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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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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เรขาคณิตเกิดขึน้ในอียิปตโ์บราณ เมื่อประมาณ 700 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช ชาวอียิปตแ์ละ

ชาวบาบิโลนต่างก็สนใจเรขาคณิตในแง่การน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แค่การด  ารงชีวิต เช่น  
การวดัระยะทาง การหาพืน้ท่ี เป็นตน้ จึงท าใหค้วามรูเ้ก่ียวกับเรขาคณิตสมยัอียิปตแ์ละบาบิโลน
จ ากดัวงแคบ เป็นความรูท่ี้ไดเ้ฉพาะจากการใชส้ญัชาตญาณ การทดลองและการคาดคะเนเท่านั้น 
ต่อมาราว 600 ถึง 200 ปีก่อนคริสตศ์ักราช ชาวกรีกให้ความสนใจเรขาคณิตแตกต่างไปจาก 
ชาวอียิปตแ์ละชาวบาบิโลนโดยสิ ้นเชิง ชาวกรีกสนใจศึกษาเรื่องราวและปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติ นักคณิตศาสตรช์าวกรีกซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นนักปรชัญาดว้ยมีความตอ้งการท่ีจะ
คน้หารูปแบบตา่ง ๆ ของธรรมชาติ เพราะเช่ือวา่เรขาคณิตเป็นแกนกลางของรูปแบบของธรรมชาติ
ความรูเ้ก่ียวกับเรขาคณิตมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพันธก์ับชีวิตประจ าวนัของมนุษยอ์ย่างมาก โดยใช้
เรขาคณิตในชีวิตจริงเพ่ือท าความเขา้ใจหรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิตในการ
ส  ารวจพื้นท่ี สรา้งผังเมือง สรา้งถนนหนทาง ส  ารวจโลกและอวกาศ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2556, น. 43) หรือบางครั้งอาจใช้แทนความคิดหรือสิ่งต่าง ๆ  
ดว้ยรูปเรขาคณิต เรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะท่ีส  าคญั หลายประการ เช่น ทักษะเชิงมิติสมัพันธ์
หรือความรูส้ึกเชิงปริภูมิ การให้เหตุผล และความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน  
สว่นหนึ่งของการเรียนคณิตศาสตรแ์ขนงอ่ืน เช่น พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคลูสั และเป็นพืน้ฐาน 
ในการเรียนวิชาอ่ืน ไดแ้ก่ ฟิสิกส ์ศิลปะ ดาราศาสตร ์ธรณีวิทยา (โครงสรา้งของผลึก) ชีววิทยา 
(โครงสรา้งของเซลล)์ เคมี (โครงสรา้งอะตอมและโมเลกุล) และยังเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญ 
ในการเรียนสาขาสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ วิศวกรรมและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีต้องเก่ียวขอ้งกับ
งานเชิงโครงสรา้ง (Sherad III, 1981, p. 20) อีกทั้งวิชาเรขาคณิตยังสามารถช่วยพัฒนาผูเ้รียน 
ในดา้นการคิดเชิงตรรกศาสตร ์การอ่าน การตีความ การอา้งเหตผุล (Suydam, 1985, p. 481) 
และยงัเป็นเครื่องมือท่ีน าไปช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์าขาอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีการท่ีง่ายและ
หาค  าตอบไดเ้ร็วขึน้ รวมถึงช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนมีเหตผุล ท างานอย่างมีระบบและพัฒนา
ความสามารถดา้นการคน้พบ (โกมล ไพศาล, 2540, น. 2) 

เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนเรขาคณิตพบว่านักเรียนส่วนมากไม่ชอบวิชาเรขาคณิต
เน่ืองจากเรขาคณิตเป็นเรื่องยากและมีปัญหาในการเรียน ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ  
ในการเรียนเท่าท่ีควร (โกมล ไพศาล, 2540, น. 2) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีพบว่าการเรียน 
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การสอนคณิตศาสตรท่ี์เป็นอยู่นักเรียนส่วนมากไม่ได้สัมผัสกับสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
ตวันกัเรียน (สรุสาล ผาสขุ, 2546, น. 3) การสอนของครูเนน้ในเรื่องการจ าสตูร นิยาม ทฤษฎี และ
วิธีการหาค  าตอบท่ีถูกตอ้งโดยสอนให้นักเรียนแกโ้จทย์ปัญหาดว้ยวิธีการเพียงวิธีเดียว  (กิตติ 
พัฒนตระกูลสขุ, 2545-2546, น. 54) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบทางเดียว ขาดการคน้ควา้ 
ทดลองเน้นเนื้อหา ขาดกระบวนการ ท าให้นักเรียนมองเห็นคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว  
ไมม่ีประโยชน ์ไมส่นกุกบัการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์(จรรยา ภอูดุม, 2545, น. 23-24) และท่ีส  าคญั
กระบวนการการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ เอื ้ออ  านวยต่อการท าให้นักเรียนชอบเรียน  
วิชาคณิตศาสตร ์ขาดการบูรณาการและเช่ือมโยงวิชาความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งผล 
ท าใหเ้ด็กไทยมีผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตรไ์ม่เทียบเท่ากับชาติอ่ืน ๆ (วชัรี กาญจนกี์รติ, 2554, น. 
17-18) ดงัผลจากการศกึษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการศกึษาแนวโนม้การจดัการศกึษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตรร์ะดับนานาชาติ TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and 
Science Study หรือ TIMSS 2015) พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเ์ท่ากับ  
431 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 26 ของประเทศท่ีเขา้ร่วมการประเมินจากทั้งหมด 39 ประเทศ  
โดยคะแนนท่ีไดอ้ยู่ ระดับ 1 หรือระดับต  ่า (Low International Benchmark) ซึ่งมีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 400 - 474 คะแนน และจากการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาช าติ  (Programme for International Student Assessment หรือ  PISA) ขององค์การ 
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation  for  Economic  Co-operation  
and  Development  หรือ OECD) ซึ่งผลการประเมิน PISA 2012 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์427 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 494 คะแนน) ซึ่งต  ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD  
ย่ิงไปกวา่นัน้ เมื่อศกึษาผลการทดสอบจากส  านกัประเมินผลการจดัการศกึษาท่ีด  าเนินการประเมิน
คณุภาพการศึกษาระดับชาติเพ่ือควบคมุและรกัษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ  
ทั่วประเทศให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกันและสะท้อนถึงคุณภาพของผูเ้รียน โดยผลการประเมิน 
ในปีการศกึษา 2559 ซึ่งทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 และ
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่นักเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์
ในสาระเรขาคณิต รอ้ยละ 44.21 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์
ในสาระเรขาคณิต รอ้ยละ 44.90 ซึ่งอยู่ในระดับต  ่า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี, 2557) และผลท่ีผูวิ้จยัสอบถามครูท่ีสอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาจ านวน 
11 คน จาก 7 โรงเรียน ซึ่งพบว่าสาเหตท่ีุนักเรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตไดด้ีเท่าท่ีควรมี
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สาเหตุหลัก ๆ มาจากการท่ีนักเรียนขาดความรูพื้น้ฐานทางเรขาคณิต ความรูท่ี้นักเรียนไดจ้าก
หอ้งเรียนเป็นความรูแ้บบท่องจ าเพ่ือน าไปใชส้อบเท่านั้น และสาเหตุท่ีนักเรียนไม่ตระหนักถึง
คณุคา่และความส าคญัของวิชาเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงนัน้ มาจากการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียนท่ีขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเป็นสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัของนักเรียน 
และการเรียนการสอนยังขาดการเช่ือมโยงหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ หรือบริบทท่ีมนุษย์ใช้
ประโยชน์จากเรขาคณิตในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลท่ีผูวิ้จัยไดส้อบถามผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิตจ านวน 4 ท่าน พบว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน  
ครูไมไ่ดมุ้ง่เนน้ใหน้กัเรียนเห็นประโยชนห์รือคณุคา่ของวิชาเรขาคณิตท่ีมีตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
ท  าใหน้ักเรียนขาดความสนใจในวิชาดงักลา่ว เพราะมองวา่เมื่อเรียนเรขาคณิตแลว้ไมไ่ดน้  าไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ระบบการสอนของครูนั้น ยังไม่เอือ้ต่อการสืบคน้ คาดการณ์ วางแผน
แกปั้ญหาหรือใชป้ระโยชนจ์ากการเรียนเรขาคณิต สง่ผลใหน้กัเรียนไมช่อบวิชาเรขาคณิต ถึงจะมี
บางโรงเรียนพยายามใชซ้อฟตแ์วรใ์นการน าเสนอประโยชนข์องเรขาคณิต แตผู่เ้ช่ียวชาญเห็นวา่สิ่ง
ดงักล่าวยังขาดการเช่ือมโยงไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงท่ีเรขาคณิตนั้นเป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตัวและ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากความรูพื้น้ฐานง่าย ๆ โดยท่ีเด็กในระดบัประถมศกึษาสามารถคน้พบได ้
โดยผูส้อนยกสถานการณใ์หน้ักเรียนไดเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น ผลรวมของความยาวดา้น
ของรูปสามเหลี่ยมสองดา้นจะยาวกว่าดา้นท่ีเหลือเสมอ โครงสรา้งท่ีเกิดจากรูปสามเหลี่ยมนั้น
แขง็แรงกวา่โครงสรา้งรูปหลายเหลี่ยมอ่ืน ๆ นอกจากนีผู้วิ้จัยไดส้อบถามนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 12 โรงเรียน โดยให้ตอบแบบระดมความคิดเก่ียวกับความรู ้
พืน้ฐานทางเรขาคณิตท่ีนกัเรียนใชก้บัสถานการณใ์นชีวิตจริง เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
และรูปหลายเหลี่ยมอ่ืน ๆ ผลปรากฏวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกบัการหาพืน้ท่ี ความยาว 
เสน้รอบรูป ขนาดของมมุ แต่ไม่ไดม้องถึงประโยชน์ท่ีใช้หรือท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตจริง แมว้่าผูวิ้จัย 
ไดย้กตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันแล้วถามนักเรียนว่าเครื่องมือเหล่านี ้
ใช้ความรู ้จากเรขาคณิตในเรื่องใด  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า เก่ียวข้องกับรูปร่างและทรง 
ทางเรขาคณิตเท่านัน้ ไมไ่ดก้ล่าวถึงการน าสมบตัิของรูปเรขาคณิตหรือทรงเรขาคณิตท่ีน าไปใช้กับ
เครื่องมือเครื่องใชน้ัน้ ๆ  ซึ่งจากตวัอย่างดงักล่าวจะเห็นวา่การเรียนการสอนเรขาคณิตนั้นยงัขาด
การยกตวัอย่างหรือการเช่ือมโยงความรูท้างเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง ท าใหน้ักเรียน  
ไมเ่ห็นประโยชนห์รือคณุค่าของการเรียนวิชาเรขาคณิต ดงันั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผู้ส้อน
จึงจ  าเป็นตอ้งมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงความรูท้างเรขาคณิตเขา้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
เพ่ือใหน้กัเรียนมองเห็นประโยชนแ์ละเห็นคณุคา่ของการเรียนเรขาคณิต 
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การบูรณาการเป็นการจัดหลักสูตรเช่ือมโยงความรู ้และประสบการณ์ทุกประเภท  
เขา้ดว้ยกันในแผนการจัดหลกัสตูร โดยเนน้การเช่ือมโยงประเด็นและหมวดหมู่จากเนือ้หาต่าง ๆ 
ทัง้หมดเขา้ดว้ยกันเพ่ือใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นภาพรวมของความรูแ้ละไดเ้รียนรูค้วามหมายท่ีลึกซึง้
ของสาระวิชาท่ีเรียนซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ความสมัพนัธข์องแต่ละ
องคป์ระกอบในลกัษณะเป็นหน่วยเดียวกันไม่แยกเป็นส่วน ๆ และแต่ละรายวิชาตอ้งเช่ือมโยง  
เขา้กับวิชาอ่ืน  ๆ ในลักษณะท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน     (Ornstein & Hunkins, 1988, pp. 
321-325) การบูรณาการเป็นการน าสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์กัน เช่น เนื ้อหา หรือประสบการณ์มา
รวมกนัเพ่ือใหเ้กิดความสมบรูณแ์ละเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริง (เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศศ์กัดิ์, 
2546, น .  10; Susskind, 1994, p. 325; Johnsen, 1994, p. 37; UNESCO, 1981, p. 10; 
Travass & Revore, 1990, p. 9) และนอกเหนือจากการบรูณาการเนือ้หาแลว้ควรมีการบรูณาการ
ในลกัษณะอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ การบูรณาการระหว่างความรูแ้ละกระบวนการ การบูรณา
การระหว่างความรูก้ับการกระท าและการบูรณาการระหว่างสิ่งท่ีมีในโรงเรียนกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน ธ ารง บัวศรี (2542, น. 200-201) ขณะท่ี กู๊ด และบีน (Good, 1973, p. 
308; Beane. 1991, p. 9) กล่าวว่า การบูรณาการเป็นกระบวนการรวบรวมรายวิชาต่าง ๆ  โดย
สรา้งความรูแ้ละประสบการณข์ึน้ใหม ่ซึ่งเป็นการยอมรบัแนวคิดและมมุมองของผูอ่ื้น 

