหาประสิ ท ธิภาพรายบุคคล
(2) การหาประสิทธิภาพเป็ นกลุ่มย่อย และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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(1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล
การหาประสิทธิภาพรายบุคคล ผูว้ ิจยั เลือกนักเรียนจานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
นัก เรีย นที่ เก่ ง ปานกลาง และอ่อน อย่ างละ 1 คน ผูว้ ิจัย น ากิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัย
ของสถานการณ์ปั ญ หา ข้อคาถามและหาประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรีย นรู ้ โดยผูว้ ิจัย ให้
นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะกิ จกรรมการเรี ย นรู ้เ ป็ นรายบุ ค คลและท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง แล้วนาคะแนนจาก
ใบกิจ กรรม ครั้งที่ 6-7 ซึ่งเป็ น คะแนนใบกิ จกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบ
กับเกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
E1
65.28

E2
66.67

E1/E2
65.28/66.67

จากตาราง 1 พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพรายบุคคลของกิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ต โดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 65.28/66.67 แสดงว่า กิ จ กรรมการเรีย นรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็ นรายบุคคล
มีขอ้ ค้นพบที่ควรปรับปรุงแสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 ข้อค้นพบที่ควรปรับปรุงจากการหาประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวติ จริง สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
กิจกรรมที่

เรื่อง

1

ร่ม

2

แป้นบาสเกตบอล

3

ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย

4

ราวตากผ้าติดผนัง

5

ตูใ้ ส่หนังสือ

6

ลูกฟุตบอล

7

กล่องพัสดุ

สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
ผูว้ ิจัยควรเตรียมสารองอุปกรณ์จาพวกไม้โครงสร้างสาหรับทาโครงร่ม
เพิ่ มขึน้ เนื่อ งจากอุป กรณ์บ างชิน้ เกิ ดความเสียหายขณะนักเรียนท า
การประดิษฐ์รม่
ผูว้ ิ จัยควรแสดงตัว อย่ า งอุป กรณ์ห รือ เครื่อ งใช้อ่ื น ๆที่ ใช้สมบัติข อง
สี่เหลี่ยมด้านขนานให้หลากหลายซึ่งควรมีอย่างน้อย 3 ชนิด
ควรตั ด ขั้ น ตอนการแกะสลัก เที ย นออก แล้ว ใช้ก ารอธิ บ ายและ
ยกตัวอย่างแทนเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการทากิ จกรรมและเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้มีดคัตเตอร์
เพื่ อลดการเสียเวลาในการทากิ จกรรมผูว้ ิ จัยควรเตรียมไม้ไอศกรีม ที่
เจาะรูหวั ท้ายไว้ให้นกั เรียนให้เรียบร้อย
ผูว้ ิจยั ควรนาตูห้ นังสือขนาดจริงมาแสดงประกอบในขัน้ ตอนที่นักเรียน
คานวณพืน้ ที่การทาสีและผูว้ ิจัยควรเน้นยา้ ให้นักเรียนเห็นว่าต้องหา
พืน้ ที่จากส่วนไหนของตูบ้ า้ ง
ผูว้ ิจัยต้องเน้นยา้ ขัน้ ตอนการสร้างมุมโดยมุมที่นักเรียนสร้างจะต้องให้
มีขนาด 108 องศา และ 120 องศาพอดี
ผูว้ ิจัยควรเน้นย้าขั้น ตอนการกรีดให้เป็ นรอยและการตัดให้ขาดออก
จากกันของภาพคลี่ของกล่องพัสดุท่ีนกั เรียนออกแบบ เนื่องจากถ้าตัด
ผิดตาแหน่ งจะส่งผลให้ไม่สามารถขึน้ รู ป เป็ น กล่องได้ ซึ่งการทาใหม่
อีกครัง้ ทาให้นกั เรียนเสียเวลา

(2) การทดลองหาประสิทธิภาพเป็ นกลุ่มย่อย
จากตาราง 2 จะเห็ น ว่ามี สิ่งที่ ควรปรับ ปรุงซึ่งผูว้ ิจัย ได้ท าการปรับ ปรุ งเพื่ อให้
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์มากขึน้ โดยมีการปรับปรุงดังนี ้ 1) กิจกรรมที่ 1 เรื่องร่ม ผูว้ ิจยั ได้
เตรีย มอุป กรณ์เพิ่ มขึน้ ไว้เผื่อกรณี ที่ นัก เรีย นประดิษ ฐ์ชิ ้น งานแล้วอุป กรณ์เกิดช ารุดโดยสารอง
ชิ ้น ส่วนเพิ่ ม จากจ านวนที่ ใ ช้อยู่เดิ ม อย่ างละ 2-3 ชิ ้น 2) กิ จ กรรมที่ 2 เรื่อ งแป้ น บาสเกตบอล
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจินตนาการถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้หลักการของสี่เหลี่ยม
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ด้านขนานและไม่ทราบหลักการที่นาไปใช้ ผูว้ ิจยั จึงได้นาอุปกรณ์ที่ใช้สมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนาน
มาให้นกั เรียนดู ได้แก่ กล่องใส่เครื่องมือช่างชนิดหลายชัน้ ที่ใช้โครงสร้างของสี่เหลี่ยมด้านขนานใน
การเปิ ดฝา ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถนาเข้ามาในห้องเรียนได้จึงใช้วิธีการให้นักเรียนดู
จากวิดีโอ ได้แก่ ฝาตูเ้ ก็บของที่เปิ ดขึน้ ลงโดยการใช้ขายึดเป็ นโครงสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ
ลิฟท์ยกรถบรรทุกที่ใช้หลักการของสี่เหลี่ยมด้านขนาน 3) กิจกรรมที่ 3 เรื่องลูกกลิง้ สร้างลวดลาย
ผูว้ ิจัย ตัดขั้นตอนการแกะสลัก เที ยนออกไปเพื่ อความปลอดภัย 4) กิจ กรรมที่ 4 เรื่องราวตากผ้า
ติดผนัง ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ช่วยกันเจาะรูไม้ไอศกรีมเพื่อเป็ นอุปกรณ์สาหรับประกอบเป็ นราวตาก
ผ้าติดผนัง 5) กิจกรรมที่ 5 เรื่องตูใ้ ส่หนังสือ ผูว้ ิจยั ได้นาตูใ้ ส่หนังสือขนาดจริงที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับตูห้ นังสือขนาดจริงในกิจกรรมที่นกั เรียนทา เพื่อให้นกั เรียนได้เห็นรายละเอียดของการคานวณ
พืน้ ที่ผิวทุกส่วนอย่างชัดเจนและเพื่อนามาประกอบการอธิบายจากผูว้ ิจยั ด้วย 6) กิจกรรมที่ 6 เรื่อง
ลูกฟุตบอล ผูว้ ิจยั เน้นยา้ ให้นกั เรียนตรวจสอบขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม
ที่ นักเรีย นสร้างขึน้ จะต้องให้ได้มุมขนาด 108 องศาและ 120 องศาพอดี โดยผูว้ ิจัย ให้นัก เรีย น
ภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันวัดขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมที่นักเรียน
สร้างขึน้ เพื่อให้นกั เรียนปรับปรุงแก้ไขก่อนที่ จะดาเนินการทากิจกรรมขัน้ ต่อไป 7) กิจกรรมที่ 7 เรื่อง
กล่องพัสดุ ผูว้ ิจัยให้นักเรียนเขียนร่องรอยของภาพคลี่ให้แตกต่างกันเพื่อลดความสับสนจากการ
ตัดภาพคลี่ออกจากกระดาษลังแผ่นใหญ่ โดยให้นกั เรียนลากเส้นทึบในกรณีที่สว่ นนัน้ จะต้องตัดให้
ขาดออกจากกัน และให้ลากเส้นประกรณีที่สว่ นนัน้ ใช้กรีดเป็ นรอยเพื่อพับขึน้ รูป
ในการหาประสิทธิภาพเป็ นกลุม่ ย่อย ผูว้ ิจยั ใช้นกั เรียนจานวน 9 คนจากการเลือก
แบบเจาะจงที่ ไม่ใ ช่ก ลุ่มที่ ได้จากการหาประสิท ธิภาพรายบุคคลซึ่งประกอบด้วยนัก เรียนที่ เก่ ง
ปานกลาง และอ่อ น เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย ของสถานการณ์ปั ญ หา ข้อค าถามและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการวิจยั จากกลุม่ ย่อย โดยผูว้ ิจยั ให้นกั เรียน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในแต่ ล ะกิ จ กรรมการเรีย นรู ้เป็ นกลุ่ม กลุ่ม ละ 3 คน แล้ว น าคะแนน
จากใบกิจกรรม ครัง้ ที่ 6-7 ซึ่งเป็ นคะแนนใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบ
กับเกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ ย่อยของของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิต
โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2
E1
69.98

E2
69.26

E1/E2
69.98/69.26

จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิภาพเป็ น กลุ่มย่ อยของกิจ กรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 69.98/69.26 แสดงว่า กิ จ กรรมการเรีย นรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีป ระสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิ ภาพเป็ นกลุ่มย่อย
มีขอ้ ค้นพบที่ควรปรับปรุงแสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 ข้อค้นพบที่ควรปรับปรุงจากการหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ ย่อยของกิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวติ จริง สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
กิจกรรมที่

เรื่อง

1

ร่ม

2

แป้นบาสเกตบอล

3

ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย

สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
ผูว้ ิจยั เน้นยา้ ขัน้ ตอนการหยอดกาวร้อนลงบนตาแหน่งข้อต่อของร่ม
ในส่วนที่ตอ้ งการให้เคลื่อนที่ได้ นักเรียนจะต้องไม่หยอดกาวมาก
จนเกินไป เพื่อไม่ให้กาวไหลไปทาให้ชนิ ้ ส่วนนัน้ เคลื่อนไหวไม่ได้
ผูว้ ิจยั ควรแนะนาขนาดของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างของแป้นบาสเกตบอลให้นักเรียนดูเป็ นตัวอย่างอย่างน้อย
2 ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนของการอัดดินนา้ มันลงในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผวู้ ิจยั แจกให้
แต่ละกลุม่ ทาให้นกั เรียนเสียเวลามากเกินไป ผูว้ ิจยั จึงปรับวิธีการ
ใหม่คือนาดินนา้ มันมาต้มให้หลอมเหลวแล้วเทใส่กรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
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ตาราง 4 (ต่อ)
กิจกรรมที่

เรื่อง

4

ราวตากผ้าติดผนัง

5

ตูใ้ ส่หนังสือ

6

ลูกฟุตบอล

7

กล่องพัสดุ

สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
ขัน้ ตอนในการตอกหมุดเพื่อยึดโครงสร้างที่จะทาราวตากผ้ามี
นักเรียนหลายกลุม่ ตอกแน่จนเกินไปทาให้โครงร้างของราวตากผ้าไม่
สามารถยืดหดได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงแนะนาให้นา้ หนักใน
ตอนตอกให้พอดีโดยการตอก 1 ครัง้ ให้ตรวจสอบการยืดหดของราว
ตากผ้า 1 ครัง้
เนื่องจากขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ที่ผิวของตูห้ นังสือจาลอง ขนาดของ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วดั บนตูห้ นังสือจาลองหลายตาแหน่งมีค่าเป็ น
ทศนิยม เมื่อนามาคานวณเป็ นพืน้ ที่ส่เี หลี่ยมผืนผ้าจึงเกิดความล่าช้า
จึงให้นกั เรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อประหยัดเวลา
ขัน้ ตอนของการตัดชิน้ ส่วนกระดาษที่เป็ นรูปห้า เหลี่ยมและหก
เหลี่ยมนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดเหล็กเท่านัน้ เนื่องจากถ้าเป็ นไม้
บรรทัดพลาสติกขอบกระดาษที่เกิดจากการตัดจะไม่เป็ นเส้นตรงเกิด
รอยเว้า
ขัน้ ตอนการใช้กาวยึดเพื่อขึน้ รูปเป็ นกล่องพัสดุดว้ ยกาวลาเท็กจะใช้
เวลาในการรอให้กาวแห้งนานเกินไป จึงใช้กาวสองหน้าแทนกาวลา
เท็ก

(3) การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม
จากตาราง 4 จะเห็ น ว่ามี สิ่งที่ ควรปรับ ปรุงซึ่งผูว้ ิจัย ได้ท าการปรับ ปรุ งเพื่ อให้
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์มากขึน้ โดยมีการปรับปรุงดังนี ้ 1) กิจกรรมที่ 1 เรื่องร่ม ผูว้ ิจยั ได้
แสดงขัน้ ตอนการหยอดกาวให้นักเรียนดูเพื่อให้นกั เรียนเห็นปริมาณกาวที่เหมาะสมไม่เกิดการไหล
ไปติด กับ ชิน้ ส่วนอื่น ๆ 2) กิจ กรรมที่ 2 เรื่องแป้ นบาสเกตบอล ผูว้ ิจัย นาโครงสร้างสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานแสดงให้นกั เรียนดู 3 ขนาดแตกต่างกันแล้วนาไปยึดกับโครงสร้างหลักของแป้นบาสเกตบอล
ให้นกั เรียนทุกคนดูเพื่อให้นกั เรียนตัดสินใจได้วา่ ไม่ควรสร้างโครงสร้างของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้
มีความยาวมากเกินไปเพราะจะทาให้โครงสร้างของแป้นบาสเกตบอลที่นักเรียนประดิษฐ์ขนึ ้ มามี
ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้องถ่ วงนา้ หนักของฐานด้านล่างด้วยน ้าหนัก ที่ เพิ่ มขึน้ 3) กิจ กรรมที่ 3 เรื่อง
ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย ผูว้ ิจัยและผูช้ ่วยวิจัยช่วยกันหลอมดินน ้ามันแล้วเทใส่กรอบไม้ที่เตรียมไว้
เพื่อให้ได้ผิวหน้าของดินนา้ มันที่สม่าเสมอตกแต่งได้ง่ายและประหยัดเวลาของนัก เรียนมากกว่า
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การอัด ลงไปที่ ละส่วน 4) กิ จ กรรมที่ 4 เรื่องราวตากผ้าติดผนัง ผูว้ ิจัย แสดงวิธีก ารตอกหมุดให้
นัก เรีย นทั้งห้องดู โดยเป็ น การตอก 1 ครัง้ แล้วตรวจสอบการยื ดหดของชิ ้น ส่วนของราวตากผ้า
1 ครัง้ และเน้นยา้ เรื่องนา้ หนักที่ตอกว่าประมาณเท่าใดโดยกาหนดเป็ นระยะความสูงของค้อนที่ใช้
ในการตอกไม่ค วรห่ างเกิ น 30 เซนติเมตรจากชิ ้น งาน 5) กิ จ กรรมที่ 5 เรื่องตู้ใส่ห นังสื อ ผูว้ ิจัย
อนุญาตให้นกั เรียนสามารถใช้เครื่องคานวณช่วยในการคานวณพืน้ ที่ผิวของตูใ้ ส่หนังสือจาลองได้
6) กิจกรรมที่ 6 เรื่องลูกฟุตบอล ผูว้ ิจัยซือ้ ไม้บรรทัดที่ผลิตจากสแตนเลสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้
แทนไม้บรรทัดพลาสติก และ 7) กิจกรรมที่ 7 เรื่องกล่องพัสดุ ผูว้ ิจัยเตรียมกาวสองหน้าให้นกั เรียน
ทุกคนเพื่อใช้แทนกาวลาเท็ก
ในการหาประสิทธิ ภาพภาคสนาม ผูว้ ิจัยใช้นักเรียนจ านวน 26 คน แบ่งเป็ น 7
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จานวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 4 คน จานวน 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน จากการเลือกแบบเจาะจง ที่ไม่ใช่กลุม่ ที่ได้จากการ
หาประสิท ธิภาพรายบุคคลและจากการหาประสิท ธิภาพเป็ นกลุ่มย่อย เพื่ อตรวจสอบความเป็ น
ปรนัยของสถานการณ์ปัญ หา ข้อคาถาม หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหา
คุณ ภาพของเครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย จากภาคสนามอีกครัง้ โดยผูว้ ิจัยให้นัก เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมในแต่ละกิจ กรรมการเรียนรูเ้ ป็ น กลุ่ม แล้วน าคะแนนจากใบกิ จกรรม ครัง้ ที่ 6-7 ซึ่งเป็ น
คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับ สถานการณ์ในชีวิต จริง มาหาประสิท ธิภาพ E1/E2 แล้วเทีย บกับ เกณฑ์ 60/60 จากนั้นผูว้ ิจัย
ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใช้ในขัน้ ต่อไป คือ การทดลองกับกลุม่ เป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดง
ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
E1
69.07