การเช่ือมโยงเป็นรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
เนือ้หา จากเนือ้หาหนึ่งไปยงัเนือ้หาถดัไป โดยมีตวัเช่ือมคือ หวัขอ้ ทกัษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด 
หรือสถานการณ์ท่ี เก่ียวกับเนื้อหาซึ่งเป็นทักษะทางคณิตศาสตรท่ี์มีความส าคัญทักษะหนึ่ง  
ซึ่งการเช่ือมโยงมีประโยชน์ ได้แก่ 1) ท าให้นักเรียนเขา้ใจเนื้อหาไดล้ึกซึง้ขึน้และยาวนานขึน้  
2) ท าให้นักเรียนเห็นความสมัพันธข์องเนื้อหา ลดช่องว่างในการเรียนรู ้ 3) ท าให้นักเรียนมอง
คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีมีชีวิตชีวาและน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริงได้ 4) ท าใหห้ลกัสตูรเกิดความ
สมดุล (NCTM, 2000, pp. 64-66; Coxford, 1995, p. 3) และจากงานวิจัยของลอสันและโมฮัน 
(Lawson & Mohan, 2000, pp. 26-43) พบว่า การเช่ือมโยงของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการประสบ
ความส าเรจ็ในการแกปั้ญหามากกวา่การรูเ้นือ้หาคณิตศาสตรส์  าหรบัทัง้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
สงูและนักเรียนท่ีมีความสามารถต  ่า การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์ับชีวิตประจ าวนัเป็น 
การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูท่ี้จะเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับชีวิตจริง  
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว  โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  
ท าให้นักเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง เห็นถึงความส าคญัของคณิตศาสตรม์ากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
ค ากล่าวของ อมัพร มา้คนอง (2553, น. 60-61) ท่ีกล่าวว่า การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรเ์ป็นสิ่ง 
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ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชง้านของคณิตศาสตรใ์นชีวิตจริงท่ีสามารถพบเห็นไดท้ั่วไป มีความส าคญั
และจ าเป็นส  าหรับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย  (Meaningful mathematics 
learning) เน่ืองจากการเช่ือมโยงจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจคณิตศาสตรท่ี์เรียนในหอ้งเรียนไดด้ีขึน้  
ตลอดจนมองเห็นความส าคัญและคุณค่าของคณิตศาสตรใ์นแง่ของการเป็นเครื่องมือท่ีเป็น
ประโยชนท่ี์สามารถน าไปใชก้บัศาสตรอ่ื์นได  ้ท าใหค้ณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีน่าสนใจ ไม่ใช่เพียงวิชา 
ท่ีเรียนทฤษฎีบท กฎ สตูร นิยาม เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคณิตศาสตรเ์ฉพาะในหอ้งเรียนอีกต่อไป 
ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ทักษะการเช่ือมโยง  จึงถูกเน้นมากในการสอนปัจจุบันและสอดคลอ้งกับ  
ฮิลเบิ ร ์ตและคาร์เพน เตอร์  (Hiebert & Carpenter, 1992, p. 1)  ได้กล่าวถึ ง  การเข้าใจ 
(Understanding)  ทางคณิตศาสตร์  เป็นสิ่งท่ีตรงกันข้ามกับการท่องจ า   (Rote Learning)  
การเรียนรูเ้พ่ือให้สามารถน าไปใชไ้ดน้ั้น จ าเป็นตอ้งรูก้ระบวนการท่ีเกิดขึน้ของผูเ้รียนท่ีเนน้วิธี 
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดไตร่ตรองไดอ้ย่างสรา้งสรรค  ์ช่วยพฒันาสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และน าความรูท่ี้ไดร้บัไปบรูณาการในการด  ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ นอกจากนี ้
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการผสมผสานแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ท่ีมีความสมัพนัธก์บัสถานการณใ์นชีวิตจริงใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดียวกนัท าใหม้องคณิตศาสตร์
เป็นเรื่องใกลต้วั สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือศาสตรอ่ื์น ๆ ได ้และเห็นความส าคญัและ
คณุค่าของคณิตศาสตร ์นอกจากนีน้กัเรียนจะตอ้งรูจ้ักสรา้งการเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
ไดแ้ก่  รูปภาพ  แผนภาพ  สญัลกัษณแ์ละมโนมติกับกระบวนการรวมเนือ้หา  และวิธีการต่าง ๆ  
ทางคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  และจะตอ้งรูจ้ักสรา้งการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์ับชีวิตจริง 
(Kennedy & Tipps, 1994, p. 194)  และ พรอ้มพรรณ อุดมสิน (2547, น. 148) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ประสบการณท่ี์หลากหลายท่ีจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจไดด้ว้ยการมีประสบการณใ์นการเช่ือมโยง
ความรูร้ะหว่างคณิตศาสตรส์าขาต่าง ๆ หรือการเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับสถานการณ์ในโลก 
แห่งความเป็นจริง จึงจะท าใหค้ณิตศาสตรม์ีความหมายต่อผูเ้รียนมากขึน้ เช่นเดียวกับ ยูซิสกิน 
(Usiskin, 2001, p. 8) ซึ่ งได้กล่าวไว้ว่า การน าเสนอคณิตศาสตร์ในบริบท ท่ี เช่ือมโยงกับ
สถานการณจ์ริงท่ีเกิดขึน้จะท าใหน้กัเรียนเรียนไดด้ีและสนกุกบัการเรียน 

จากประโยชน์ของการเช่ือมโยงท่ีกล่าวในขา้งตน้จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ดงักล่าวมากขึน้เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธข์องเนือ้หาไดด้ีขึน้ เหมาะสมในการน ามาใช้
แก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเ์พราะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ
เนื้อหาคณิตศาสตรม์ากขึน้และยังส่งเสริมให้มีการน าสถานการณ์ในชีวิตจริงมาใชใ้นการเรียน 
การสอนท าใหน้ักเรียนเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรต์อ่ชีวิตจริงมากขึน้อีกดว้ย (บุญญิสา แซ่หล่อ, 
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2550, น. 3) ดว้ยเหตุผลดังกล่าวผูวิ้จัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ  
บูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริงส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีจะท าใหน้กัเรียนเห็นคณุค่า
และความส าคญัของการเรียนเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ
สถานการณ ์ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 

2. เพ่ือศกึษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยง
เนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

3. เพ่ือศกึษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยง
เนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในดา้นการเห็นคณุคา่ของ
เรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
ความส าคัญของการวจิัย 

1. ไดกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณ์
ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2. เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับครูในการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

3. เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัครูในการศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณ์
ในชีวิตจริง 

4. เป็นแนวทางส  าหรบัครูและผูท่ี้สนใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นสาระอ่ืน ๆ 
โดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หาคณิตศาสตรใ์นสาระนัน้ ๆ กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตของเนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
เนื ้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็น เนื ้อหาคณิตศาสตร  ์เรื่องเรขาคณิตท่ีไม่เกินระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐาน 
การเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัฯ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ใชเ้วลาในการทดลองทั้งหมด 29 คาบ คาบละ 50 นาที  โดยแบ่งเป็นการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ 7 กิจกรรม จ านวน 27 คาบ และท าแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 2 คาบ  
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ  านวน 1 หอ้งเรียน รวม 26 คน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งโรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแตล่ะหอ้งแบบคละความสามารถของนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนแบบเก่ง  ปานกลาง และออ่น 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ

สถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1. ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
2. การเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหา หมายถึง  การน าเนื้อหาเรขาคณิต เนื้อหา

คณิตศาสตรใ์นเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีความสมัพันธก์ันมาสอนรว่มกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียน 
การสอนในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมและสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของผูเ้รียน 

2. กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ  ์
ในชีวิตจริง หมายถึง กิจกรรมท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้เพ่ือการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง โดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงจะเนน้สถานการณใ์นชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับ
เนื้อหาเรขาคณิตท่ีนักเรียนคุน้เคยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะให้ความส าคัญไปท่ีการน าความรู  ้
ทางเรขาคณิตไปแก้ปัญหาหรืออธิบายเก่ียวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีก  าหนดและสามารถ  
น าความรูท้างเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นชิน้งานได ้
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3. ความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชี วิตจริง หมายถึ ง  
ความสามารถของนกัเรียนในการน าความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไป
อธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนเนือ้หาเรขาคณิต โดยมีทั้งหมด 3 ประเด็น 
ดงันี ้

3.1 การระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  

3.2 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร 
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

3.3 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตร่วมกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 
ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

โดยพิจารณาจาก 
(1) คะแนนจากกิจกรรมรายบุคคล 2 กิจกรรม โดยมีคะแนนเต็มกิจกรรมละ  

12 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน 
(2) คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต

กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 30 คะแนน 
4. การเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริง  หมายถึง ความคิดเห็นหรือ

พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในดา้นบวกเก่ียวกับเรขาคณิต ไดแ้ก่ นักเรียนมีความพยายาม 
ในการใชค้วามรูท้างเรขาคณิตท่ีมีอยู่มาช่วยในการตอบค าถามเก่ียวกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
นักเรียนมีความสนุกสนานขณะท่ีเรียนเนื้อหาเรขาคณิต  นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชน ์
ตอ่ชีวิตจริง การเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตศาสตรต์อ่สถานการณ์ในชีวิตจริงวดัดว้ยแบบสอบถามท่ี
มีสเกลการวดัแบบ 5 อนัดบั ดังนี ้5 : เห็นดว้ยอย่างย่ิง 4 : เห็นดว้ย 3 : ไม่แน่ใจ 2 : ไม่เห็นดว้ย   
1 : ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง ถา้นักเรียนไดค้่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.5 ขึน้ไป แสดงว่านักเรียนเห็นคุณค่าของ
เรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

5. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ หมายถึง คณุภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2      
เมื่อน าไปใช้ในชั้นเรียนแล้วท าให้นักเรียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
ก  าหนดไวใ้นการวิจยัครัง้นีใ้ชส้ตูร E1/E2 โดยท่ี 
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E1 หมายถึง คา่เฉล่ียรอ้ยละของคะแนนท่ีนกัเรียนไดใ้นการท าใบกิจกรรมรายบคุคล 
E2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยร ้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้ในการท าแบบทดสอบ  

วดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
โดยมีเกณฑก์ารตดัสิน E1 /E2 เป็น 60/60 ส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบ 
 

สมมติฐานการวจิัย  
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ 

ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 

บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงมีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ  านวนมากกว่า 
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 
บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณ์
ในชีวิตจริง 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ            

บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยง 
เนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบรูณาการแบบ 

เช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

- ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
- การเหน็คณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

การบรูณาการ 
แบบเช่ือมโยง 

เรขาคณิต 

กบัสถานการณ ์

ในชีวิตจริง 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. เรขาคณิต 
1.1 ประวตัิของเรขาคณิต 
1.2 ความหมายของเรขาคณิต 
1.3 ความส าคญัของเรขาคณิต 
1.4 หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

2. การบรูณาการแบบเช่ือมโยง 
2.1 การบรูณาการ 

2.1.1 ความหมายของการบรูณาการ 
2.1.2 ความส าคญัของการบรูณาการ 
2.1.3 รูปแบบของการบรูณาการ 
2.1.4 ประโยชนข์องการบรูณาการในคณิตศาสตร ์

2.2 การเช่ือมโยง 
2.2.1 ความหมายของการเช่ือมโยง 
2.2.2 ประโยชนข์องการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร ์

2.3 การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา 
3. สถานการณใ์นชีวิตจริง 

3.1 ความหมายของสถานการณใ์นชีวิตจริง 
3.2 ความส าคญัของสถานการณใ์นชีวิตจริง 
3.3 การเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรต์อ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

4. การประเมินผล 
4.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค 
4.2 การประเมินตามสภาพจริง 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
5.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 
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1. เรขาคณติ 
เรขาคณิตเป็นวิชาท่ีมีรากฐานมาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศาสตร์ 

ท่ีมีประโยชน ์มีคณุคา่ และมีความสมัพนัธก์บัชีวิตมนษุยท์กุยคุทกุสมยั โดยจะกลา่วถึงดงัตอ่ไปนี้ 
1.1 ประวตัิของเรขาคณิต 
กรีนเบิรก์ (Greenberg, 1964) ไดเ้ขียนเก่ียวกับประวตัิเรขาคณิตว่า ค  าว่า เรขาคณิต 

แปลมาจากค  าว่า geometry ซึ่งมาจากค  าว่า geometrien เป็นภาษากรีก ท่ีได้มาจากการ 
ผสมค าวา่ geo แปลวา่โลก และ metrien แปลวา่การวดั เหตท่ีุช่ือดงักล่าว เน่ืองมาจาก เรขาคณิต
มีต้นก าเนิดมาจากการวัดพื้นโลก  ชนชาติ ท่ีมีความรู ้ทางเรขาคณิตมาแต่โบราณ  ได้แก่  
ชาวแบบิลอน ฮินด ูจีน อียิปต ์และโรมนั 

ฮิโรโดตสั แห่ง แฮลิคารแ์นซสั (Herodotus of Halicarnassus อยู่ระหว่าง 484 – 420 ปี 
ก่อนคริสตศ์กัราช) นักประวตัิศาสตรช์าวกรีกยกย่องว่า นักรงัวดัชาวอียิปตม์ีส่วนให้ก  าเนิดวิชา
เรขาคณิตในสมัยแรกเริ่ม หลักฐานท่ีเช่ือว่ามนุษย์มีความรูท้างเรขาคณิตมากว่า 3,000 ปี 
ก่อนคริสตศ์กัราช ไดแ้ก่ จารึกบนแผ่นดินเหนียวในแควน้เมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นของชาวสเุมเรียน 
(3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) และชาวแบบิลอน (2,000-100 ปีก่อนคริสตศ์ักราช) หลักฐาน
ดงักลา่ว ท าใหท้ราบวา่พวกเขามีความรูต้อ่ไปนีซ้ึ่งมีทัง้ถกูและผิด 

1. สตูรความยาวเสน้รอบวงของวงกลม  = 3 เท่าของเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 

2. สตูรพืน้ท่ีวงกลม   = 
1

12  ของก าลงัสองของเสน้รอบวง 

3. ปริมาตรของทรงกระบอก = พืน้ท่ีฐาน สงู 

4. ปริมาตรของพีระมิดยอดตดั = สงู 
1
2 ของผลบวกของพืน้ท่ีหนา้ตดั 

5. พืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  = 
(a+b)×(b+d)

4  เมื่อ a, b, c, d เป็นความยาวดา้น 

6. ดา้นท่ีสมนยัของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากสองรูปท่ีคลา้ยกนัเป็นสดัสว่นกนั 
7. สว่นสงูของรูปสามเหลี่ยมหนา้จั่วแบ่งครึง่ฐาน 
8. มมุในครึง่วงกลมเป็นมมุฉาก 
9. คา่   ประมาณ 3.5 
นอกจากนีย้ังทราบวา่มีสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดั เช่น สตูรพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รวมถึงรูปสามเหลี่ยมทั่วไป รูปสี่เหลี่ยมคางหมูท่ีมีดา้น หนึ่งตั้งฉากกับ  
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ดา้นคูข่นาน สตูรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมดา้นขนาน ทรงส่ีเหลี่ยมใด ๆ และปริซึมตรงท่ีมีฐานเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมแูละมีดา้นหนา้ตัง้ฉากกบัดา้นคูข่นาน 

ขอ้มูลหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเรขาคณิตของอียิปต ์ไดแ้ก่บันทึกในกระดาษ พาไพรัส  
ท่ีมีช่ือว่า มอสโก พาไพรสั (Moscow Papyrus) มีอายุราว 1,850 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช และ ไรน ์
พาไพรสั (Rhind Papyrus) มีอายุราว 1,650 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช เป็นหนังสือท่ีรวบรวมปัญหา 
ท่ีเก่ียวกบัปัญหาเรขาคณิตและเก่ียวกบัสตูรของการวดั 

ความรูท้างเรขาคณิตในสมยัโบราณไดม้าดว้ยวิธีการสงัเกต คาดคะเน ลองผิดลองถูก        
เป็นเรขาคณิตเชิงปฏิบัติทดลอง ยังไม่มีการพิสูจนใ์หเ้หตผุล หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่เรขาคณิต
ในสมยันั้นเป็นเชิงปฏิบัติ ไดแ้ก่ เครื่องมือส  ารวจทางดาราศาสตรข์องชาวอียิปต ์ซึ่งเก่าแก่อายรุาว 
1,850 ปี ก่อนคริสตศ์ักราช นาฬิกาแดดอายุราว 1,500 ปี ก่อนคริสตศ์ักราช และพีระมิดท่ีกีซา
(Giza) อายรุาว 2,900 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช ความรูท้างเรขาคณิตในสมยัก่อนแมจ้ะไมม่ีการพิสจูน์
แต่ก็เพียงพอในดา้นการน าไปใช้ตวัอย่าง เช่น อียิปตใ์ช้เชือกผกูปมห่างเท่า ๆ กัน เมื่อตอ้งการ  
มมุฉากก็จะใชวิ้ธีขึงเชือกเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาด 3, 4, 5 หน่วย อียิปตม์ีความสามารถดา้นการ
น าความรูไ้ปใช้สรา้งพีระมิดสามารถหาพื้นท่ีและปริมาตรซึ่งมีบางสูตรก็ถูกบางสูตรก็ผิด  
ชาวกรีกรุ่นหลงัท่ีไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ ต่อมามีความเห็นว่าความรูท้างเรขาคณิตของอียิปต  ์
ไมม่ีการใหเ้หตผุล ไมส่ามารถอธิบาย ไดว้า่ ท าไมจึงท าเช่นนั้น ชาวกรีกจึงสนใจท่ีจะหาเหตผุลของ
ความรูเ้หลา่นัน้ 

ยคุใหมข่องคณิตศาสตรไ์ดเ้ริ่มตน้ขึน้เมื่อประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช เมื่อตอ้งการ
ตอบค าถามวา่ "ท  าไม" และตอ้งการค  าตอบท่ีเป็นเหตเุป็นผล จึงท าใหก้ารคิด เก่ียวกบัคณิตศาสตร์
เปลี่ยนจากการฝึกปฏิบตัิมาเป็นวิธีท่ีเรียกวา่ "วิธีเชิงสจัพจน"์ (axiomatic method) วิธีการดงักลา่ว
จะเริ่มจากการยอมรบัความรูส้่วนหนึ่งโดยไม่ตอ้ง พิสูจน์ เรียกว่า สัจพจน์ จากนั้นใช้ความรู ้ 
ทางตรรกศาสตรส์รุปความรูอ่ื้น ๆ โดยอาศัยสจัพจน์เหล่านั้น ตัวอย่างการใชวิ้ธีเชิงสจัพจนใ์น 
สมยัแรกเริ่ม คือ วิชาเรขาคณิต กลา่วกนัวา่ผูร้ิเริ่มพิสจูนท์ฤษฎีบท ไดแ้ก่ เทลีสแห่งไมลีตสั (Thales 
of Miletus 625-547 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) เป็นพ่อคา้ชาวกรีก ท่านศึกษาความรูค้ณิตศาสตรจ์าก
อียิปต์และจากเมืองอ่ืนในตะวันออก ตัวอย่างทฤษฎีบทท่ีท่านพิสูจน์ เช่น มุมท่ีฐานของ 
รูปสามเหลี่ยมหนา้จั่วย่อมเท่ากัน เสน้ผ่านศนูยก์ลางย่อมแบ่งครึ่งวงกลม มมุในครึ่งวงกลมเป็น 
มมุฉาก ขณะท่ีเทลีส อาศยัอยู่ในอียิปต ์ท่านไดเ้สนอวิธีวดัความสงูของพีระมิดโดยการวดัเงาของ
พีระมิดและเงาของไมต้ัง้ตรงท่ีเราทราบความสงู แลว้ใชอ้ตัราส่วนของเงาและความสงู นอกจากนี ้
เทลีสยงัมีช่ือเสียงมากจากการท านายสรุิยคราสในปี 585 ก่อนคริสตศ์กัราช 
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เรขาคณิตของกรีกเริ่มมีการใหเ้หตผุลในสมยัของเทลีส แนวทางดงักล่าวมีการสืบทอด
ต่อมาในกรีกอีกสองศตวรรษโดยพีทาโกรัสแห่งซามอส (Pythagoras of Samos, ประมาณ  
580-496 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) ท่านไดต้ัง้โรงเรียนสอนวิทยาการหลายแขนงตามท่ีนิยมในสมยันั้น 
ส  าหรบัความรูท้างคณิตศาสตร ์ไดม้ีการสอนสมบัติเก่ียวกับจ านวน เรื่องดังกล่าวมีปรากฏใน 
หนังสืออิลิเมนต์ของยุคลิดเล่ม VII นอกจากนี้โรงเรียนของพีทาโกรัสยังไดส้อนพื้นฐานของ
เรขาคณิตในระนาบท่ีเป็นระบบ ตอ่มาฮิปโปเครทีสแห่งไคออส (Hippocrates of Chios ประมาณ 
460-377 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) ศิษยเ์อกพีทาโกรสัไดร้วบรวมเขียนต  าราเรขาคณิตเล่มแรก (400 ปี
ก่อนคริสตศ์ักราช) ตน้ฉบับต  าราดังกล่าวไดห้ายไป แต่ภายหลังมีเนื ้อหาดังกล่าวปรากฏใน 
หนงัสืออิลิเมนตข์องยคุลิดเล่ม I - IV กลุม่ของพีทาโกรสัในสมยันั้นไม่ไดพ้ัฒนาทฤษฎีบทเก่ียวกับ
สัดส่วนว่าสามารถใช้ส  าหรับกรณีท่ีความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนไดด้ว้ยจ านวน ต่อมา
ภายหลงัยูโดซุสแห่งไนดสั (Eudoxus of Cnidus 408-355 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) ประสบผลส าเร็จ
ในการพัฒนาทฤษฎีบทเก่ียวกับสัดส่วน ผลงานดังกล่าวมีปรากฏในหนังสืออิลิเมนต์เล่ม V  
ในศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตศ์ักราช เป็นยุคของความรุ่งเรืองของเพลโตแห่งทิโวลี (Plato of Tivoli 
ประมาณ 428-348 ปี ก่อนคริสตศ์ักราช) ท่านไดต้ัง้โรงเรียนขึน้ อยู่ในสวนสาธารณะท่ีเอเธนส ์ 
ซึ่งเขียนขอ้ความไวม้ีใจความว่า "การศกึษาคณิตศาสตรจ์ะสามารถพัฒนาและจัดระบบความคิด
ของสมองไดอ้ย่างมีคุณค่ามากกว่าการใช้ตาถึงพันตา เพราะว่าการใชค้วามคิดสามารถท าให้ 
เขา้ใจความจริงได"้ เพลโตไดส้อนวา่หว้งของความคิดส  าคญักวา่โลกของวตัถท่ีุสมัผสัดว้ยประสาท
สัมผัสเพราะโลกของวัตถุท่ีสัมผัสดว้ยประสาทสัมผัสนี้เป็นเพียงเงาของความนึกคิดเท่านั้น  
โลกของวตัถุเปรียบเสมือนถ า้รูเข็มบนผนังถ า้เราจะเห็นเพียงเงาของความเป็นจริงเมื่อมีแสงส่อง
จากขา้งนอกเขา้มาเท่านั้นความผิดพลาดของประสาทสมัผสัเราสามารถจะแกไ้ขไดโ้ดยใชส้มอง  
นึกคิด ซึ่งวิธีเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุ คือการศึกษาคณิตศาสตร ์นอกจากค  าขวญัดงักล่าวแลว้เหนือประตู
ทางเขา้โรงเรียนติดป้ายใจความว่า "ผูไ้ม่มีความรูท้างเรขาคณิตหา้มเขา้" เพลโตมีลกูศิษยค์นหนึ่ง 
ท่ีมีช่ือเสียงและมีความสามารถทางเรขาคณิตคือ ยุคลิด ซึ่งไดเ้ขียน ต  าราเรขาคณิตโดยรวบรวม
ความรูต้่าง ๆ ทางเรขาคณิตจัดเป็นระบบสจัพจนท่ี์เป็นเหตเุป็นผลต่อเน่ืองกนัจนไคร้บัความนิยม
ใชเ้ป็นแบบเรียนมานานกว่า2,000 ปี ถา้ไม่นับคมัภีรไ์บเบิลแลว้ ต  าราดงักล่าวเป็นต  าราท่ีโด่งดงั
ท่ีสดุเลม่หนึ่ง 