E2
69.35

E1/E2
69.07/69.35

จากตาราง 5 พบว่า ประสิท ธิ ภ าพภาคสนามของกิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 69.07/69.35 แสดงว่า กิ จ กรรมการเรีย นรู ้

67
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีป ระสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิ ภาพเป็ นกลุ่มย่อย
มีขอ้ ค้นพบที่ควรปรับปรุงแสดงดังตาราง 6
ตาราง 6 ข้อค้นพบที่ควรปรับปรุงจากการหาประสิทธิภาคสนามของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิต
โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2
กิจกรรมที่

เรื่อง

1

ร่ม

2

แป้นบาสเกตบอล

3

ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย

4
5

ราวตากผ้าติดผนัง
ตูใ้ ส่หนังสือ

6

ลูกฟุตบอล

7

กล่องพัสดุ

สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
มีนกั เรียนบางกลุม่ เมื่อทาร่มเสร็จแล้วพยายามนากระดาษมาตัด
เพื่อต้องการที่จะทาให้เป็ นร่มจาลองอย่างสมบูรณ์แต่เกิดปั ญหาคือ
กระดาษขาดความยืดหยุ่นทาให้รม่ กางหรือหุบไม่สะดวก ผูว้ ิจยั เลย
แนะนาให้ใช้ผา้ แทนกระดาษ
มีนกั เรียนบางกลุม่ ขันน๊อตยึดตรงตาแหน่งมุมทัง้ สี่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนานแน่จนเกินไปทาให้แป้นบาสเกตบอลที่นกั เรียนสร้าง
ขึน้ มานัน้ ไม่สารถปรับความสูงขึน้ ลงได้ ผูว้ ิจัยจึงแนะนาให้
คลายน๊อตออกให้แน่นเพียงพอดี
เนื่องจากนักเรียนมีหลายกลุ่มมากขึน้ ขัน้ ตอนการเทยางซิลโิ คนลง
บนแม่พิมพ์ตอ้ งใช้เวลาเพิ่มขึน้ ผูว้ ิจัยและผูช้ ่วยวิจยั จึงช่วยกันผสม
ยางซิลโิ คนกับตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมให้นักเรียน
ขัน้ ตอนการติดชิน้ ส่วนรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมบนลูกฟุตบอล
โดยใช้กาวลาเท็กทั่วไปจะทาได้ยากเนื่องจากกาวมีความหนืดมาก
เกินไป ผูว้ ิจยั จึงให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ผสมนา้ เปล่าเพื่อลดความ
หนืดของกาว
-
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จากตาราง 6 จะเห็น ว่ามีสิ่งที่ ควรปรับ ปรุงซึ่งผูว้ ิจัย ได้ท าการปรับ ปรุงเพื่ อให้กิ จกรรม
การเรีย นรู ม้ ีค วามสมบูรณ์ม ากขึน้ โดยมี ก ารปรับ ปรุงดังนี ้ 1) กิ จ กรรมที่ 1 เรื่องร่ม ผูว้ ิจัย ไม่มี
รายการที่ป รับปรุงเพี ยงแต่แนะนานักเรียนกลุ่มที่ตอ้ งการจะต่อยอดผลงานกลุ่มของตนเองโดย
แนะนาให้ใช้ผา้ แทนกระดาษเพื่อที่จะทาเป็ นใบร่ม 2) กิจกรรมที่ 2 เรื่องแป้นบาสเกตบอล ผูว้ ิจยั ให้
นักเรียนทุกกลุม่ ช่วยกันตรวจสอบความแน่นของน๊อตยึดโครงสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาน โดยผูว้ ิจัย
แสดงให้นกั เรียนทุกคนดูว่ากรณีที่น๊อตแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปจะทาให้การปรับความสูงของ
แป้นบาสเกตบอลเป็ นอย่างไรและความแน่นประมาณไหนจึงจะเหมาะสม 3) กิจกรรมที่ 3 ลูกกลิง้
สร้างลวดลาย ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จึงช่วยกันผสมยางซิลิโคนกับตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมให้นกั เรียน
เพื่อประหยัดเวลาในการทากิจกรรม 4) กิจกรรมที่ 6 เรื่องลูกฟุตบอล ผูว้ ิจัยและผูช้ ่วยวิจยั เตรียม
กาวให้กบั นักเรียนทุกคนโดยการเติมนา้ เปล่าลงไปอีก 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรกาวแล้วคนให้เข้า
กันเพื่อลดความหนืดของกาว
ภาพต่อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่างหลังจากการปรับปรุงกิจกรรม
1. หลั ง จากผู้วิ จั ย แสดงปริ ม าณ ของกาวที่ จ ะหยอดให้ พ อดี กั บ ชิ ้ น งานของ
ส่วนประกอบของร่ม นัก เรียนแต่ละกลุ่มพยายามหยอดกาวให้ได้ในปริมาณที่พอดี ดังรูป ซึ่งท า
ให้ผลที่ได้ของแต่ละกลุม่ ไม่มีกาวไหลไปติดชิน้ ส่วนอื่น ๆ

ภาพประกอบ 3 การติดกาวชิน้ ส่วนของร่มจาลอง
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2. หลังจากผูว้ ิจัยแสดงขนาดของโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เหมาะสม ทาให้
นักเรียนที่ทากิจกรรมที่ปรับปรุงแล้ว ปรับขนาดของโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้เหมาะสม
ดังรูป

ภาพประกอบ 4 โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เป็ นส่วนประกอบของแป้นบาสเกตบอล
3. ผูว้ ิจัยหลอมดิน นา้ มันเทใส่กรอบไม้แทนการอัดท าให้ได้แผ่น หน้าของดินน ้ามัน
เรียบขึน้ และประหยัดเวลาในการทากิจกรรมของนักเรียน และในขัน้ ตอนการเทยางซิลิโคนผูว้ ิจัย
และผูช้ ่วยวิจยั ช่วยจัดเตรียมยางซิลิโคนที่ผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้กบั นักเรียน ดังรูป

ภาพประกอบ 5 ดินน้ามันในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉาก
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ภาพประกอบ 6 การเทยางซิลิโคน
4. หลังจากผูว้ ิจัยเน้นย ้าเรื่องการสร้างมุมภายในของรูป ห้าเหลี่ย มและหกเหลี่ย ม
นักเรียนสร้างจะต้องให้มีขนาด 108 องศา และ 120 องศาพอดีตามลาดับ และการใช้ไม้บรรทัด
สแตนเลสแทนไม้บ รรทัด พลาสติ ก ในการทาบตามแนวเส้น แล้วตัดท าให้ได้รูป ห้าเหลี่ย มและ
หกเหลี่ย มที่ มีขนาดเท่า ๆ กัน และเมื่อน ามาติดบนลูก บอลยางท าให้ช่องว่างที่ เกิ ดขึน้ ระหว่าง
ชิน้ ส่วนของรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมลดลง ดังรูป

ภาพประกอบ 7 ลูกฟุตบอลที่ติดด้วยชิน้ ส่วนรูปห้าเหลีย่ มและรูปหกเหลี่ยม
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3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
3.1 แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาเรขาคณิ ต กั บ
สถานการณ์ในชีวติ จริง ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ีขนั้ ตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี ้
3.1.1 สร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหาเรขาคณิ ต กับ
สถานการณ์ในชี วิต จริง โดยศึก ษาความหมายของการเชื่ อมโยง การเชื่ อมโยงเนื ้อหา ศึก ษา
ตัวอย่ างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงจากเอกสาร ศึก ษากรอบการพัฒ นา
ความสามารถในการเชื่อมโยง และกาหนดเป็ นจุดประสงค์การเรียนรู ้ สาหรับใช้ทดสอบนักเรียน
โดยข้อ สอบเป็ น แบบอัต นัย จ านวน 5 ข้อ โดยแบ่ งเป็ น 12 ข้อ ย่ อย ใช้เวลา 2 คาบ (คาบละ
50 นาที ) คะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์ก ารให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริค
สาหรับ คณิ ต ศาสตร์ (Rubric for Math) แล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญ ญานิ พ นธ์
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
3.1.2 น าแบบทดสอบไปให้ผเู้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ จานวน 3 คน เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความสอดคล้อ งตามจุด ประสงค์ โดยใช้แ บบประเมิ น ความสอดคล้อ งของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3.1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากความเห็น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยการวิเคราะห์ห าค่าดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือ IOC หลังจากนั้นผูว้ ิจยั คัดเลือก
แบบทดสอบที่ มีด ัชนี ค วามสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ ไป และนามามาปรับ ปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.1.4 น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ตกั บ
สถานการณ์ใ นชี วิต จริง ไปสอบนัก เรีย นจ านวน 26 คน ซึ่ งเป็ น กลุ่ม เดี ย วกับ นัก เรีย นที่ ใ ช้ห า
ประสิทธิภาพภาคสนาม โดยเป็ นการสอบหลังจากนักเรียนทากิจกรรมครบทัง้ 7 กิจกรรม
3.1.5 นาคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (PE) และค่าอานาจจาแนก (D) เป็ นราย
ข้อ จานวน 12 ข้อ โดยคัด เลือกแบบทดสอบที่ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.53 – 0.75 และมีค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป
3.1.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิ ต กับ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริง ที่ ได้จ ากข้อ 3.1.5 โดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(  –Coefficient)
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3.2 แบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็ นแบบวัดที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ เพื่อวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งมี 1 ฉบับ โดยใช้
หลักการทาแบบวัดเจตคติ ทางคณิ ตศาสตร์ ใช้วดั นัก เรียนหลังการทดลอง โดยมีขนั้ ตอนในการ
สร้างแบบวัด ดังนี ้
3.2.1 ศึกษาเรื่องการวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
ก าหนดตัวบ่ งชี ้ เป็ น ตัวบ่ งชี ้ด า้ นการเห็ น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ใ นชี วิต จริง คื อ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในด้านบวกเกี่ยวกับเรขาคณิต เช่น นักเรียนมีความพยายามในการทา
โจทย์ปัญ หาทางเรขาคณิต นักเรียนมีความสนุก สนานขณะที่เรียนเนือ้ หาเรขาคณิ ต นักเรียนให้
ความสาคัญในการเรียนเรขาคณิต นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชน์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริง
มาพัฒนาเป็ นข้อคาถาม
3.2.2 พัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยนา
คาถามที่ พัฒ นาขึน้ มาเรีย งลาดับ ค าถามตามแต่ละประเด็น และก าหนดช่ องให้นัก เรีย นท า
เครื่ อ งหมาย ในช่ อ งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น โดยมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เป็ น
5 : เห็น ด้วยอย่ างยิ่ ง 4 : เห็น ด้วย 3 : ไม่แน่ใจ 2 : ไม่เห็น ด้วย และ 1 : ไม่เห็น ด้วยอย่ างยิ่ ง
แล้วน าแบบวัด การเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ ในชี วิตจริงเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
3.2.3 น าแบบวัด การเห็ น คุณ ค่ า ของเรขาคณิ ตต่ อ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อการศึกษาการเห็นคุณค่าของ
เรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ผูว้ ิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมโดยยึดหลักการสร้างแบบ
สารวจรายการของ สุรสาล ผาสุข (2546, น. 101-102) จากนัน้ นาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญ ญานิ พ นธ์เ พื่ อพิ จ ารณาปรับ ปรุ งแก้ไขจากนั้น น าแบบสัง เกตพฤติ ก รรมให้ผู้เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดประสงค์จ ากนั้น น ามาปรับ ปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
3.4 แบบสั ม ภาษณ์ เป็ น แบบสัม ภาษณ์ที่ ผู้วิจัย พัฒ นาขึน้ เพื่ อ สัม ภาษณ์นัก เรีย น
กลุ่ม เป้ า หมาย จ านวน 4 คน โดยแบบสัม ภาษณ์มี 2 ฉบับ คื อ 1) แบบสัม ภาษณ์เพื่ อ ศึก ษา
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 2) แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งเป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
แบบสัมภาษณ์ขึน้ ตามแนวคิ ด ของ สุภางค์ จัน ทวานิ ช (2540, น. 74-103) จากนั้น น าเสนอต่อ
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คณะกรรมการควบคุมปริญ ญานิ พนธ์เพื่ อพิ จ ารณาปรับ ปรุ งแก้ไข แล้วน าแบบสัมภาษณ์ใ ห้
ผู้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความสอดคล้อ งตามจุ ด ประสงค์ จากนั้ น น ามาปรับ ปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขัน้ นีจ้ ะประกอบด้วย การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย การกาหนดระยะเวลาในการทดลอง
การกาหนดแบบแผนการทดลอง การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การคัดเลือกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในโรงเรียนปราโมชวิท ยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ห้องเรียน จานวน 26 คน
โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
2. การกาหนดระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 29 คาบ คาบละ
50 นาที ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็ นการทากิจกรรมการเรียนรู ้ 27 คาบ และ
สอบหลังจากทากิจกรรม การเรียนรู ้ 2 คาบ
3. การกาหนดแบบแผนการทดลอง โดยศึกษาแบบแผนการทดลองที่เหมาะสม
กับ งานวิจัย ซึ่งได้แบบแผนการทดลองเป็ นการทดทดลองกลุ่มเดียว (One Group Posttest only
Design)
4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทดลองครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเป็ นผูส้ อน
โดยมีขนั้ ตอนในการทดลอง ดังนี ้
4.1 ดาเนินการสอนโดยผูว้ ิจัยตามแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยสอนทัง้ สิน้ 27 คาบ
คาบละ 50 นาที และสอบสอบหลังจากทากิจกรรมการเรียนรู ้ 2 คาบ
4.2 หลังสิน้ สุดการทดลอง ผูว้ ิจัยสัมภาษณ์นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายจานวน 4 คน
เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงจากนัน้ ให้นกั เรียนตอบแบบวัดการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการ
เห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงและสัมภาษณ์นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายจานวน 4
คน เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิ เ คราะห์ข ้อ มูล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ขั้น ตอนนี ้ เ ป็ นขั้น ตอนที่ น าผลจากการทดลอง
มาวิเคราะห์เพื่ อศึก ษาผลที่ เกิ ด ขึน้ กับ นัก เรีย นหลังเรีย นด้วยกิจ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ใช้สถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) สาหรับการทดสอบสมมติฐานของ
การวิจยั
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1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 หาค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
คะแนนจากการทาใบกิจกรรมรายบุคคลในชัน้ เรียน (กิจกรรมที่ 6-7)
1.2 หาจานวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
1.3 ทดสอบสมมติฐ านที่ ว่านัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ ใช้กิจ กรรมการเรีย นรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด โดยการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากรโดยใช้สถิติทดสอบทวินาม (Binomial test)
1.4 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนที่ ได้จ ากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่ อประเมินผลของ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง
1.5 ใช้สถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณ ภาพของความสามารถในการเชื่อมโยง
จากการสัมภาษณ์นกั เรียนในกลุม่ เป้าหมาย 4 คน
1.6 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่ อประเมิน ผลของการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ใ น
ชีวิตจริง
1.7 ใช้สถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพของการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริงจากการสัมภาษณ์นกั เรียนในกลุม่ เป้าหมาย 4 คน
2. สถิติทใี่ ช้
2.1 สถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ
2.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่ อมั่น ของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีก ารหาสัมประสิท ธ์
แอลฟา (   Coefficient)
2.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทวินาม (Binomial test)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความมุ่งหมายของการวิจัย ในครัง้ นี ้เพื่ อ 1) พัฒ นากิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ให้มีป ระสิท ธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 2) ศึก ษาผลของการใช้กิ จ กรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในด้านความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 3) ศึกษาผลของ
การใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิต
จริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชี วิตจริง รวมทั้งศึก ษาการเห็ น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ใ นชี วิต จริง โดยผูว้ ิจัย ขอ
นาเสนอผลการวิจยั เป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เชื่อมโยง เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ตอนที่ 2 ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ตอนที่ 3 การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เชือ่ มโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวติ จริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในการศึก ษานี ้ ผู้วิจัย พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้เรขาคณิ ต โดยการบูร ณาการแบบ
เชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการนาไปหา
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิต จริง สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 จานวน 3 ครัง้ ได้แก่ (1) การหาประสิท ธิภาพ
รายบุคคล (2) การหาประสิทธิภาพเป็ นกลุม่ ย่อย และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทั้ง
3 ครั้ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่า กับ 65.28/66.67, 69.98/69.26 และ 69.07/69.35 ตามล าดับ
หลังจากปรับ ปรุ ง กิ จ กรรมการเรีย นรู ้เรขาคณิ ต โดยการบูรณาการแบบเชื่ อ มโยงเนื ้อ หากั บ
สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว นากิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 เป็ นห้องเรียนแบบคละความสามารถประกอบด้วยนักเรียนเก่ง
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ปานกลาง และอ่อน จ านวน 26 คน โดยเป็ น นักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มที่ได้จ ากการหาประสิท ธิภาพ
รายบุค คล กลุ่มย่ อย หรือภาคสนาม โดยผูว้ ิจัย ให้นัก เรีย นลงมือปฏิบัติในแต่ละกิ จ กรรม โดย
กิจกรรมที่ 1-5 เป็ นการทากิจกรรมกลุม่ และกิจกรรมที่ 6-7 เป็ นกิจกรรมที่ทาเป็ นรายบุคคลและทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง แล้วนา
คะแนนจากใบกิ จ กรรมครั้งที่ 6-7 ซึ่งเป็ น คะแนนใบกิ จ กรรมรายบุค คลและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริง มาหาประสิท ธิภาพ
E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพกลุม่ ทดลองของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
E1
73.08

E2
65.64

E1/E2
73.08/65.64

จากตาราง 7 พบว่า ประสิท ธิภาพกลุ่มทดลองของกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 73.08/65.64 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ตอนที่ 2 ความสามารถในการเชือ่ มโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวติ จริง
ในการศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผูว้ ิจัยนามาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทากิจกรรม
ในการศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ผูว้ ิจัยนาคะแนนจากใบกิจกรรมที่ 6 ลูกฟุตบอล และ กิจกรรมที่ 7 กล่องพัสดุ ซึ่งเป็ นคะแนนใบ
กิ จ กรรมรายบุ ค คลและแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กับ
สถานการณ์ในชี วิต จริง มาหาค่าเฉลี่ย เลขคณิ ตและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตาราง 8
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบย่อยรายบุคคล
และแบบทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของ
นักเรียนที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย

แหล่งที่มาของคะแนน

24

17.54

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต
คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนน
เต็ม
73.08

30

19.69

65.63

3.48

54

37.23

68.94

4.84

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต

x
1. ใบกิจกรรมรายบุคคล
2. แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
รวม

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
1.79

จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของคะแนนจากใบกิ จ กรรมรายบุคคล เท่ากับ
17.54 ซึ่ งมีส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 1.79 ในขณะที่ ค่าเฉลี่ย เลขคณิ ต ของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เท่ากับ
19.69 ซึ่งมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.48 ส่งผลให้คา่ เฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนรวมจากใบ
กิ จ กรรมรายบุ ค คลและแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง เท่ากับ 37.23 ซึ่งมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.84
2. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่วา่ นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิต
โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีความสามารถในการเชื่อมโยง
เนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง สูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจานวนมากกว่า
ร้อยละ 60 ของจ านวนนัก เรีย นทั้งหมด ผู้วิจัย ได้รวมคะแนนจากใบกิ จ กรรมรายบุ ค คลและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริงของ
นักเรียนแล้วหาจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์
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ในชีวิตจริงมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม หลังจากนั้นทาการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
โดยใช้การทดสอบทวินาม ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั แสดงดังตาราง 9
ตาราง 9 ผลของการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

จานวน
นักเรียน
(คน)

นักเรียน
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้
26
ในการทดลอง
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์
ในชีวิตจริง (ร้อยละ)

P-Value

21 (80.77)

0.021*

จากตาราง 9 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชี วิตจริง สูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จานวนนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการเชือ่ มโยง
ในการศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ของนัก เรีย นกลุ่ม เป้ า หมาย ผู้วิ จัย พิ จ ารณาจาก 3 ประเด็น ได้แ ก่ 1) การระบุค วามรู ท้ าง
เรขาคณิ ต ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมื อเครื่องใช้ห รือ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 2) การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตใน
รูป ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง
ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และ 3) การ
แสดงขั้นตอนในการอธิ บ ายรายละเอีย ดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ต หรือความรู ท้ างเรขาคณิ ต
ร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้
หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี ้
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1. การระบุ ค วามรู ท้ างเรขาคณิ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ของเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
สาหรับการระบุความรูท้ างเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ในช่วง 2 กิจกรรมแรกคือ ร่ม
กับ แป้นบาสเกตบอล นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและ
ความรู บ้ างเรื่อ งที่ นัก เรีย นระบุม าไม่เ กี่ ย วข้อ งหรือ ไม่ต รงประเด็น กับ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ห รื อ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่กาหนดให้ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากกิจกรรม
ทัง้ 2 กิจกรรมเป็ นการเรียนการสอนที่นกั เรียนไม่คนุ้ เคย แปลกใหม่สาหรับนักเรียน ทาให้นกั เรียน
ไม่สามารถหาคาตอบของคาถามที่กาหนดให้ได้ โดยจะพบว่านักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเนือ้ หา
ทางเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่กาหนดให้ ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 8 และ 9

ภาพประกอบ 8 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์รม่
จากภาพประกอบ 8 จะเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิ ตที่ เกี่ ยวกับ ร่มที่นักเรียนระบุ ได้แก่
ขนาด รูปทรง และฐาน ยังไม่ถกู ต้อง ส่วนความรูท้ างเรขาคณิตที่นกั เรียนระบุมาเรื่อง มุม ยังไม่ตรง
ประเด็น เนื่องจากไม่ได้มีการขยายรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องมุมในประเด็นใด
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ภาพประกอบ 9 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับการสร้างแป้นบาสเกตบอล
จากภาพประกอบ 9 พบว่าความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับแป้นบาสเกตบอลที่นักเรียน
ระบุ เช่น ปริมาตร และ องศา ยังไม่ถูกต้อง ส่วนความรูท้ างเรขาคณิตที่นักเรียนระบุมาเรื่อง พืน้ ที่
และการวัด ยังไม่ตรงประเด็น เนื่องจากนักเรียนไม่ได้ขยายรายละเอียดว่าใช้ความรูเ้ รื่องพืน้ และ
การวัดตรงส่วนใด
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล แล้วนักเรียน
ท ากิ จ กรรมที่ 3 ลูก กลิง้ สร้างลวดลาย กิ จ กรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิ จ กรรมที่ 5 ตูใ้ ส่
หนังสือ ปรากฏว่านัก เรีย นส่วนใหญ่ สามารถระบุ ความรูท้ างเรขาคณิ ตที่เกี่ย วข้องกับ เครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ดีขนึ ้ แต่ก็ยังคงมีนักเรียน
บางส่วนระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่ไม่ตรงประเด็น โดยความรูท้ างเรขาคณิตที่นกั เรียนระบุมาส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีที่ครูกาหนดให้และมีการระบุที่ตรงประเด็นมาก
ขึน้ ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 10, 11 และ 12
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ภาพประกอบ 10 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับลูกกลิง้ สร้างลวดลาย
จากภาพประกอบ 10 จะเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับลูกกลิง้ สร้างลวดลายที่
นักเรียนระบุ เช่น ทรงกระบอก สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นรอบวงของ
วงกลม ล้วนเกี่ยวข้องกับลูกกลิง้ สร้างลวดลาย เนื่องจากลูกกลิง้ สร้างลวดลายนัน้ เป็ นทรงกระบอก
ซึ่ง ทรงกระบอกมี ฐ านเป็ นรู ป วงกลมและเมื่ อ กล่า วถึ ง วงกลม รัศ มี เส้น ผ่านศูน ย์ก ลางและ
เส้นรอบวงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างขาดไม่ได้ อีกทั้งการกลิง้ ลูกกลิ ้งสร้างลวดลายหลังจากจุ่มสี
เรียบร้อยแล้วรอยที่ ได้จากการกลิง้ จะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้าที่มีความยาวเท่ากับ เส้นรอบวงของ
ทรงกระบอกนั้นและมีความกว้างเท่ากับ ความสูงของทรงกระบอกด้วย ซึ่งจะเห็นว่าความรูท้ าง
เรขาคณิ ตที่นักเรียนระบุมาส่วนใหญ่ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกั บลูกกลิง้ สร้างลวดลาย แต่ยังมี
ส่วนที่ไม่ตรงประเด็น กับความรูท้ างเรขาคณิ ตที่นามาใช้ในการออกแบบหรือสร้างชิน้ งาน ได้แก่
สัดส่วนและรูปร่าง
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ภาพประกอบ 11 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับราวตากผ้า
เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 11 จะเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับราวตากผ้า
ติดผนังที่ นัก เรีย นระบุมา ได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ย ม มุม และพี ท าโกรัส มีความเกี่ย วข้องกับ
ชิ ้น ส่วนที่ เป็ น โครงสร้างของราวตากผ้า ซึ่ งโครงสร้างส่วนใหญ่ ยึ ดกัน เป็ น รู ป สามเหลี่ย มหรือ
สี่เหลี่ยมซึ่งราวตากผ้าที่ยืดหดได้นนั้ จะมีโครงสร้างเป็ นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนทาให้การยืดหรือ
หดราวตากผ้าจะทาให้เกิดมุมที่เป็ นโครงสร้างของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนที่มีขนาดแตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาถึงสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนที่เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมคือเส้น ทแยงมุมทั้ง
สองเส้นจะตัง้ ฉากกัน ทาให้ความยาวที่ได้จากการ ยืดหดของราวตากผ้า นั้นสามารถคานวณได้
จากการใช้ทฤษฎีบทพี ทาโกรัสโดยพิจ ารณาจากความยาวด้านของโครงสร้างที่ เป็ นรูปสี่เหลี่ย ม
ขนมเปี ยกปูน อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่ามีนกั เรียนมีบางส่วนที่ยังตอบไม่ตรงประเด็นกับความรูท้ าง
เรขาคณิตที่นามาใช้ในการออกแบบหรือสร้างชิน้ งาน ได้แก่ ขนาด กว้าง ยาว สูง และการหาพืน้ ที่
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ภาพประกอบ 12 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับตูใ้ ส่หนังสือ
และเมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 12 จะเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับตูใ้ ส่
หนังสือที่นกั เรียนระบุมาทัง้ หมดนัน้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับตูใ้ ส่หนังสือซึ่งเป็ นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่
สิ่งที่นัก เรีย นระบุมานั้นบางส่วนมีความซา้ ซ้อนกัน เช่น กล่าวถึงการหาพื ้นที่ กับ สี่เหลี่ย มพื ้น ที่
(นักเรียนหมายถึงพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยม) แต่จากสิ่งที่นักเรียนกล่าวมาโดยรวมคือ สี่เหลี่ยมมุมฉาก
การหาพืน้ ที่ และการวัดความยาว เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตูใ้ ส่หนังสือ
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมที่ 3
ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย กิจกรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิจกรรมที่ 5 ตูใ้ ส่หนังสือ โดยกิจกรรมที่
1-5 นัน้ เป็ นกิจกรรมที่ทากันเป็ นกลุม่ ซึ่งกิจกรรมทัง้ 5 กิจกรรมที่ผา่ นมานัน้ เป็ นกิจกรรมที่มีขนั้ ตอน
และอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิน้ งานค่อนข้างมาก แต่ประโยชน์ที่ได้คือนักเรียนฝึ กการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบงานภายในกลุ่มและสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และความคิดกันภายใน
กลุม่ ถือเป็ นการฝึ กประสบการณ์การประดิษฐ์ชิน้ งาน ส่วนกิจกรรมที่ 6 ลูกฟุตบอล และกิจกรรมที่
7 กล่องพัสดุ เป็ นกิ จกรรมที่มีรายละเอีย ดของขั้นตอนไม่ซับ ซ้อนและอุปกรณ์ที่ ใช้ไม่มากทาให้
เหมาะที่จะเป็ นกิจกรรมรายบุคคลและเมื่อพิจารณาจากใบกิจกรรมที่นักเรียนการระบุความรูท้ าง
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เรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับลูกฟุตบอลและ กล่องพัสดุ จะพบว่านักเรียนส่วนมากสามารถระบุความรู ้
ทางเรขาคณิตที่ตรงประเด็นได้ ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 13 และ 14

ภาพประกอบ 13 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับลูกฟุตบอล
จากภาพประกอบ 13 จะเห็นว่าความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับลูกฟุตบอลที่นกั เรียนระบุ
เช่น ทรงกลม รูป ห้าเหลี่ย ม รู ป หกเหลี่ย ม รัศมี และเส้น ผ่านศูน ย์ก ลาง มีส่วนเกี่ ย วข้องกับ ลูก
ฟุตบอลทัง้ หมด เนื่องจากลูกฟุตบอลนัน้ เป็ นทรงกลมและมีส่วนประกอบที่สาคัญคือรูปห้าเหลี่ยม
และรูปหกเหลี่ยมที่ใช้ติดพืน้ ผิวของลูกบอลยางที่เป็ นทรงกลมเพื่อเสริมความแข็งแรงซึ่งทาให้ได้
เป็ นลูกฟุตบอล
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ภาพประกอบ 14 การระบุความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวกับกล่องพัสดุ
และเมื่อพิ จารณาจากภาพประกอบ 14 ความรูท้ างเรขาคณิ ตที่ เกี่ย วกับ กล่องพัสดุที่
นักเรียนระบุ ได้แก่ พืน้ ที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก การวัดความยาว/กว้าง ภาพคลี่ของเรขาคณิต รูปสอง
มิติ/รูปสามมิติ ซึ่งความรูท้ ี่นกั เรียนได้ระบุนีล้ ว้ นต้องนามาใช้ในขัน้ ตอนและกระบวนการในการการ
ออกแบบไปจนถึงการผลิตออกมาเป็ นกล่องพัสดุ โดยตัง้ แต่เริ่มขัน้ ตอนแรกต้องใช้ความรูเ้ รื่องภาพ
คลี่และความรูเ้ กี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติช่วยในการออกแบบ โดยชิน้ ส่วนของกล่อง
ที่ออกแบบมานัน้ ส่วนใหญ่ชิน้ ส่วนจะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวัดความกว้าง
ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อคานึงถึงพืน้ ที่ของกระดาษที่จะต้องใช้ในการผลิตกล่องพัสดุ
จากกิจ รรมรายบุค คลแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ เรียนด้วยกิ จกรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาความสามารถด้านการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ในประเด็นการระบุ
ความรูท้ างเรขาคณิ ต ที่เกี่ ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
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2. การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิ ตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร และ
แบบจ าลองทางเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้อ งไปใช้ใ นการอธิ บ ายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมื อ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
สาหรับการอธิบ ายรายละเอียดของการน าความรูท้ างเรขาคณิ ตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงในช่วง 2 กิจกรรมแรกคือ ร่ม
กับ แป้นบาสเกตบอล นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป
ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้นอ้ ยมากและ
บางประเด็นที่ระบุมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ที่ครูกาหนด ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ
15 และ 16