1.2 ความหมายของเรขาคณติ 
มีผูใ้หค้วามหมายของเรขาคณิตไวใ้นลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้
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ไคล ์(Klein, 1872) กลา่วว่า เรขาคณิตเป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับสมบัติของเซต S ซึ่งคง 
ยืนยงเมื่อสมาชิกของ S ถูกกระท าโดยการแปลงของสมาชิกบางตัวของรูปของการแปลง  
ซึ่งสามารถอธิบายไดค้ือ ให ้S เป็นเซตของจุดบนระนาบปกติ พิจารณาเซตของการแปลงทั้งหมด
ซึ่งเกิดจากการประกอบ (composition) ของการเลื่อน (translation) การหมุน (rotation) และ 
การสะท้อน (refection) จะไดเ้ซตกับการประกอบเป็นรูปของการเปลี่ยนแปลงเรขาคณิตซึ่ง 
เกิดจาก S กับการแปลงของ คือเรขาคณิตแบบยุคลิดท่ีเราไดศ้ึกษาในระดับโรงเรียน เน่ืองจาก
สมบัติ เช่น ระยะทาง พื้นท่ี ความเท่ากันทุกประการ การขนานกัน การตั้งฉากซึ่งกันและกัน  
ความคลา้ย การอยู่บนเสน้เดียวกันของจุด การพบท่ีจุดเดียวกันของเสน้ยืนยงภายใตรู้ป ดงันั้น
สมบตัิเหลา่นี ้คือ สมบตัิท่ีตอ้งศกึษาในเรขาคณิตแบบยคุลิดบนระนาบและจากความหมายขา้งตน้
ไคล ์ยงัไดแ้บ่งเรขาคณิตออกเป็น 3 ประเภทคือ Parabolic, Elliptic และ Hyperbolic และการแบ่ง
ประเภทของเรขาคณิตนีต้ัง้อยู่บนรากฐานของจ านวนเสน้ขนานท่ีไมไ่ดอ้ยู่บนเสน้ท่ีก  าหนดให ้

สิริวรรณ ตั้งจิตวฒันะกุล (2542, น. 62) ใหค้วามหมายว่า เรขาคณิต หมายถึง วิชาท่ี
ศกึษาเก่ียวกบัสมบตัิของรูป ไดแ้ก่ ขนาด รูปรา่ง และต าแหน่งในปริภมูิ 

สมทรง สุวพานิช (2553, น. 33) กล่าวว่า ความหมายตามรากศัพท์ของ Geometry 
หมายถึง “การวดัพื้นโลก” เรขาคณิตเป็นคณิตศาสตรแ์ขนงหนึ่งซึ่งว่าดว้ยเรื่องสมบัติของปริภูมิ 
(Space) ท่ีวัตถุตั้งอยู่ ท่ีวัตถุเคลื่อนไหวและท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้และยังเก่ียวขอ้งกับรูปร่างและ
รูปแบบของวตัถุในปริภมูิเรขาคณิตมีตน้ก าเนิดมาจากความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ 
โดยมนุษยพ์ยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กับธรรมชาติเพ่ือการอยู่รอด ความจ าเป็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
ความอยู่รอดของมนษุยท์  าใหเ้กิดความรูข้ึน้ เช่น ความจ าเป็นในการยา้ยท่ีอยู่อาศยัท าใหม้นุษย์
เกิดความเขา้ใจความหมายของเวลาและระยะทาง คือ มนุษยเ์ริ่มเขา้ใจถึงการเดินทางท่ีใกลแ้ละ
ไกลและรูจ้กัสงัเกตเวลาท่ีใชเ้ดินทางว่าใชม้ากอยเพียงใด ตอ่มามนุษยเ์ริ่มรวมตวัเป็นกลุม่จึงเกิด
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งท่ีอยู่อาศยั ไดส้งัเกตสิ่งแวดลอ้มตามธรรมชาติแลว้คิดประดิษฐ์สิ่งตา่ง ๆ
โดยการเลียนแบบรูปรา่งตา่ง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ มนษุยเ์ริ่มรูจ้กัการแลกเปลี่ยนอาหารและ
เครื่องใชซ้ึ่งกนัและกนั เมื่อมีของเหลา่นีเ้กินความตอ้งการจึงท าใหเ้กิดความคิดเรื่องการวัด 

ศิราณี จันทรบ์ุตร (2562, น. 29) ไดใ้ห้ความหมายว่า เรขาคณิตหมายถึงการบอก
ต าแหน่ง ทิศทางและระยะทาง ของสิ่งต่าง ๆ เช่น ใกล้-ไกล หนา้-หลงั ใน-นอก บน-ล่าง ทิศทาง 
การจ าแนกรูปเรขาคณิตและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการจดักระท าเก่ียวกับ
รูปเรขาคณิตสามมิติและสองมิติ เช่น ทรงกลม ทรงส่ีเหลี่ยม มมุฉาก กรวย และทรงกระบอก และ
รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
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จากความหมายของเรขาคณิตท่ีกลา่วมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ เรขาคณิต หมายถึง วิชาท่ี
ศึกษาเก่ียวกับสมบัติของรูปโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปวงกลม  
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงกลม กรวย ทรงกระบอก เป็น
ตน้ 

1.3 ความส าคัญของเรขาคณติ 
เรขาคณิตเป็น วิชาท่ี เรียน รู ้ผ่านทางการมองเห็น  (Visual Subject) เป็น  1 ใน 3  

สาขาคณิตศาสตร ์ท่ีประกอบด้วย พีชคณิต เรขาคณิตและการวิเคราะห์ และเป็นท่ียอมรับ 
กันโดยทั่ วไปว่าหลักสูตรคณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรียนจ าเป็นต้องมีวิชาเรขาคณิตอยู่ด ้วย  
นกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความส าคญัของเรขาคณิตไวด้งันี ้

ปานทอง กุลนาถศิริ (2541, น. 3-5) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเรขาคณิตสรุปไดว้่า 
เรขาคณิตเป็นพื้นฐานท่ีส  าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตรใ์นทุกระดับ เรขาคณิตเป็นศาสตรท่ี์มี
ความหมาย มีคณุคา่ มีประโยชน ์และมีความผกูพนักบัชีวิตมนษุยม์านบัเป็นเวลานาน 

อัมพร ม้าคนอง (2547, น. 64-65) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเรขาคณิตสรุปไดว้่า  
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสมัพันธก์ับชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ เมื่อพิจารณาจาก
สิ่งของทั่วทกุมมุโลกลว้นอธิบายลกัษณะไดด้ว้ยรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เป็นเนือ้หาของท่ี
เป็นรูปธรรม สามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการมองเห็น การนึกภาพ การสมัผสั เป็นรูปท่ีประกอบดว้ยจุด 
เสน้ตรง เสน้โคง้ ระนาบ ฯลฯ อย่างนอ้ยหนึ่งอย่าง ตวัอย่างของรูปเรขาคณิต ไดแ้ก่ รูปสามเหลี่ยม
หนา้จั่ว รูปสี่เหลี่ยมดา้นขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหม ูปริซึม และทรงกระบอก 

สมทรง สุวพานิช (2553, น. 33-37) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเรขาคณิตสรุปไดว้่า 
เรขาคณิตเป็นสิ่งทา้ทายความคิดท่ีช่วยเพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สง่เสริมความคิด
สรา้งสรรค์ ปลูกฝังความสามารถดา้นมิติสัมพันธ ์(Spatial Ability) และพัฒนาแบบความคิด
คณิตศาสตร ์(Mathematical Cast of Mind) เรขาคณิตจดัวา่เป็นตวัช่วยวางรากฐานในการพิสจูน์
อย่างมีความหมาย เพราะในเรขาคณิตเองไดบ้รรจโุครงสรา้งท่ีสมเหตสุมผล (Logical Structure) 