ภาพประกอบ 15 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์รม่
จากภาพประกอบ 15 จะเห็นว่ารายละเอียดของความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ
สูตร หรือแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์รม่ นั้น นักเรียนสามารถแสดงได้ใน
ส่วนของสูต รต่าง ๆ เท่านั้น เช่น เมื่อ กล่าวถึ งวงกลม นัก เรีย นเขีย นสูตร  r 2 หรือเมื่อกล่าวถึ ง
ทรงกระบอก นักเรียนเขียนสูต ร 2 rh  2 r 2 ซึ่งทั้งสองสูตรที่นักเรียนเขียนมานั้นไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประดิษฐ์รม่
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ภาพประกอบ 16 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้นบาสเกตบอล
และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 16 จะเห็นว่า นักเรียนได้เขียนว่า กว้าง×ยาว และ 2 r
แต่ไม่ได้เขีย นอธิ บ ายว่าหมายถึ งสิ่งใด จะเห็น ได้ว่านัก เรีย นยังขาดความชัดเจน ในการแสดง
รายละเอียด โดยทัง้ สองกรณีคือจากภาพประกอบ 15 และ 16 ทาให้เห็นได้ว่านักเรียนยังขาดการ
นาความรู ท้ างเรขาคณิ ตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร หรือแบบจาลองทางเรขาคณิ ต ที่เกี่ย วข้องมาใช้
อย่างถูกต้อง
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล แล้วนักเรียน
ท ากิ จ กรรมที่ 3 ลูก กลิ ้งสร้างลวดลาย กิ จ กรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิ จ กรรมที่ 5 ตูใ้ ส่
หนังสือ ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่อธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูปกฎ
และสูตรต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่
ครูกาหนดให้ได้ แต่ยงั มีบางประเด็นที่ไม่สมบูรณ์ ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 17 , 18 และ 19

88

ภาพประกอบ 17 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ลกู กลิง้ สร้างลวดลาย
จากภาพประกอบ 17 (ในวงรีที่เป็ นเส้นประ) จะพบว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนอธิบายหรือระบุ
มาเกี่ยวกับความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับลูกกลิง้ สร้างลวดลายนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับลูกกลิง้
สร้างลวดลายและมีการเขียนอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ
สูตร ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เช่น เส้นรอบวง = 2 r ซึ่งสูตรนีเ้ กี่ยวข้องกับรูปวงกลมซึ่งเป็ นฐาน
ของทรงกระบอกโดยเมื่อกลิง้ ทรงกระบอก 1 รอบ จะได้รอยกลิง้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว
เท่ากับเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็ นด้านหัวและด้านท้ายของทรงกระบอกและมี ความกว้างยาวกับ
ความยาวของทรงกระบอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับพืน้ ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง×ยาว ตามที่นักเรียนได้
เขีย นระบุมา แต่ใ นส่วนของสูต รพื ้น ที่ วงกลม =  r 2 ที่ นักเรียนระบุมานั้น ยังไม่ตรงประเด็น ที่
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ลกู กลิง้ สร้างลวดลาย
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ภาพประกอบ 18 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ราวตากผ้าติดผนัง
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพประกอบ 18 (ในวงรี ที่ เ ป็ นเส้น ประ)นั ก เรี ย นได้ร ะบุ ค วามรู ้ท าง
เรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับราวตากผ้าติดผนังคือ เส้นทแยงมุมตัดกันเป็ นมุมฉาก ซึ่งตรงประเด็นของ
สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน แต่นักเรียนยังขาดการอธิบายที่ละเอียดและเมื่อพิจารณาถึง
สิ่งที่นกั เรียนระบุ อีกประเด็นหนึ่งคือ พีทาโกรัส โดยนักเรียนอาจหมายถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่ง
เมื่อเส้นทแยงมุมของ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนที่เป็ นโครงสร้างของราวตากผ้าติดผนังตัดกันเป็ น
มุมฉากทาให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉาก นักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยในการคานวณ
ความยาวของราวที่ ยื ด หดได้ซึ่งจะพบว่านัก เรีย นสามารถระบุได้ตรงประเด็น ในส่วนของ การ
อธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร มาใช้
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ภาพประกอบ 19 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตูใ้ ส่หนังสือ
และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 19 (ในวงรีที่เป็ นเส้นประ) สิ่งที่นักเรียนระบุมาคือ สูตร
การหาพืน้ ที่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง×ยาว ซึ่งเป็ นการระบุความรูท้ างเรขาคณิ ตที่ตรงประเด็น
โดยนักเรียนต้องนาความรูใ้ นเรื่องนีไ้ ปใช้ในการคานวณพืน้ ที่ผิวของตูใ้ ส่หนังสือจาลองที่นักเรียน
ต้องการจะประดิษฐ์ แต่ในส่วนของสูตรหาความรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = (กว้าง + ยาว) ×2
และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง×ยาว×สูง ที่นกั เรียนระบุมานัน้ ยังไม่ตรงประเด็น แต่เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมจากภาพประกอบ 17, 18 และ 19 แล้วจะเห็นว่านักเรียนมีพัฒนาที่ดีขนึ ้ ใน
ส่วนของการอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร มาใช้ใน
กิจกรรม
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมที่ 3
ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย กิจกรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิจกรรมที่ 5 ตูใ้ ส่หนังสือ แล้วนักเรียน
ทากิจกรรมที่ 6 ลูกฟุตบอล และกิจกรรมที่ 7 กล่องพัสดุ เมื่อพิจารณาจากใบกิจกรรมที่นกั เรียนการ
อธิบ ายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิ ตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจาลองทาง
เรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับลูกฟุตบอลและกล่องพัสดุ จะเห็นว่านักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียด
ของการน าความรู ้ท างเรขาคณิ ตในรู ป ทฤษฎี และ สู ต ร ที่ ต รงประเด็ น เป็ นส่ ว นมาก
ดังภาพประกอบ 20 และ 21
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ภาพประกอบ 20 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลูกฟุตบอล
จากภาพประกอบ 20 นักเรียนสามารถเขียนอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ าง
เรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลูกฟุตบอล
ได้ถกู ต้องเป็ นส่วนมาก แต่ยงั มีบางประเด็นที่นกั เรียนเขียนสูตรมาไม่ถูกต้องคือพืน้ ที่รูปหกเหลี่ยม

3
ด้านเท่ามุมเท่า โดยสูตรการหาพืน้ ที่ที่ถกู ต้องคือ 6 × 4 × ด้าน2

ภาพประกอบ 21 การอธิบายรายละเอียดของการนาความรูท้ างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร
และแบบจาลองทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกล่องพัสดุ
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และจากภาพประกอบ 21 ที่ นัก เรีย นสามารถเขีย นอธิ บ ายรายละเอี ย ดของการน า
ความรู ้ท างเรขาคณิ ต ในรู ป ทฤษฎี กฎ สูต ร และแบบจ าลองทางเรขาคณิ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
การสร้า งกล่ อ งพั ส ดุ ไ ด้ถู ก ต้อ งเป็ นส่ ว นมาก แต่ ยั ง มี บ างส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ต รงประเด็ น เช่ น
ความหนาแน่น ของกล่อง = มวล ÷ ปริมาตร แต่เมื่อพิ จ ารณาโดยภาพรวมจากภาพประกอบ
20 และ 21 จะเห็น ว่านัก เรีย นมีก ารอธิบ ายรายละเอีย ดของการน าความรูท้ างเรขาคณิ ตในรู ป
ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจาลองทางเรขาคณิ ต ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้เป็ นส่วนมาก
และตรงประเด็น โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ที่ไม่ตรงประเด็น
3. การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตหรือความรู ้
ทางเรขาคณิ ตร่วมกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ
เครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
สาหรับ การแสดงขัน้ ตอนในการอธิ บายรายละเอีย ดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่อ งมือ เครื่องใช้ห รือเทคโนโลยี ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ สถานการณ์ ใ นชี วิต จริง ในช่วง 2
กิจกรรมแรกคือ ร่ม กับแป้นบาสเกตบอล นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ าง
เรขาคณิ ต หรือความรู ท้ างเรขาคณิ ตร่วมกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่ น ๆ ไปใช้ในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิต
จริงได้แต่ขาดรายละเอียดที่สาคัญ ในการวาดภาพประกอบของนักเรียน คือการใช้อตั ราส่วนที่ไม่
ถูกต้อง ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 22 และ 23

ภาพประกอบ 22 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง(กิจกรรมที่ 1 ร่ม)
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จากภาพประกอบ 22 จะเห็นว่านักเรียนวาดภาพร่มขนาดจริงกับขนาดจาลองไม่ถกู ต้อง
ตามอัตราส่วนที่โจทย์กาหนดคือขนาดจริงต่อขนาดจาลองต้องมีอตั ราส่วนเป็ น 3:1 แต่ยงั มีส่วนที่
ถูกต้องคือจานวนที่นักเรียนระบุขนาดของร่มจริงและร่มจาลอง ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากนักเรียนยัง
ขาดความใส่ใจในรายละเอียดที่ถูกต้องของการวาดภาพให้ตรงกับอัตราส่วนที่ถกู ต้องจริง ๆ โดย
นักเรียนมุง่ เน้นให้ความสาคัญเฉพาะส่วนที่เป็ นจานวนเท่านัน้
ให้นกั เรียนวาดรูปแป้นบาสเกตบอลโดยให้ขนาดจริงต่อขนาด
จาลองของแป้นบาสเกตบอล มีอัตราส่วนเป็ น 10:1

ภาพประกอบ 23 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
(กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล)
และเมื่ อ พิ จ ารณาภาพประกอบ 23 ก็ จ ะเห็ น ในลัก ษณะเดี ย วกั น คื อ ภาพของแป้ น
บาสเกตบอลขนาดจ าลองเมื่ อ เที ย บกับ ขนาดจริงที่ นัก เรีย นวาดออกมานั้น ไม่ได้ข นาดตาม
อัตราส่วนที่โจทย์กาหนด แต่ในส่วนของรายละเอียดของจานวนที่ ระบุความยาวของชิน้ ส่วนนั้น
ถูกต้องและขนาดของภาพแป้นบาสเกตบอลจาลองมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับภาพร่มจาลองที่มี
ขนาดของภาพที่วาดออกมาแทบจะไม่แตกต่าง ซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วจะเห็นว่าจากกิจกรรมที่ 1
ร่ม แล้วทากิจกรรมที่ 2 แป้ นบาสเกตบอล นักเรียนมีการพัฒนาในด้านการแสดงขัน้ ตอนในการ
อธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์
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เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ดีขนึ ้ แต่ก็ยังคงขาดความรอบคอบในส่วนที่แสดงถึงขนาด
ของภาพจาลอง
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล แล้วนักเรียน
ท ากิ จ กรรมที่ 3 ลูก กลิ ้งสร้างลวดลาย กิ จ กรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิ จ กรรมที่ 5 ตูใ้ ส่
หนังสือปรากฏว่านัก เรีย นสามารถแสดงขั้น ตอนในการอธิ บ ายรายละเอีย ดโดยใช้ความรู ท้ าง
เรขาคณิ ต หรือความรูท้ างเรขาคณิ ตร่วมกับ เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ห รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ใน
ชีวิตจริงได้มากขึน้ และแสดงรายละเอียดการอธิบายได้ถกู ต้อง ดังภาพประกอบ 24 , 25 และ 26

ภาพประกอบ 24 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง

95
จากภาพประกอบ 24 จะเห็นว่านักเรียนสามารถใช้ความรูปเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิตมิ าอธิบายรอยกลิง้ ของทรงกระบอกตามที่โจทย์กาหนดได้และมีการแสดงรายละเอียดอื่น ๆ
ประกอบได้อย่างถูกต้อง เช่น การระบุความยาวเส้นรอบวงเมื่อกลิง้ ทรงกระบอก = 2 r และเมื่อ
พิจารณาการตอบคาถามในข้ออื่น ๆ นักเรียนยังวาดภาพประกอบการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

ภาพประกอบ 25 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
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เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 25 นักเรียนสามารถวาดภาพประกอบของแบบแปลนใน
ส่วนที่โจทย์กาหนดให้ได้และใช้ความรูเ้ รื่องการแปลงหน่วยจากเมตรเป็ นเซนติเมตรมาช่วยในการ
พิจารณาขนาดแล้วนามาพิจ ารณาขนาดของราวตากผ้าติดผนังที่เหมาะสมได้แล้วสามารถวาด
ภาพประกอบของชิน้ ส่วนขนาดจริงและขนาดจาลองโดยแสดงอัตราส่วนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขนึ ้ จากกิจกรรมที่ 1 ร่ม และ 2 แป้นบาสเกตบอล

ภาพประกอบ 26 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
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และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 26 ซึ่งมีส่วนที่สาคัญคือการเชื่อมโยงความรูเ้ รื่องการหา
พืน้ ที่ของรูปจาลองแล้วเทียบเป็ นพืน้ ที่ขนาดจริงจะเห็นว่านักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูต้ รงส่วน
นีไ้ ด้ กล่าวคือ อัตราส่วนของขนาดจริงต่อขนาดจาลองของตูใ้ ส่หนังสือมีคา่ เป็ น 10:1 ซึ่งในการหา
พื ้น ที่ จะได้ว่าพื ้น ที่ ข นาดจริงต่อพื ้น ที่ ของขนาดจาลองจะมีค่าเป็ น 100:1 ซึ่งจะเห็น ได้จ ากการ
คานวณพื ้นที่ของนักเรียนจากภาพประกอบ 26 ว่านักเรียนสามารถคานวณได้อย่างถูกต้อง เมื่อ
มองในภาพรวมจะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียด
โดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ใน
การอธิ บ ายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ห รือ เทคโนโลยี ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หลังจากนักเรียนผ่านการทากิจกรรมที่ 1 ร่ม กิจกรรมที่ 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมที่ 3
ลูกกลิง้ สร้างลวดลาย กิจกรรมที่ 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิจกรรมที่ 5 ตูใ้ ส่หนังสือ แล้วนักเรียน
ท ากิ จ กรรมที่ 6 ลูก ฟุ ต บอล และกิ จ กรรมที่ 7 กล่องพัส ดุ ซึ่งเป็ น กิ จ กรรมรายบุค คลและเมื่ อ
พิจารณาจากใบกิจกรรมของนักเรียนในส่วนของการแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดย
ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ในชีวิตจริง จะเห็นว่านักเรียนสามารถแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ าง
เรขาคณิ ต หรือความรูท้ างเรขาคณิ ตร่วมกับ เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ห รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ใน
ชีวิตจริง ตรงประเด็นและมีความถูกต้องเป็ นส่วนมาก ดังภาพประกอบ 27 และ 28
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ภาพประกอบ 27 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
จากภาพประกอบ 27 จะเห็นว่านักเรียนสามารถใช้ความรูเ้ กี่ยวกับอัตราส่วนของความ
ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกฟุตบอลกับความยาวด้านของรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมที่อยู่
บนลูกฟุตบอลมาช่วยในการคานวณหาความยาวด้านของรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมเมื่อโจทย์
กาหนดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกฟุตบอลมาให้
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ภาพประกอบ 28 การแสดงขัน้ ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้ างเรขาคณิตร่วมกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
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และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 28 จะเห็นว่านักเรียนน าความรูเ้ กี่ยวกับรูปคลี่ของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากมาใช้ในการตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง จากทั้งสองภาพประกอบ 27 และ 28
แสดงให้เ ห็ น ว่านัก เรีย นสามารถแสดงขั้น ตอนในการอธิ บ ายรายละเอี ย ดโดยใช้ค วามรู ท้ าง
เรขาคณิ ต หรือความรู ท้ างเรขาคณิ ตร่วมกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่ น ๆ ไปใช้ในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ใ น
ชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์นนั้ ๆ
นอกจากนี ้ ผู้วิ จั ย ได้สัม ภาษณ์ นั ก เรี ย นกลุ่ม เป้ า หมายจ านวน 4 คน เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยมีผลการสัมภาษณ์
ดังนี ้
ผลการสัม ภาษณ์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ตกั บ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
ผู้วจิ ัย: นักเรียนคิดว่าเนื้อหาเรขาคณิตเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของ
คนทั่วไป
P: พืน้ ที่สามเหลี่ยม พืน้ ที่สี่เหลี่ยม พืน้ ที่วงกลม ปริมาตรนา้ ความจุของภาชนะ
Q: การหาพืน้ ที่ การวัดระยะทาง วัดความสูง ความยาวรอบรูป
R: การหาพืน้ ที่ผนังสาหรับทาสี การซือ้ บ้านซือ้ ที่ดินที่ตอ้ งหาพืน้ ที่ การวัดความยาว
เพื่อทารัว้ บ้านต่อเติมบ้าน หาปริมาตร
S: การวัดความยาว ความสูง การหาพืน้ ที่ การหาปริมาตร การคานวณดินที่ถม
ผู้วจิ ัย: นักเรียนเคยใช้ความรู้ทางเรขาคณิตเรื่องใดในชีวติ ประจาวันของตัวเอง
P: ความจุของสิ่งที่จะซือ้ เมื่อเทียบกับราคา เช่น ซือ้ ข้าวโพดคั่วตอนไปดูหนัง ซือ้ เค้ก
ที่ใส่ถว้ ยขนาดต่าง ๆ กัน การหาพืน้ ที่กระดาษที่จะใช้จดั บอร์ด
Q: คานวณปริม าณน ้าที่ จ ะเติ ม ใส่ตู้เลี ้ย งปลาที่ บ ้านว่าจะต้อ งซื ้อน ้า จาก เซเว่น
อีเลฟเว่น มากี่ลิตรการวัดความกว้างและความยาวผนังบ้านเพื่อที่จะติดภาพดาราที่ชอบ
R: ตอนซื ้อของที่ ใส่ภ าชนะ โดยเที ย บราคา เช่ น ขนาดของแก้วที่ ใส่เครื่องดื่ม ที่ มี
หลายขนาดและมีราคาต่างกัน ช่วยพ่อคิดพืน้ ที่สนามหญ้าเพื่อคานวณราคาค่าจ้างตัดหญ้า
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S: วัด ความกว้างความยาวของกระจกที่บ ้านแล้วไปสั่งตัดตามขนาดที่ เราต้องการ
(กระจกที่บา้ นแตกต้องเปลี่ยนใหม่) ซือ้ ของกินที่มีขนาดต่าง ๆ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก) โดยคานวณ
ปริมาตรคร่าว ๆ กว้างคูณยาวคูณสูงแล้วเทียบราคา เช่น เค้กเป็ นก้อน ๆ ไอศกรีมตัด
ผู้วจิ ัย: จงยกตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้างทีน่ ักเรียนคิดว่าใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิต และอธิบายความรู้ทางเรขาคณิตทีใ่ ช้ในเครื่องมือเครื่องใช้นั้น
P: บันไดเลื่อน (นักเรียนตอบไม่ได้วา่ ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตเรื่องใด)
Q: ล้อรถที่ตอ้ งเป็ นวงกลมเพราะจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากขอบล้อเท่า ๆ กันทาให้รถ
วิ่งได้แบบไม่ขนึ ้ ๆ ลง ๆ
R: ตาไก่เจาะกระดาษ (นักเรียนตอบไม่ได้วา่ ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตเรื่องใด)
S: ประตูเหล็ก หน้าบ้านแบบยื ดหดได้โดยใช้สมบัติของสี่ เหลี่ ย มด้านขนานและ
สี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนกระเบือ้ งปูพืน้ เป็ นรูสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็ นส่วนใหญ่เพราะจะสามารถเอาด้าน
มาชนกันแล้วจัดให้อยู่ในระดับเดียวกันจะทาให้ได้มมุ 180 องศา จึงปูให้เป็ นแนวเส้นตรงได้ง่าย
จากการสัมภาษณ์นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายจานวน 4 คน หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน 3 ประเด็น (1) ด้านเนือ้ หาเรขาคณิต คือ “นักเรียนคิดว่าเนือ้ หา
เรขาคณิตเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคนทั่วไป” (2) ด้านวิธีการ คือ “นักเรียนเคย
ใช้ค วามรู ้ท างเรขาคณิ ต เรื่อ งใดในชี วิต ประจ าวัน ของตัวเอง” และ (3) ด้านผลลัพ ธ์ คื อ “จง
ยกตัวอย่ างเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้างที่นัก เรียนคิดว่ าใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ต และอธิบ าย
ความรู ท้ างเรขาคณิ ต ที่ ใ ช้ใ นเครื่อ งมื อเครื่อ งใช้นั้น ” พบว่าในด้า นเนื ้อ หาเรขาคณิ ตนัก เรีย น
กลุ่ม เป้ า หมายทั้ง 4 คน สามารถบอกหรือ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ เนื ้อ หาเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
ชีวิตประจาวันของคนทั่วไปได้มากกว่า 3 เรื่อง เช่น การหาพืน้ ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับการ
ซือ้ ที่อยู่อาศัยการต่อเติมบ้านหรือคิดคานวณพืน้ ที่สาหรับการทาสีบา้ น ส่วนในด้านวิธีการนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คนได้ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับทรงทางเรขาคณิตเป็ นส่วนใหญ่
ซึ่ง 3 ใน 4 คน ได้ใช้ความรูใ้ นการพิ จารณาขนาดของสินค้าที่อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทรงต่าง ๆ ว่าควร
ตัดสินใจซือ้ แบบใด เช่น การซือ้ ข้าวโพดคั่วตอนไปดูหนัง การซือ้ เค้กที่ทาเป็ นถ้วยขนาดต่าง ๆ และ
ด้านผลลัพธ์จ ากนักเรีย นกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 4 คน มีเพี ยง 2 คน ที่ สามารถยกตัวอย่ างเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือสิ่งก่อสร้างแล้วสามารถอธิยายได้วา่ ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตเรื่องใด เช่น กระเบือ้ งปู
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พืน้ ส่วนใหญ่เป็ นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนื่องจากเมื่อนาด้านของกระเบือ้ งมาชนกันแล้วจัดให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันทาให้ได้มมุ 180 องศา จึงทาให้การปูกระเบือ้ งเป็ นแนวตรงทาได้ง่าย ส่วนนักเรียน
อีก 2 คน สามารถยกตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งก่อสร้างได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าใช้
ความรูท้ างเรขาคณิตเรื่องใด ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนกลุม่ เป้าหมายสามารถเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ กับชีวิตจริงได้
ตอนที่ 3 การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง
ศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชี วิตจริง ผูว้ ิจัยได้พิจ ารณาจาก
1) แบบวัดการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบกับ
เกณฑ์ที่ ต ั้งไว้คื อ 3.5 2) แบบสังเกตพฤติ ก รรมการเห็ น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อ สถานการณ์
ในชี วิ ต จริ ง ในระหว่ า งการทดลองซึ่ ง เป็ นการประเมิ น จากการสัง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้ าหมายทุก วัน วัน ละ 4 คน เป็ น เวลา 14 วัน แล้วหาค่าเฉลี่ย ของแบบสังเกตพฤติก รรม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลของการใช้ กิจกรรมการเรีย นรู้ เรขาคณิ ต โดยการบู รณาการแบบเชื่อมโยง
เนื้อหากั บ สถานการณ์ในชีวิต จริง ส าหรับ นั กเรีย นชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 2 ด้ านการเห็น
คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง จากแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง
จากการประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนใน
กลุ่มทดลองซึ่ง ผูว้ ิจัยใช้วัดหลังสิน้ สุดการทดลอง ซึ่งเป็ น แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
5 : เห็นดัวยอย่างยิ่ง 4 : เห็นด้วย 3 : ไม่แน่ใจ 2 : ไม่เห็นด้วย 1 : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สาหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลจากแบบวัดการเห็นคุณค่า
ของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนใช้เกณฑ์ดงั นี ้
0.00 - 1.49 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.50 - 2.49 ไม่เห็นด้วย
2.50 - 3.49 ไม่แน่ใจ
3.50 - 4.49 เห็นด้วย
4.50 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สาหรับเกณฑ์การประเมินที่แสดงว่านักเรียนเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชี วิ ต จริงเกณฑ์ผ่า นในการวิ จัย นี ้คื อ ค่าเฉลี่ ย 3.5 ขึน้ ไป และผลการประเมิ น การเห็ น คุณ ค่ า
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เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ
มีส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ผ่านเกณฑ์ 3.50 เป็ น ไปตามสมมติฐ านการวิจัย โดย
นักเรียนมีความคิดเห็น “เห็นด้วย” ต่อข้อคาถามในภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายประเด็น
และรายข้อ ได้ผลดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 แสดงผลการประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงของกลุม่
ทดลองแยกตามรายประเด็นและรายข้อ

ข้อคาถาม

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความพยายามในการนาความรู ้
ทางเรขาคณิตไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิต
จริง
1. เมื่อครูกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้ งนาความรูท้ าง
เรขาคณิตมาช่วยในการแก้ปัญหาฉันมักจะพยายามทา
ความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
กาหนด
2. ฉันมักจะใช้ความพยายามมากกว่าหนึ่งครัง้ เสมอในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรขาคณิต
3. ฉันชอบหาโจทย์เรขาคณิตแปลก ๆมาลองทาเสมอ
4. เมื่อฉันเจอโจทย์เรขาคณิตใหม่ ๆ ฉันสนใจแก้ปัญหา
เหล่านัน้
5. ฉันค้นคว้าหาความรูเ้ รขาคณิตเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความสุขขณะที่เรียนเนื ้อหา
เรขาคณิตที่ต้องนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
6. ฉันไม่รูส้ กึ กลัวเมื่อต้องทาโจทย์เรขาคณิต
7. ฉันมีความสุขขณะที่เรียนเนือ้ หาเรขาคณิต
8. ฉันไม่รูส้ กึ เบื่อขณะเรียนเนือ้ หาเรขาคณิต
9. ฉันภูมิใจในผลงานที่ทาในการเรียนเรขาคณิต

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลความ

3.89

0.48

เห็นด้วย

4.04

0.45

เห็นด้วย

3.65

0.56

เห็นด้วย

3.46

0.90

ไม่แน่ใจ

3.85

0.83

เห็นด้วย

4.46

0.51

เห็นด้วย

3.82

0.55

เห็นด้วย

3.73
3.85
3.58
4.12

0.67
0.78
0.95
0.65

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
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ตาราง 10 (ต่อ)

ข้อคาถาม
ประเด็นที่ 3 นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียน
เรขาคณิตที่ต้องนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
10. เมื่อฉันมีเวลาฉันมักทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับเรขาคณิต
11. ฉันใช้เวลาศึกษาเนือ้ หาเรขาคณิตมากกว่าเนือ้ หาอื่น ๆ
12. ฉันมักครุน่ คิดถึงปั ญหาเรขาคณิตเสมอ
ประเด็นที่ 4 นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชน์ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
13. ฉันต้องการเรียนเรขาคณิตเพื่อพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง
14. ฉันนาความรูท้ างเรขาคณิตไปใช้ในบางโอกาส
15. ฉันเห็นว่ามีหลายอาชีพที่ตอ้ งใช้ความรูท้ างเรขาคณิต
16. ฉันคิดว่าเรขาคณิตเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันอยู่เสมอ
17. ฉันจะบอกคนอื่นถึงประโยชน์ของเรขาคณิต
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลความ

3.79

0.61

เห็นด้วย

3.69
3.81
3.88

0.74
0.69
1.03

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.19

0.46

เห็นด้วย

4.04

0.82

เห็นด้วย

4.42
4.58
3.92
4.00
3.95

0.76
0.58
0.56
0.89
0.44

เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตาราง 10 จะเห็นว่านักเรียนในกลุ่มทดลองเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์
ในชีวิตจริง โดยมีความคิดเห็น “เห็นด้วย” ต่อข้อคาถามในด้านบวกสาหรับประเด็นทัง้ 4 ประเด็น
โดยประเด็นที่ 4 ที่วา่ นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชน์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริงมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
นัก เรีย น “เห็น ด้วยอย่ างยิ่ ง ” กับ ข้อค าถามที่ ว่า “ฉัน เห็น ว่ามีห ลายอาชี พที่ ตอ้ งใช้ความรู ท้ าง
เรขาคณิต”
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นมาในส่ว นท้าย
ของแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ดังนี ้
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ภาพประกอบ 29 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมหวัง

ภาพประกอบ 30 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมนึก

ภาพประกอบ 31 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมใจ
จากภาพประกอบ 29, 30 และ 31 พบว่าหลังจากสมหวัง สมนึก และสมใจได้เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชี วิตจริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แล้วทาให้นักเรียนรูส้ กึ ว่าความรูท้ างเรขาคณิตนั้นสามารถ
นาไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์ในชีวิตประจาวันและรูส้ ึกชอบกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทัง้ สามคนเห็นค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง

ภาพประกอบ 32 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมบัติ
จากภาพประกอบ 32 พบว่าหลังจากสมบัติได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
แล้วทาให้สมบัติเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงอย่างชัดเจน
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ภาพประกอบ 33 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมหมาย

ภาพประกอบ 34 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมชาย

ภาพประกอบ 35 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมปอง

ภาพประกอบ 36 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมจิตร
จากภาพประกอบ 33, 34, 35 และ 36 พบว่าหลังจากสมหมาย สมชาย สมปอง และ
สมจิ ต รได้เ รีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการบูรณาการแบบเชื่ อมโยงเนื ้อหากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แล้วทาให้ทั้ง 4 คน ชอบการเรียน
การสอนโดยให้ลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีก ารเหล่านีจ้ ะส่งเสริม ให้นัก เรียนเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ต ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้
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2. ผลของการใช้ กิจกรรมการเรีย นรู้ เรขาคณิ ต โดยการบู รณาการแบบเชื่อมโยง
เนื้อหากั บ สถานการณ์ในชีวิต จริง ส าหรับ นั กเรีย นชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 2 ด้ านการเห็น
คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง จากการสังเกตพฤติกรรม
เพื่ อ ให้เห็ น ภาพที่ ชัด เจนในการแสดงออกในด้า นการเห็ น คุณ ค่าของเรขาคณิ ต ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ผูว้ ิจัยได้สงั เกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกวัน วันละ 4 คน เป็ น
เวลา 14 วัน โดยในแบบสังเกตพฤติกรรมผูว้ ิจยั ได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมที่สงั เกตเป็ น 4 ลักษณะ
คือ 3 : แสดงพฤติกรรมทุกครัง้ 2 : แสดงพฤติกรรมบ่อย 1 : แสดงพฤติกรรมบ้างแต่นอ้ ย และ
0 : ไม่แสดงพฤติกรรม
สาหรับการประเมินค่าเฉลี่ยสาหรับพฤติกรรมที่สงั เกตได้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี ้
0.01 - 0.49 ไม่แสดงพฤติกรรม
0.50 - 1.49 แสดงพฤติกรรมบางครัง้
1.50 - 2.49 แสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
2.50 - 2.99 แสดงพฤติกรรมทุกครัง้
จากผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงมีค่าเฉลี่ยเป็ น 1.74 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.77 สาหรับ
ความถี่ของพฤติกรรมที่นกั เรียนแสดงออกในแต่ละกรณี แสดงดังตาราง 11
ตาราง 11 แสดงความถี่ของพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมที่ตอ้ งการสังเกตและการแปลความ