ยวุรรณดา พรหมนิวาส (2553, น. 19) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเรขาคณิต สรุปไดว้่า
เรขาคณิตเป็นศาสตร์ท่ีมีความหมาย ส่งเสริมให้มีความคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล ทั้งนี ้ยังมี
ความส าคญัอย่างมากต่อมนุษยต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เรขาคณิตสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้
เป็นประโยชน์ไดอ้ย่างมากมาย เช่น ในการก่อสรา้ง ในด้านวิศวกรรม ในการส  ารวจ ในด้าน  
ดาราศาสตร ์เป็นตน้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2556, น. 43) กล่าวว่า เรขาคณิต
เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตรแ์ละเป็นพื้นฐานท่ีส  าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตรใ์นทุกระดับ  
เรขาคณิตมีความส าคญัทั้งในสมยัอดีตและปัจจุบันมีการน าเรขาคณิตไปใชป้ระโยชนม์ากมาย  
เช่น ในการก่อสรา้ง ในดา้นวิศวกรรม ในการส  ารวจดา้นดาราศาสตร ์เป็นตน้ 

สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2558, น. 9) กล่าวถึงความส าคัญของเรขาคณิต  สรุปไดว้่า 
เรขาคณิตฝึกให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุมีผลมากกว่าจะเช่ือโชคลางหรือเดาสุ่ม  โดยการเรียน
เรขาคณิตฝึกให้มีความสามารถดา้นนิรนัย  สามารถยกตัวอย่างคา้นส  าหรบัขอ้ความท่ีเป็นเท็จ  
ใหนิ้ยามท่ีชัดเจนและรดักมุ รูจ้กัเง่ือนไขท่ีจ  าเป็นและเพียงพอ สามารถพิสจูนบ์างรูปแบบได ้ท าให้
รูจ้กัระบบสจัพจนแ์ละคณุคา่ของระบบสจัพจน ์มากไปกว่านัน้เรขาคณิตยังฝึกความสามารถดา้น
มิติสมัพันธท์  าใหส้ามารถมองโครงสรา้งหรือรูปส  าคญัออกจากรูปท่ีซบัซอ้น (Field independent) 
ตลอดจนการจินตนาการในเรื่องสมมาตร  อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานส าหรับการน าไปใช้ในด้าน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร ์กลศาสตร ์แสง เสียง และ วิศวกรรมศาสตร ์รวมไปถึงการออกแบบซึ่ง
ประกอบไปดว้ยสญัลกัษณแ์ละเครื่องกล การส  ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างไม ้ช่างตดัเสือ้ การเดินเรือ 
นอกจากนี้เราอาจใช้เรขาคณิตเป็นแบบจ าลอง  อธิบายผ่านมติทางเลขคณิต และอาจใชเ้ป็น
สื่อกลางส าหรบัการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นมากย่ิงขึน้    

กมล นาคสุทธิ (2559, น. 2) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของเรขาคณิตสรุปไดว้่าความรู ้
เก่ียวกับเรขาคณิตมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราอย่างมาก  เราใช้
เรขาคณิตในชีวิตจริงเพ่ือท าความเขา้ใจหรืออธิบายสิ่งต่าง  ๆ รอบตวั ซึ่งเรขาคณิตเป็นศาสตร์
สาขาหนึ่งท่ีเนน้เรื่องการคิดและการใหเ้หตผุล นอกจากนีเ้รขาคณิตยังมีความส าคญัท่ีช่วยพัฒนา 
ความคิดและความสามารถในการใหเ้หตผุล อนัจะน าไปสูค่วามสามารถในการเขียนพิสจูน ์ซึ่งเป็น
การพฒันาความเขา้ใจทางเรขาคณิตขัน้สงูตอ่ไป 

จารุวรรณ สอนแปง (2559, น. 4) กล่าวว่า เรขาคณิตเป็นสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
หนึ่งท่ีส  าคญั เพราะการเรียนเรขาคณิตจะช่วยฝึกใหน้ักเรียนสามารถแสดงเหตผุลในการพิสจูน์
ทฤษฎีบท และช่วยฝึกให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิต จึงถือเป็นเรื่องยากส  าหรบัครูผูส้อนท่ีตอ้งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียน
สามารถพิสจูนท์ฤษฎีบทใหเ้ป็นและฝึกใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใหเ้หตผุล เพ่ือน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาทางเรขาคณิต เพราะเน่ืองจากบางทฤษฎีบทก็พิสจูนไ์ดโ้ดยตรงจากการใชบ้ทนิยาม 
บางทฤษฎีบทตอ้งอาศยัทฤษฎีบทอ่ืนมาช่วยในการพิสจูนซ์ึ่งการพิสจูนท์ฤษฎีบทจะไม่สามารถ
สง่ผลกับความเขา้ใจของนักเรียน ถา้การพิสจูนน์ัน้มาจากการท่องจ าของนกัเรียน หรือมาจากการ
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สอนจากครูผูส้อนโดยตรงนักเรียนจะสามารถเรียนและเขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนไดด้ี  เมื่อนักเรียนได้
พิสจูนท์ฤษฎีบทและแกปั้ญหาดว้ยตวัของนกัเรียนเอง 

ชานันท์ ข่าขันมะลี (2559, น. 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเรขาคณิตสรุปได้ว่า  
เรขาคณิตเป็นศาสตรท่ี์เรียนรูโ้ดยผา่นการมองเหน็ (Visual subject) เป็นสิ่งทา้ทายความคิดเพราะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค  ์ปลูกฝังความสามารถดา้นมิติ
สัมพันธ์ (spatial ability) และพัฒนาแบบความคิดทางคณิตศาสตร์ (mathematical cast of 
mind) โดยทั่วไปแลว้ พัฒนาการในการยอมรับสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ เริ่มจากการใช้การหยั่งรู ้
(intuition) แลว้ไปสิน้สดุท่ีการอา้งเหตผุล การพิสจูนจ์ึงมีบทบาทอนัส  าคญัย่ิงตอ่การใชเ้หตผุลแทน
การเดา ลองผิดลองถกู หรือตดัสินจากอคติของตน เรขาคณิตจัดวา่เป็นตวัช่วยวางรากฐานในการ
พิสจูนอ์ย่างมีความหมาย เพราะในเรขาคณิตเองไดบ้รรจไุวด้ว้ยโครงสรา้งท่ีสมเหตสุมผล (logical 
structure) การศึกษาระบบสัจพจน์ทางเรขาคณิ ต  เป็น เสมือนสิ่ ง ท่ี ช่ วยสร้าง  “กติกา”  
ซึ่งชี ้ให้เห็นว่ากติกาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงได้ และท าให้เกิดความแตกต่างขึน้  การพิสจูน์จะมา 
ช่วยชี้แนะ ท าให้ยอมรบัในความแตกต่างนั้นเป็นการยอมรบัดว้ยเหตุผลท่ีมีความชัดเจน  จาก
ลกัษณะส าคญัและความเป็นมาท่ีน่าสนใจของเรขาคณิต ท าใหเ้รามองเห็นประโยชนท่ี์จะไดจ้าก
การเรียนรูเ้รขาคณิตในดา้นตา่ง ๆ อนัไดแ้ก่ ในการด  าเนินชีวิต เช่น การออกแบบคีมลอ็ค จากการ
ปรบัโครงรูปสามเหลี่ยมช่วยยึดเสากบัโครงรา่งของสิ่งก่อสรา้งท่ียังไมส่  าเรจ็  การเขา้ใจสิ่งแวดลอ้ม
ตวัเรา เพราะสิ่งท่ีพบเห็นไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติ หรือผลงานของมนุษยล์ว้นปรากฏในรูปแบบ
ทางเรขาคณิตเป็นพืน้ฐานในลกัษณะสามมิติหรืออาศยัหลกัการของเรขาคณิตในการสรา้งสรรค์
งานเหล่านั้น เดก็คุน้เคย ชินตา และใหค้วามสนในสิ่งท่ีปรากฏในธรรมชาติอยู่แลว้ เพียงแต่ขาด
การชีน้  าท่ีดี ท าให้พัฒนาการดา้นเรขาคณิตไม่ถึงขีดสดุในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก  
จิตรกร หรือวิชาชีพท่ีตอ้งอาศยัความประณีตและหลกัการเฉพาะเช่น ช่างไม ้ช่างกล ช่างก่อสรา้ง 
ช่างประปา ลว้นจ าเป็นจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจศาสตรท์างเรขาคณิตทัง้สิน้ 