พฤติกรรมที่ต้องการสังเกต
ประเด็นที่1 นักเรียนมีความพยายามในการนาความรู ้
ทางเรขาคณิตไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิต
จริง
1.เมื่อครูกาหนดสถานการณ์ปัญหามาให้ นักเรียนนาความรู ้
ทางเรขาคณิตมาใช้ในการแก้ปัญหาได้
2.นักเรียนนาความรูท้ างเรขาคณิตเพื่อมาใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีกาหนดให้ได้อย่างหลากหลายวิธี

ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ของ
เบี่ยงเบน
พฤติกรรม มาตรฐาน
1.61

0.83

1.61

0.80

1.77

0.81

แปลความ
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
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ตาราง 11 (ต่อ)

พฤติกรรมที่ต้องการสังเกต
3.นักเรียนนาความรูเ้ รขาคณิตเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์กาหนดให้มาช่วยใน
การแก้ปัญหา
ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความสุขขณะที่เรียนเนื ้อหา
เรขาคณิตที่ต้องนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
4.เมื่อนักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกาหนด
นักเรียนมีการสนทนาในเรื่องเรขาคณิตที่เรียนอย่าง
สนุกสนาน
5.นักเรียนมีท่าทางยิม้ แย้มแจ่มใสขณะวางแผนและปฏิบตั ิ
กิจกรรมในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกาหนด
ประเด็นที่ 3 นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียน
เรขาคณิตที่ต้องนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
6.นักเรียนมีความมุ่งมั่นตัง้ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกาหนดตลอดคาบเรียน
7.ขณะนักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมโดยได้รบั มอบหมายงานได้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
8.นักเรียนมีพยายามแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกาหนดให้
สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
9.นักเรียนใช้เวลาอย่างเต็มที่
รวม

ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ของ
เบี่ยงเบน
พฤติกรรม มาตรฐาน

แปลความ

1.45

0.87

แสดงพฤติกรรม
บางครัง้

1.77

0.72

แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้

1.79

0.68

แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้

1.75

0.77

แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้

1.82

0.74

แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้

1.84

0.71

1.71

0.85

1.84

0.71

1.89

0.68

1.74

0.77

แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
แสดงพฤติกรรม
บ่อยครัง้
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จากตาราง 11 จะเห็นได้ว่าประเด็นที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมบ่อยและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือประเด็น ที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เป็ น 1.82 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.68 แสดงให้เห็นว่า
นัก เรีย นเห็ น ความส าคัญ ของการเรีย นเรขาคณิ ต ที่ ต ้อ งน าความรู ไ้ ปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้ตรวจสอบแบบบันทึกอนุทิน ที่ผวู้ ิจัยได้ให้นักเรียนบันทึกทุกครัง้ หลัง
การทากิจกรรม เมื่อพิจารณาข้อความที่แสดงถึง การเห็นคุณค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้ทราบถึงประโยชน์ของเรขาคณิตจากการที่นกั เรียนได้ใช้ความรู ้
ทางเรขาคณิ ตเรื่องต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและประดิษ ฐ์ชิน้ งานในกิจกรรมที่ครูกาหนด ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริงได้ และนักเรียนพอใจกับกิจกรรมที่ ผวู้ ิจัยได้
ออกแบบ ซึ่งแสดงถึงเจตคติเชิงบวก ที่มีตอ่ เรขาคณิ ตโดยมีตวั อย่าง ดังภาพประกอบ 37, 38, 39,
40 และ 41

ภาพประกอบ 37 แบบบันทึกอนุทินของนา้ ส้ม

ภาพประกอบ 38 แบบบันทึกอนุทินของนา้ ผึง้

ภาพประกอบ 39 แบบบันทึกอนุทินของนา้ ฝน
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ภาพประกอบ 40 แบบบันทึกอนุทินของนาน่า

ภาพประกอบ 41 แบบบันทึกอนุทินของซันนี่
เมื่อพิจารณาจากแบบบันทึกอนุทินของนักเรียนทัง้ 5 คน ซึ่ง ประกอบด้วย นา้ ส้ม นา้ ผึง้
นา้ ฝน นาน่า และซันนี่ พอสรุปได้วา่ กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่นักเรียนได้เรียนแต่ละ
กิจกรรมนั้นทาให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของเนือ้ หาเรขาคณิตที่ นักเรียนได้เรียนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ทาให้นักเรียนเกิ ด เจตคติเชิ งบวกและท าให้นักเรียนเห็นว่าเนือ้ หาเรขาคณิตที่เรียนนั้น มี
คุณค่าต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
นอกจากนี ้ผวู้ ิจัย ได้สมั ภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายจ านวน 4 คน เพื่อศึกษาการเห็น
คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยมีผลการสัมภาษณ์ดงั นี ้
ผลการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาเพื่ อศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง
ผู้วจิ ัย: จากการเรีย นรู้ เนื้อหาเรขาคณิต ที่ผ่า นมานั ก เรีย นคิดว่า มีป ระโยชน์ต่ อ
ชีวติ ประจาวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
P: มีประโยชน์ ช่วยในการคานวณพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลม ปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น คานวณพืน้ ที่ลานบ้านเพื่อที่จะปูอิฐ
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Q:

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สามารถใช้ได้จริงเกี่ยวกับงานวิศวกรรม (พ่อของนักเรียนเป็ น

วิศวกร)
เส้นขนาน ใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
R: ช่วยในการตัดสินใจตอนซือ้ ของ โดยการเทียบขนาดพืน้ ที่ หรือปริมาตร
S: ช่วยให้มีผลิตภัณฑ์และของใช้ที่อานวยความสะดวก เช่น กล่องใส่เครื่องมือแบบ
หลายชัน้
ผู้วจิ ัย: จงบอกเนื้อหาเรขาคณิต ว่ามีเรื่องใดบ้างที่มีป ระโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน
P: การหาพืน้ ที่ การหาปริมาตร
Q: การหาพืน้ ที่ การหาความจุ การขนาน
R: การหาพืน้ ที่ การหาปริมาตร ความยาวรอบรูป ความคล้าย
S: การหาพืน้ ที่ การคานวณความจุ ปริมาตรของของเหลว เส้นขนาน การแปลงทาง
เรขาคณิต
ผู้วจิ ัย: นักเรียนคิดว่าจาเป็ นหรือไม่ทนี่ ักเรียนต้องเรียนเนือ้ หาเรขาคณิตในระดับ
มัธยมศึกษาจงอธิบาย
P: จาเป็ น ท าให้รูว้ ่าสิ่งที่ เรีย นมาตอนประถมสามารถนามาใช้ตอนมัธยมได้ และ
น่าจะนาไปใช้ในระดับที่สงู กว่านีไ้ ด้อีก
Q: จาเป็ น เนื่ องจากเป็ น พื ้น ฐานของเนื ้อหาเรขาคณิ ตที่ ย ากกว่านี ้ ถ้าไม่ได้เรีย น
เนือ้ หาตรงนีจ้ ะไม่สามารถเรียนต่อเนือ้ หาที่สงู ขึน้ ได้
R: จาเป็ น เพราะจะเป็ นพืน้ ฐานสาหรับเรียนในมหาวิทยาลัยและเพื่อที่จะได้เห็นการ
นาความรูท้ างเรขาคณิตไปใช้
S: จาเป็ น เพราะทาให้เห็นว่ามีสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้พืน้ ฐานจากเรขาคณิตมาออกแบบ
เช่น ประตูยืดหด กระเบือ้ งปูพืน้
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จากการสัมภาษณ์นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายจานวน 4 คน หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ใน 3 หัวข้อ คื อ (1) “จากการเรีย นรู เ้ นื ้อ หาเรขาคณิ ต ที่ ผ่านมานัก เรีย นคิ ด ว่า มี ป ระโยชน์ต่อ
ชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ” (2) “จงบอกเนือ้ หาเรขาคณิตว่ามี
เรื่องใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียน” และ (3) “นักเรียนคิดว่าจาเป็ นหรือไม่ที่
นักเรียนต้องเรียนเนือ้ หาเรขาคณิตในระดับมัธยมศึกษา จงอธิบาย” พบว่า ในหัวข้อที่ (1) “จากการ
เรียนรูเ้ นือ้ หาเรขาคณิตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไร
บ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ” นักเรียน 2 คน จาก 4 คน ตอบเกี่ยวกับเรื่องพืน้ ที่และปริมาตร และมี
นักเรียน 1 คน ที่ตอบเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่าสามารถใช้ได้จริงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและ
เส้นขนานใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากพ่อของนักเรียนคนนีเ้ ป็ นวิศวกรซึ่ง
นัก เรียนอาจเคยเห็น พ่อท างานโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตเหล่านี ้ท าให้นักเรีย นสามารถตอบ
คาถามถึงกรณีนาไปใช้จริงในวิชาชีพได้ หัวข้อที่ (2) “จงบอกเนือ้ หาเรขาคณิตว่ามีเรื่องใดบ้างที่มี
ประโยชน์ตอ่ ชีวิตประจาวันของนักเรียน” พบว่า นักเรียนทัง้ 4 คน ตอบเนือ้ หาเรขาคณิต เรื่องพืน้ ที่
เหมือนกัน และคาตอบเรื่องการหาปริมาตรมีนกั เรียน 3 คน ตอบเหมือนกัน ทัง้ นี อ้ าจเนื่องจากการ
หาพื ้น ที่ แ ละการหาปริม าตรเป็ นเนื ้อ หาทางเรขาคณิ ตที่ นั ก เรี ย นได้เรี ย นรู ้แ ละคุ้น เคยกั บ
ชีวิตประจาวันของนัก เรียนและมีนักเรียน 2 คนที่ตอบเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับการขนาน และ
ประเด็ น ที่ (3) “นั ก เรีย นคิ ด ว่า จ าเป็ นหรื อ ไม่ ที่ นั ก เรีย นต้อ งเรีย นเนื ้อ หาเรขาคณิ ต ในระดับ
มัธยมศึกษา จงอธิบาย” พบว่า นักเรียนทัง้ 4 คน มีคาตอบที่เหมือนกันคือจาเป็ น โดยนักเรียน 3
ใน 4 คน แสดงเหตุผลที่จาเป็ นว่าต้องเรียนเพื่อศึกษาความรูใ้ นระดับที่สงู ขึน้ และมีนกั เรียน 1 คน
ที่สามารถมองเห็นถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเรียนเรขาคณิตเพราะเห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้พืน้ ฐานจาก
เรขาคณิ ตมาออกแบบ เช่น ประตูยืดหด กระเบือ้ งปูพืน้ จากผลการสัมภาษณ์ขา้ งต้น จะเห็นว่า
นักเรียนกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่รูส้ กึ ถึงคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง

113

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธดี าเนินการวิจัยโดยสังเขป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิ จกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในด้านการเห็นคุณค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงมีความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิ ตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด
3. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์
ในชีวิตจริง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม เป้ า หมายเป็ น นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2562
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งโรงเรียนได้จดั นักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน
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2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
2. การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
3. การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้วิจยั มีขนั้ ตอนในการดาเนินการดังนี ้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้
3.1.1 หลังจากได้ศึ ก ษาการบู ร ณาการแบบเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กั บ
สถานการณ์ ในชีวิตจริงและรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้ว ผูว้ ิจยั จึงจัดทาโครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู ้ และสื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เวลาสอน 27 คาบ คาบละ 50 นาที น าแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ี่จดั ทาเรียบร้อยให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคล้องและวิเคราะห์โดยใช้คา่ IOC
3.1.2 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูต้ ามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและได้เรียน
ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครัง้ หนึ่งก่อนที่จะนาไปสอนจริง
3.1.3 น าแผนการจัดการเรีย นรู ท้ ี่ ป รับ ปรุ งเรีย บร้อยแล้วไปทดลองน าร่อ งกับ
นักเรียนใน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร
3.2 แบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่อ มโยงเนื้อ หาเรขาคณิ ต กั บ
สถานการณ์ในชีวติ จริง
3.2.1 ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงจากเอกสาร
ศึก ษากรอบการพัฒ นาความสามารถในการเชื่ อ มโยงและก าหนดเป็ น จุดประสงค์ก ารเรีย นรู ้
สาหรับใช้ทดสอบนักเรียนจากนัน้ ผูว้ ิจัยออกข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 12
ข้อย่ อย ใช้เวลา 2 คาบ(คาบละ 50 นาที) คะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์ก ารให้คะแนน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคสาหรับคณิตศาสตร์ (Rubric for Math)
3.2.2 น าแบบทดสอบที่ จั ด ท าเรี ย บร้อ ยให้ผู้เ ชี่ ย วชาญ ตรวจสอบ โดยมี
ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน ประเมิ น ความสอดคล้อ งและวิ เ คราะห์โดยใช้ค่า IOC ปรับ ปรุ ง
แบบทดสอบตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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3.2.3 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไป
สอบนักเรียนจานวน 26 คน ซึ่งเป็ นกลุม่ เดียวกับนักเรียนที่ใช้หาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยเป็ น
การสอบหลังจากนักเรียนทากิจกรรมครบทัง้ 7 กิจกรรม
3.2.4 นาคะแนนที่ได้จากการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (PE) และค่า
อานาจจาแนก (D) เป็ นรายข้อ จานวน 12 ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  –Coefficient)
3.3 แบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง
3.3.1 ศึกษาเรื่องการวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
และกาหนดตัวบ่งชี ้ เป็ นตัวบ่งชีด้ า้ นการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง คือ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในด้านบวกเกี่ยวกับเรขาคณิต เช่น นักเรียนมีความพยายามในการทา
โจทย์ปัญ หาทางเรขาคณิต นักเรียนมีความสนุกสนานขณะที่เรียนเนือ้ หาเรขาคณิ ต นักเรียนให้
ความสาคัญในการเรียนเรขาคณิต นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชน์ตอ่ สถานการณ์ในชีวิตจริง
มาพัฒนาเป็ นข้อคาถาม
3.3.2 พัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดย
นาคาถามที่พัฒนาขึน้ มาเรียงลาดับคาถามตามแต่ละประเด็น จากนัน้ นาแบบวัดที่จดั ทาเรียบร้อย
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องและวิเคราะห์
โดยใช้คา่ IOC แล้วปรับปรุงแบบวัดตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3.3 น าแบบวัด ที่ ป รับ ปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ย วชาญไปใช้กั บ นัก เรีย น
กลุม่ เป้าหมาย
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรม เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อการศึกษาการเห็นคุณค่า
ของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ผูว้ ิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมโดยยึดหลักการสร้าง
แบบสารวจรายการของ สุรสาล ผาสุข (2546, น. 101-102) จากนั้น นาแบบสังเกตพฤติกรรมที่
จัดทาเรียบร้อยให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้อง
และวิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC แล้วปรับ ปรุงแบบสังเกตพฤติก รรมตามคาแนะน าของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากนั้น น าแบบสังเกตพฤติ ก รรมที่ ป รับ ปรุ งตามค าแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญไปใช้กับ นัก เรีย น
กลุม่ เป้าหมาย
3.5 แบบสั ม ภาษณ์ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ ที่ ผู้วิ จัย พั ฒ นาขึน้ เพื่ อ สัม ภาษณ์
นัก เรียน กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 4 คน โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ฉบับ คือ 1) แบบสัมภาษณ์เพื่ อ
ศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 2) แบบสัมภาษณ์
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เพื่ อศึก ษาการเห็น คุณ ค่าของเรขาคณิ ต ต่อสถานการณ์ใ นชี วิต จริง ซึ่งเป็ น แบบสัม ภาษณ์ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบสัมภาษณ์ขนึ ้ ตามแนวคิดของ สุภางค์ จันทวานิช (2540, น. 74-103) จากนัน้ นา
แบบสัมภาษณ์ที่จดั ทาเรียบร้อยให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคล้องและวิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC แล้วปรับ ปรุ งแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญไปใช้กับนักเรียน
กลุม่ เป้าหมาย
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือสาหรับผูว้ ิจัยใช้ในการสอน และ
การประเมินผล
1. เครื่องมือสาหรับผูว้ ิจยั ใช้ในการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรู เ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เครื่องมือสาหรับผูว้ ิจยั ใช้ในการประเมินผล เพื่อการประเมินผลใน 2 ด้าน คือ
การประเมิ น ความสามารถในการเชื่ อ มโยง การประเมิ น การเห็ น คุณ ค่า ของเรขาคณิ ต ต่ อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 เครื่องมือประเมิน ความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหาเรขาคณิ ตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ประกอบด้วย
1. ใบกิจกรรม
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยงเนื ้อหาเรขาคณิ ตกับ
สถานการณ์ ในชีวิตจริง
3. แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
2.2 เครื่องมือประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
1. แบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบสัมภาษณ์
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5. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขัน้ นี ้จะประกอบด้วย การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดระยะเวลาในการ
ทดลอง การกาหนดแบบแผนการทดลอง การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การคัดเลือกลุ่มเป้ าหมาย กลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่
2 ในโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ห้องเรียน จานวน 26 คน
โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
2. การกาหนดระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 29 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยแบ่ งเป็ น การทากิจกรรมการเรียนรู ้ 27 คาบ
และสอบหลังจากทากิจกรรม การเรียนรู ้ 2 คาบ
3. การก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยศึก ษาแบบแผนการทดลองที่
เหมาะสมกับ งานวิจัย ซึ่งได้แ บบแผนการทดลองเป็ น การทดทดลองกลุ่ม เดี ย ว (One Group
Posttest only Design)
4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมู ล ในการทดลองครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเป็ น
ผูส้ อน โดยมีขนั้ ตอนในการทดลอง ดังนี ้
4.1 ดาเนินการสอนโดยผูว้ ิจัยตามแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยสอนทั้งสิน้ 27
คาบ คาบละ 50 นาที และสอบสอบหลังจากทากิจกรรมการเรียนรู ้ 2 คาบ
4.2 หลังสิน้ สุดการทดลอง ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์นกั เรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 4
คน เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงจากนัน้ ให้นกั เรียนตอบแบบวัดการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
การเห็น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชี วิตจริงและสัมภาษณ์นัก เรียนกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 4 คน เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 หาค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
คะแนนจากการทาใบกิจกรรมรายบุคคลในชัน้ เรียน (กิจกรรมที่ 6-7)
6.2 หาจานวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
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6.3 ทดสอบสมมติฐ านที่ ว่านัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ ใช้กิจ กรรมการเรีย นรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด โดยการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากรโดยใช้สถิติทดสอบทวินาม (Binomial test)
6.4 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนที่ ได้จ ากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่ อประเมินผลของ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง
6.5 ใช้สถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณ ภาพของความสามารถในการเชื่อมโยง
จากการสัมภาษณ์นกั เรียนในกลุม่ เป้าหมาย 4 คน
6.6 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อประเมินผลของการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิต
จริง
6.7 ใช้สถิติพรรณนาเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพของการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริงจากการสัมภาษณ์นกั เรียนในกลุม่ เป้าหมาย 4 คน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลที่ เกิ ดขึน้ กับ นักเรียนหลังเรีย นด้วยกิจ กรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปรากฏดังนี ้
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
2. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้วยกิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ รขาคณิ ต โดยการ
บูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงมีความสามารถในการเชื่ อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิ ตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ เ รี ย นด้ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้เ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่ อมโยงเนื ้อ หากับ สถานการณ์ใ นชี วิต จริงเห็ น คุณ ค่าของเรขาคณิ ต ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
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รายละเอีย ดที่ เป็ น ประเด็น สาคัญ ของผลการพัฒ นากิจกรรมการเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในแต่ละด้านสรุปได้ดงั นี ้
ตอนที่ 1 การพั ฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรีย นรู้เรขาคณิ ตโดย
การบู ร ณาการแบบเชื่อ มโยงเนื้อ หากั บ สถานการณ์ในชีวิต จริ ง ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ในครัง้ นี ้ พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนื ้อหากับ สถานการณ์ในชี วิต จริง สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 มีป ระสิท ธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 73.08/65.64 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หา
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ได้มกี ารศึกษาสภาพการเรียน
การสอนเรขาคณิตในปั จ จุบันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งผูว้ ิจัยได้คน้ หาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มีการ
เชื่ อมโยงเนื ้อ หากับ สถานการณ์ใ นชี วิตจริงหรือชี วิต ประจ าวัน โดยใช้ค วามรูท้ างเรขาคณิ ต ที่
เหมาะสมกับความรูต้ ามระดับชัน้ ของนักเรียน และผูว้ ิจยั ได้นาเสนออุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้
ที่เกี่ ยวข้องกับความรูท้ างเรขาคณิ ต ที่ห ลากหลาย เน้น ให้นักเรีย นได้ลงมือปฏิบัติ กิจ กรรมด้วย
ตนเอง โดยกิ จ กรรมดังกล่าวเป็ น กิจ กรรมที่ เน้นให้นัก เรียนได้ใช้ความสามารถในการเชื่ อมโยง
เนื ้อหากับ สถานการณ์ใ นชี วิต จริง ซึ่ งกิ จ กรรมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ปรับปรุงแก้ไขทัง้ ในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของ
ข้อความ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิณ ดิษ ฐ์ ลออปั ก ษิ ณ (2550, น. 60-61) ที่ พัฒนาหลัก สูตร
เรขาคณิ ต วิ ยุต ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นสูง ที่
ดาเนินการพัฒนาหลักสูต รอย่างเป็ น ระบบ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่จาเป็ น
สาหรับการพัฒนาหลักสูตร ผ่านการประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญกระทั่ง
ได้ห ลัก สูตรที่มีป ระสิท ธิภาพ และสอดคล้องกับ ธัช พล พลรัตน์ (2561, น. 86-90) ที่ ได้วางแผน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตวั แบบเชิง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์จริง โดยเริ่มจากการกาหนดกรอบแนวคิด ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตวั แบบเชิงคณิตศาสตร์นาร่างกิจกรรมการเรียน

120
การสอนไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่ อ
นาไปทดลองนาร่องเป็ นรายบุคคล ทดลองนาร่องเป็ นกลุม่ เล็ก จนได้รา่ งกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ มาไป
ใช้ในการทดลองภาคสนามได้
ตอนที่ 2 ความสามารถในการเชือ่ มโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวติ จริง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงสูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจานวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 60
ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่ อมโยงเนื ้อหากับ สถานการณ์ในชีวิตจริงมีความ
กระตือรือร้น อยากรูอ้ ยากเห็นและชอบลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ร่วมมือกันวางแผนเพื่อประดิษฐ์ชิน้ งานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงและใช้ความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาช่วยในการทากิจกรรม และผลจาก
การสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายจานวน 4 คน หลังจากการเรีย นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน 3 ประเด็น (1) ด้านเนือ้ หาเรขาคณิ ต คือ “นักเรียนคิดว่าเนือ้ หาเรขาคณิ ต
เรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคนทั่วไป” (2) ด้านวิธีการ คือ “นักเรียนเคยใช้ความรู ้
ทางเรขาคณิ ต เรื่องใดในชี วิต ประจ าวัน ของตัวเอง” และ (3) ด้านผลลัพธ์ คือ “จงยกตัวอย่ าง
เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งก่ อสร้างที่ นักเรีย นคิดว่าใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ต และอธิบ ายความรูท้ าง
เรขาคณิตที่ใช้ในเครื่องมือเครื่องใช้นนั้ ” พบว่า 1) ในด้านเนือ้ หาเรขาคณิตนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย
ทัง้ 4 คน สามารถบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับเนือ้ หาเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคน
ทั่วไปได้มากกว่า 3 เรื่อง เช่น การหาพืน้ ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับการซือ้ ที่อยู่อาศัยการต่อ
เติมบ้านหรือคิดคานวณพื ้นที่ สาหรับการทาสีบา้ น 2) ในด้านวิธีการนักเรียนกลุม่ เป้าหมายทั้ง 4
คนได้ใช้ความรูท้ างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับทรงทางเรขาคณิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ง 3 ใน 4 คน ได้ใช้
ความรูใ้ นการพิจารณาขนาดของสินค้าที่อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทรงต่าง ๆ ว่าควรตัดสินใจซือ้ แบบใด
เช่น การซือ้ ข้าวโพดคั่วตอนไปดูหนัง การซือ้ เค้กที่ทาเป็ นถ้วยขนาดต่าง ๆ 3) ในด้านผลลัพธ์จาก
นัก เรีย นกลุ่ม เป้ า หมายทั้ง 4 คน มี เพี ย ง 2 คน ที่ ส ามารถยกตัวอย่ างเครื่องมื อ เครื่องใช้ห รือ
สิ่งก่อสร้างแล้วสามารถอธิ บายได้ว่าใช้ความรูท้ างเรขาคณิตเรื่องใด เช่น กระเบือ้ งปูพืน้ ส่วนใหญ่
เป็ นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนื่องจากเมื่อนาด้านของกระเบือ้ งมาชนกั นแล้วจัดให้อยู่ในระดับเดียวกัน
ท าให้ได้มุม 180 องศา จึ งท าให้ก ารปูก ระเบื ้องเป็ น แนวตรงท าได้ง่าย ส่วนนัก เรีย นอีก 2 คน
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สามารถยกตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งก่อสร้างได้ แต่ ไม่สามารถอธิบายได้วา่ ใช้ความรูท้ าง
เรขาคณิ ต เรื่องใด ซึ่ งจะเห็ น ว่านัก เรีย นกลุ่ม เป้ าหมายสามารถเชื่ อมโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ตกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ กับชีวิตจริงได้
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู เ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หา
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นกิจกรรมที่ทาให้นกั เรียนได้ฝึก
คิด วางแผน เกี่ยวกับเนือ้ หาความรูท้ างเรขาคณิ ตที่จะนามาใช้ในสถานการณ์ที่ครูกาหนดทาให้
นักเรียนได้เรียนรูก้ ารประยุกต์ใช้ของเนือ้ หาเรขาคณิต ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษดา นรินทร์ (2555, น.
118) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเนือ้ หาคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในชีวิตจริงพบว่า ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร์ ทาให้นกั เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนคณิ ตศาสตร์ และทาให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็ นการเรียนอย่างมี
ความหมาย อีกทัง้ สถานการณ์ในชีวิตจริงมีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ และสนับสนุนให้นกั เรียน
รูจ้ กั ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึง้ จึงส่งผลให้นกั เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ดีขนึ ้ นอกจากนีใ้ นการจัดกิจกรรมการ แก้ปัญหาได้มีการ
แบ่งนักเรียนเป็ นกลุม่ ย่อย ทาให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ แก้ปัญหาระหว่าง
กัน ช่วยให้นักเรียนทาความเข้าใจกับปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ดีขนึ ้ จึงทาให้นกั เรียนเห็นว่า
การแก้ปั ญ หาเหล่านี ้ไม่ใ ช่เรื่องยากอีก ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ บุญ ญิ ส า แซ่ห ล่อ
(2550, น. 114) การที่นักเรียนเรียนโดยใช้กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงโดยใช้
สถานการณ์ในชีวิตจริงเป็ นตัวเชื่อมทาให้นกั เรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน และไม่รูส้ กึ ว่า
เป็ น เรื่องไกลตัว ท าให้นัก เรีย นมี ความพยายามที่ จ ะหาค าตอบและปฏิบัติ กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ
คณิตศาสตร์ นอกจากนีก้ ารใช้กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงเป็ นตัวเชื่อมทาให้
นัก เรีย นเข้าใจเนื ้อหาได้ลึกซึง้ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานของฟอร์แมน (Forman, 2000, p. 140) ที่
กล่าวว่า ปัญหาที่มาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงกระตุน้ ให้มีการคิดที่ซบั ซ้อน ขยายความเขาใจของ
นักเรียน และทาให้นกั เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างสมเหตุสมผล ส่งผลให้
นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึง้ ขึน้
ตอนที่ 3 การเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวติ จริง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการ
แบบเชื่ อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชีวิตจริง มีผลการประเมิน การเห็นคุณ ค่าเรขาคณิ ตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนในกลุม่ ทดลองจากจากแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิ ต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง พบว่ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44
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ผ่านเกณฑ์ 3.50 ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมีความคิ ดเห็น “เห็นด้วย” ต่อข้อคาถามในด้านบวก
เกี่ยวกับ การเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง นอกจากนีผ้ ลการประเมินการ
เห็น คุณ ค่าเรขาคณิ ต ต่อสถานการณ์ในชี วิต จริงของนัก เรีย นในกลุ่ม ทดลองจากแบบสังเกต
พฤติกรรมเพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิ ตจริง พบว่ามีคา่ เฉลี่ยเป็ น
1.74 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.77 นั่นคือนักเรียนแสดงพฤติกรรมในแต่ละพฤติกรรมที่
ต้องการสังเกตบ่อย ทั้งนี ้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมทาให้นักเรียนได้มีโอกาสนาหาความ
ทางเรขาคณิตมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ทาให้นักเรีย นมองเห็นได้ชดั เจนว่าสามารถ
น าความรู ท้ างเรขาคณิ ต ไปประยุก ต์ใ ช้ได้จ ริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โครงสร้างรู ป
สี่เหลี่ยมด้านขนานในการท าแป้น บาสเกตบอลเพื่ อให้สามารถปรับความสูงของแป้น ได้สะดวก
การใช้ค วามรูเ้ รื่องภาพคลี่ในการออกแบบและสร้างกล่องพัสดุ จากตัวอย่ างที่ก ล่าวมา ท าให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจและตระหนักว่าเรขาคณิตมีความสาคัญและมีอยู่ในชีวิตประจาวัน จึงทา
ให้ นัก เรียนเห็น คุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชี วิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
บุญญิ สา แซ่หล่อ (2550, น. 108) ที่ ได้ทาการทดลองโดยใช้การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หา
คณิตศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ ในชีวิต
จริ งส าหรับ นั ก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ผลการใช้ก ารบู รณาการด้า นการเห็ น คุณ ค่า ของ
คณิตศาสตร์ ต่อชีวิตจริงพบว่านักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง และผลการพัฒนา
เชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนทุกคนให้ความคิดเห็นที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ และเห็นว่าคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับชีวิตจริงโดยสอดคล้องกับ กฤษดา
นริน ทร์ (2555, น. 116) ที่ ได้จัด กิ จ กรรมการเรีย นรูค้ ณิ ตศาสตร์ เรื่อ งภาคตัดกรวยที่ เน้น การ
เชื่ อ มโยงเนื ้ อ หาคณิ ตศาสตร์สู่ ส ถานการณ์ ใ นโลกจริ ง ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาและเจตคติ ต่ อ วิช าคณิ ต ศาสตร์ พบว่ากิ จ กรรมการ เรีย นรู ้
คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเนือ้ หาคณิตศาสตร์ สูส่ ถานการณ์ในโลกจริง ส่งผลให้นกั เรียนมีเจต
คติด ้านการตระหนัก เห็น คุณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ต่อชี วิตจริงดีขึน้ หลังจากเรีย นด้วยกิ จ กรรม
ดัง กล่า ว โดยการน าสถานการณ์ใ นโลกจริงมาเชื่ อมโยงกับ เนื ้อ หาคณิ ต ศาสตร์ รวมถึ งการ
สอดแทรกแนวคิดของการประยุกต์เนือ้ หาคณิตศาสตร์ไปใช้จริง ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความ
สนใจ และทาให้นกั เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ตอ่ ชีวิตจริงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีส้ ่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติดา้ นการตระหนักเห็นคุณ ค่าของคณิตศาสตร์ต่อ
ชีวิตจริงดีขนึ ้ และจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 4 คน หลังจากการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชี วิตจริง
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สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง ใน 3 หัวข้อ คือ (1) “จากการเรียนรูเ้ นือ้ หาเรขาคณิตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์
ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ” (2) “จงบอกเนือ้ หาเรขาคณิตว่า
มีเรื่องใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียน” และ (3) “นักเรียนคิดว่าจาเป็ นหรือไม่ที่
นักเรียนต้องเรียนเนือ้ หาเรขาคณิตในระดับมัธยมศึกษา จงอธิบาย” พบว่า ในหัวข้อที่ (1) “จากการ
เรียนรูเ้ นือ้ หาเรขาคณิตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไร
บ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ” นักเรียน 2 คน จาก 4 คน ตอบเกี่ยวกับเรื่องพืน้ ที่และปริมาตร และมี
นักเรียน 1 คน ที่ตอบเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่าสามารถใช้ได้จริงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและ
เส้นขนานใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากพ่อของนักเรียนคนนีเ้ ป็ นวิศวกรซึ่ง
นัก เรียนอาจเคยเห็น พ่อท างานโดยใช้ความรูท้ างเรขาคณิ ตเหล่านี ้ท าให้นักเรีย นสามารถตอบ
คาถามถึงกรณีนาไปใช้จริงในวิชาชีพได้ หัวข้อที่ (2) “จงบอกเนือ้ หาเรขาคณิตว่ามีเรื่องใดบ้างที่มี
ประโยชน์ตอ่ ชีวิตประจาวันของนักเรียน” พบว่า นักเรียนทัง้ 4 คน ตอบเนือ้ หาเรขาคณิต เรื่องพืน้ ที่
เหมือนกัน และคาตอบเรื่องการหาปริมาตรมีนกั เรียน 3 คน ตอบเหมือนกัน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากการ
หาพื ้น ที่ แ ละการหาปริม าตรเป็ นเนื ้อ หาทางเรขาคณิ ตที่ นั ก เรี ย นได้เรี ย นรู ้แ ละคุ้น เคยกั บ
ชีวิตประจาวันของนัก เรียนและมีนักเรียน 2 คนที่ตอบเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับการขนาน และ
ประเด็ น ที่ (3) “นั ก เรีย นคิ ด ว่า จ าเป็ นหรื อ ไม่ ที่ นั ก เรีย นต้อ งเรีย นเนื ้อ หาเรขาคณิ ต ในระดับ
มัธยมศึกษา จงอธิบาย” พบว่า นักเรียนทัง้ 4 คน มีคาตอบที่เหมือนกันคือจาเป็ น โดยนักเรียน 3
ใน 4 คน แสดงเหตุผลที่จาเป็ นว่าต้องเรียนเพื่อศึกษาความรูใ้ นระดับที่สงู ขึน้ และมีนกั เรียน 1 คน
ที่สามารถมองเห็นถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเรียนเรขาคณิตเพราะเห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้พืน้ ฐานจาก
เรขาคณิ ตมาออกแบบ เช่น ประตูยื ดหดกระเบื ้องปูพื้น จากผลการสัมภาษณ์ขา้ งต้น จะเห็นว่า
นักเรียนกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่รูส้ กึ ถึงคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการเรียนการสอน
ตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) จัดทาขึน้ โดยคานึงถึงการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 นั่นคือ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกเนือ้ หารวมถึงเนือ้ หาเรขาคณิต ควรให้
ความสาคัญกับการบูรณาการเนือ้ หาเรขาคณิตกับเนือ้ หาอื่น ๆ ตลอดจนครูควรจัดให้นกั เรียนได้มี
โอกาสเผชิญปั ญหาหรือสถานการณ์จริงที่นกั เรียนสามารถใช้ความรูท้ างเรขาคณิตตามระดับชั้น

124
ของตนเองในการแก้ปั ญ หาจากสถานการณ์นั้น ได้ ดังนั้น เพื่ อเสริมสร้างความสามารถในการ
เชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงและการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต ครูอาจนา
กิจ กรรมการเรี ย นรูท้ ี่ ผวู้ ิจัย สร้างขึน้ ไปจัดกระบวนการเรีย นรู ใ้ ห้นัก เรียนที่ มีความสนใจในวิช า
คณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาหรือดัดแปลงเพื่ อใช้กับเนือ้ หาคณิ ตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิต จริง สาหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ เป็ น กิจกรรมการ
เรียนรูท้ ี่เน้นการเชื่ อมโยงเนือ้ หาความรูท้ างเรขาคณิ ตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ค วามรูท้ างเรขาคณิ ตที่นักเรียนมีอยู่มาช่วยในการแก้ปั ญ หาที่เกี่ย วกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง และเสริมสร้างทัศนคติเชิง บวกเกี่ยวกับคุณค่าของเรขาคณิต สาหรับการ
วิจยั ครัง้ ต่อไปอาจสามารถนาไปปรับใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
เนือ้ หาทางเรขาคณิตที่สงู ขึน้ ให้เหมาะสมกับระดับความรูท้ างเรขาคณิตของนักเรียนระดับชัน้ นัน้ ๆ
หรืออาจจะใช้เป็ นแนวทางในการ บูรณาการกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ หรืออาจจะใช้เป็ น
แนวทางในการ บูรณาการกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ หรือพัฒนากิจกรรมเพื่อนาไปใช้เป็ น
กิจกรรม STEM, STEAM โดยการสร้างแบบจาลองของอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน

125

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การหาคุณภาพเครื่องมือและประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ทใี่ ช้ในการวิจยั
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือสาหรับการศึกษาความสามารถในการเชือ่ มโยงเนือ้ หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชีวติ จริง
เครื่องมื อ สาหรับ การศึก ษาความสามารถในการเชื่ อ มโยงเนื ้อ หาเรขาคณิ ต กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณา
การแบบเชื่ อ มโยงเนื ้อ หากับ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริง ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงและแบบสัมภาษณ์
เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาเรขาคณิ ตกับ สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยผูว้ ิจัย
ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความ
ชัดเจนของข้อคาถาม โดยใช้ด ัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกิ จกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1) วิเคราะห์ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื ้อหา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC)
ของกิจกรรมการเรียนรู ้
คะแนน +1 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้
คะแนน 0 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หาหรือไม่
คะแนน -1 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หาคานวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้วเลือกกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มีคา่ IOC ตัง้ แต่
.5 ขึน้ ไป โดยใช้สตู รการคานวณ IOC คือ IOC = 

R
N

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง
 R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด
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ตาราง 12 ดัชนีความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
1
2
3
4
5
6
7

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตาราง 13 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
ข้อที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 14 ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวติ จริง
ข้อที่
1
2
3

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.2 วิเคราะห์ห าประสิท ธิภาพของกิ จกรรมการเรีย นรูแ้ ละเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการหาประสิทธิภาพกับกลุม่ นาร่องสาหรับการพัฒนากิจกรรม
การเรีย นรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1) การหาประสิ ท ธิ ภ าพรายบุ ค คล เป็ นการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพ
รายบุค คลกับ นัก เรีย นจ านวน 3 คน โดยให้นัก เรีย นท าความเข้าใจสถานการณ์ปั ญ หาและข้อ
คาถาม แล้วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อคาถาม
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้ จากนั้นนาข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบ
กับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผูว้ ิจยั ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ ต่อไป
2) การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เป็ นการทดสอบหาประสิทธิภาพเป็ นกลุ่ม
นักเรียนจานวน 9 คน โดยให้นกั เรียนทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อคาถาม แล้วลงมือ
ปฏิ บัติ กิ จ กรรม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนั ย ของสถานการณ์ ปั ญหา ข้อ ค าถามและหา
ประสิท ธิภาพของกิจ กรรมการเรียนรู ้ จากนั้นน าข้อมูลมาหาประสิท ธิภาพ E1/E2 แล้วเที ย บกับ
เกณฑ์ที่กาหนด ถ้าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผูว้ ิจัยดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ ต่อไป
3) การหาประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม เป็ นการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพ
ภาคสนามเป็ นกลุ่มนักเรียนจานวน 26 คน โดยให้นักเรียนทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ
ข้อคาถาม แล้วลงมื อปฏิ บัติ กิ จ กรรม เพื่ อตรวจสอบความเป็ น ปรนัย ของสถานการณ์ปั ญ หา
ข้อคาถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้ จากนัน้ นาข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2
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แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผูว้ ิจยั ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ใช้ในการทดลองภาคสนามอีกครัง้ ซึ่งสูตรการคานวณหาประสิทธิภาพ (ชัยวงศ์ พรหมวงศ์, 2556,
น. 10) คือ
สูตรที่ 1
x


N 
E1  
 100
A

เมื่อ

E1

คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

x

คือ คะแนนรวมของแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมหรืองานที่ทา
ระหว่างเรียนทัง้ ที่เป็ นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กปฏิบตั ิทกุ ชิน้ รวมกัน
คือ จานวนผูเ้ รียน

A
N

สูตรที่ 2
 F

N
E2  
B

เมื่อ



 100

คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
 F คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วย
B
N
คือ จานวนผูเ้ รียน
E2

ตาราง 15 คะแนนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครัง้ ที่

การหาประสิทธิภาพ

E1

E2

E1/E2

1
2
3

รายบุคคล
กลุม่ ย่อย
ภาคสนาม

65.28
69.98
69.07

66.67
69.26
69.35

65.28/66.67
69.98/69.26
69.07/69.35
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1.3 วิเ คราะห์ห าค่าความยากง่ายและค่าอานาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงเป็ นรายข้อ โดยใช้ดชั นีความยาก
ง่ า ย (Difficulty index: PE) และดั ช นี อ านาจจ าแนก (Discrimination index: D หรื อ r) ของ
แบบทดสอบ ซึ่งดาเนินการโดยการนาแบบทดสอบที่ได้จากการทดลองกับนักศึกษาภาคสนามมา
คานวณค่าดัชนีความยากง่ายและค่าดัช นีอานาจจาแนก แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.53 – 0.75 และมีค่าดัช นี อานาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ขึน้ ไป จานวน 12 ข้อย่ อย
โดยใช้สตู รการคานวณ คือ (ชานนท์ จันทรา, 2554, น. 14-56 – 14-57)
ดัชนีความยากง่าย
S  S   2 NX min 
p u l
2 N  X max  X min 
เมื่อ
คือ ดัชนีความยากง่าย
p
Su
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม่ สูง
Sl
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม่ ต่า
N
คือ จานวนนักเรียนทัง้ หมดในกลุม่ ต่าหรือกลุม่ สูง
X max คือ คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min คือ คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
ดัชนีอานาจจาแนก
r

เมื่อ

r
Su
Sl

N
X max

X min

Su  Sl
N  X max  X min 

คือ ดัชนีอานาจจาแนก
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม่ สูง
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม่ ต่า
คือ จานวนนักเรียนทัง้ หมดในกลุม่ ต่าหรือกลุม่ สูง
คือ คะแนนที่นกั เรียนทาได้สงู สุด
คือ คะแนนที่นกั เรียนทาได้ต่าสุด
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ตาราง 16 ค่าความยากง่าย (PE) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวติ จริง
ข้อที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2

PE
0.65
0.60
0.70
0.63
0.60
0.70
0.60
0.53
0.55
0.60
0.65
0.75

แปลผล
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย

D
0.50
0.60
0.50
0.45
0.40
0.50
0.30
0.35
0.30
0.40
0.50
0.50

แปลผล
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้

1.4 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง
เนื ้ อ หากั บ สถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (  –Coefficient)
ของครอนบัค
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งสูตรการคานวณ คือ (ชานนท์ จันทรา, 2554, น. 14-57)
k

Si2


k
 1  i 1 2

k 1 
S



เมื่อ


k
Si2

S2








คือ สัมประสิทธิ์คา่ ความเชื่อมั่น
คือ จานวนข้อในแบบทดสอบ
คือ ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละข้อ
คือ ความแปรปรวนของข้อมูลทัง้ หมด
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โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หา
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง คานวณโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  –Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เท่ากับ 0.882
2. เครื่องมือสาหรับการศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชีวติ จริง
เครื่องมือสาหรับการศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย (1) แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิต จริง (2) แบบวัดการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่ อศึกษาการเห็นคุณ ค่าของเรขาคณิ ตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดย
ผูว้ ิจัยดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความชัดเจนของข้อคาถาม โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC)
คะแนน +1 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้
คะแนน 0 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
หรือไม่
คะแนน -1 สาหรับข้อสอบที่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
คานวณค่า IOC ของแต่ละกิ จ กรรมการเรีย นรูแ้ ล้วเลือกกิ จ กรรมการเรีย นรูท้ ี่ มีค่า
IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป โดยใช้สตู รการคานวณ IOC คือ IOC = 

R
N

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง
 R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด
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ตาราง 17 ดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตาราง 18 ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิต
จริง
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 18 (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
15
16
17

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตาราง 19 ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
1
2
3

ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

137
ตาราง 20 คะแนนของนักเรียนกลุม่ เป้าหมายที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนน
ใบกิจกรรมรายบุคคล
(คะแนนเต็ม 24)
19
19
21
17
17
17
16
17
19
17
18
16
20
18
17
15
19
17
19
19
20
15
15
19
16
14

คะแนนแบบทดสอบ
(คะแนนเต็ม 30)

คะแนนรวม
(คะแนนเต็ม 54)

24
21
20
16
22
14
18
17
26
21
23
16
23
20
17
16
22
18
21
17
24
20
15
25
22
14

43
40
41
33
39
31
34
34
45
38
41
32
43
38
34
31
41
35
40
36
44
35
30
44
38
28
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ยวกับ จานวนนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หากับ สถานการณ์ในชี วิตจริง
โดยใช้สถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ดังนี ้
จากคะแนนของนักเรียน 26 คน
ให้ x แทน จานวนนักเรียนที่ ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม (32.4
คะแนน)
n แทน จานวนนักศึกษาทัง้ หมด
ดังนัน้ x  21 และ n  26
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 :   0.60
H1 :   0.60

2) ตัวสถิติทดสอบคือ Pr ( x  21 เมื่อ   0.60)
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ H 0 ถ้า Pr ( x  21 เมื่อ   0.60)   เมื่อ   .05
4) ฟั งก์ชัน ความน่าจะเป็ น (Probability function) ของตัวแปรสุ่ม x ที่ มีก ารแจกแจง
ทวินาม คือ
f ( x) 

 26  x
n x
  0.6 1  0.6  เมื่อ x  21,22,
 x

เมื่อ

,26

อื่น ๆ

จะได้ Pr ( x  21 เมื่อ   0.60)  f (21)  f (22)   f (26)  0.021
เนื่องจาก 0.021 0.05 เพราะฉะนัน้ จึงปฏิเสธ H 0
นั่นคือ นัก เรีย นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ เรียนด้วยกิ จกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิ ตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื ้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีความสามารถในการเชื่อมโยง
เนื ้อหาเรขาคณิ ต กับ สถานการณ์ใ นชีวิตจริง ตั้งแต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ม มีจานวน
มากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั สาหรับการ
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จริง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งได้แก่
(1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนือ้ หา
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