ดิมากอส  (Dimakos,  2007, p. 87) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเรขาคณิตว่าเป็น
คณิตศาสตรส์าขาหนึ่งซึ่งมีความส าคญัต่อการด  าเนินชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน  ในยุค
ปัจจุบันมนุษยก์็ยังคงน าเรขาคณิตมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างมากมาย  ดงัเห็นไดจ้าก
เรขาคณิตมีบทบาทส าคญัทัง้ตอ่วิทยาศาสตรใ์นหลายสาขารวมทัง้ทางดา้นศิลปะดว้ย 

จากการศกึษาความส าคญัของเรขาคณิตจะเห็นไดว้า่เรขาคณิตมีความส าคญัหลายดา้น 
ทัง้ในดา้นชีวิตประจ าวนั ดา้นการประกอบอาชีพ ดา้นวฒันธรรม โดยเฉพาะดา้นการเป็นเครื่องมือ
ในการปลกูฝังอบรม ซึ่งเป็นดา้นท่ีมีความส าคัญมากในการพัฒนาคนใหม้ีความคิด  สามารถ 
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คิดวางแผน ตดัสิน แกปั้ญหา พัฒนาใหม้นุษยม์ีความสมบูรณท์ั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ ์

1.4 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์
คณิตศาสตรม์ีบทบาทส าคญัย่ิงต่อความส าเรจ็ในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร ์ช่วยให้มนุษยม์ีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปั์ญหา หรือสถานการณไ์ดอ้ย่างรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ ์วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้คณิตศาสตรย์ังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และศาสตรอ่ื์น ๆ อนัเป็นรากฐานในการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของชาติใหม้ีคณุภาพและพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ การศกึษาคณิตศาสตร ์จึงจ  าเป็นตอ้งมีการพฒันา
อย่างต่อเน่ื อง เพ่ื อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐ กิจ  สังคม  และความ รู ้  
ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตัน์โดยการจัดการ
เรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์ประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้มีความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ 
สิ่งต่าง  ๆ พรอ้มท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และ
ควรจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2561, น. 1) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ไดก้  าหนดกรอบสาระและมาตรฐานท่ีเอือ้อ  านวยใหส้ถานศึกษา ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ
จัดท าหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
เน้นการจัดการเรียนรูท่ี้ยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้  
และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสดุ ทั้งนีเ้พ่ือใหก้ารจัดการศึกษาเป็นไปตาม หลกัการ จุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู ้ ท่ีก  าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ท่ี เก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติในการ  
จดัหลกัสตูรสถานศกึษา จึงไดก้  าหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คือ 

1. ระดบัชั้นท่ีจดัใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติการเรียนรูแ้ละระดบัพัฒนาการของผูเ้รียน
เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1.1 ระดบัประถมศกึษา 
1.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
1.3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 



  
 

20 

2. สาระการเรียนรูท่ี้ประกอบดว้ย กลุม่องคค์วามรู ้ทกัษะหรือกระบวนการการเรียนรู ้     
และคณุลกัษณะหรือคา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนเป็น 8 กลุม่ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
วิท ย าศาสตร์ สังคมศึกษ า  ศาสนาและวัฒ นธรรม  สุขศึ กษาและพลศึกษา  ศิ ลป ะ  
การงานอาชีพ เทคโนโลยีและภาษาตา่งประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระท่ีไดแ้บ่งสาระการเรียนรู ้ 
อันเป็นสาระหลักท่ีจ  าเป็นส  าหรับผูเ้รียน จ  านวน 4 สาระ ผูส้อนควรบูรณาการสาระต่าง  ๆ  
เขา้ดว้ยกันเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เมื่อผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู ้
ความเขา้ใจในเนือ้หาสาระคณิตศาสตร ์มีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ มีเจตคติท่ีดีตอ่
คณิตศาสตร ์ตระหนกัในคณุคา่ของคณิตศาสตรแ์ละสามารถน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปพฒันา
คณุภาพชีวิต ตลอดจนสามารถน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปเป็นเครื่องมือในการเรียนรูส้ิ่งตา่ง  ๆ 
และเป็นพืน้ฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสงูขึน้ การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูค้ณิตศาสตรอ์ย่างมี
คณุภาพนั้น จะตอ้งมีความสมดลุระหว่างสาระทางดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไป
กบัคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามคณุภาพของผูเ้รียนท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแตล่ะช่วงชั้น ส  าหรบั
ผูเ้รียนท่ีมีความสนใจหรือมีความสามารถสงูทางคณิตศาสตร ์สถานศกึษาอาจจดัใหผู้เ้รียนเรียนรู ้
สาระท่ีเป็นเนือ้หาวิชาใหก้วา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ หรือเนน้ทกัษะกระบวนการมากขึน้โดยพิจารณาจาก
สาระหลกัท่ีก  าหนดไวนี้ ้หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรอ่ื์น ๆ เพ่ิมเติมโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถและความตอ้งการของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2561) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตร ์
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 : เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด  าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึน้จากการด  าเนินการ สมบตัิของการด  าเนินการ และน าไปใช ้

มาตรฐาน ค 1.2 : เขา้ใจและวิเคราะหรู์ปแบบ ความสมัพนัธ ์ฟังกช์ัน ล  าดบัและ
อนกุรม และน าไปใช ้

มาตรฐาน ค 1.3 : ใชนิ้พจน ์สมการ อสมการ และเมทริกซ ์อธิบายความสมัพนัธ์
หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้

สาระท่ี 2 การวดัและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 : เขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี

ตอ้งการวดั และน าไปใช ้
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มาตรฐาน ค 2.2 : เขา้ใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช  ้

มาตรฐาน ค 2.3 : เขา้ใจเรขาคณิตวิเคราะห ์และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค 2.4 :  เขา้ใจเวกเตอร ์การด  าเนินการของเวกเตอร ์และน าไปใช  ้

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 : เขา้ใจกระบวนการทางสถิติ และใชค้วามรูท้างสถิติในการ

แกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 : เขา้ใจหลกัการนบัเบือ้งตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช  ้

สาระท่ี 4 แคลคลูสั  
มาตรฐาน ค 4.1 : เขา้ใจลิมิตและความตอ่เน่ืองของฟังกช์ัน อนพุนัธข์องฟังกช์ัน 

และปริพนัธข์องฟังกช์นั และน าไปใช ้
สาระและมาตรฐานการเรียนรูค้ณิตศาสตรส์าระท่ี 2 การวดัและเรขาคณิต ในช่วงชัน้ท่ี 3 

ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ไดก้  าหนดรายละเอียดสาระและมาตรฐานการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์สาระท่ี 2 
การวดัและเรขาคณิต ไวด้งันี ้

มาตรฐาน ค 2.1 : เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี
ตอ้งการวดั  และน าไปใช ้

มาตรฐานการเรียนรูช้่วงชัน้ท่ี 3 
1. การหาพืน้ท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก  
2. การน าความรู ้เก่ียวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ

แกปั้ญหา 
3. การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
4. การน าความรูเ้ก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ

แกปั้ญหา 
5. การหาพืน้ท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  
6. การน าความรูเ้ก่ียวกับพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย  และทรงกลมไปใช้ในการ

แกปั้ญหา 
7. การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม   
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8. การน าความรูเ้ก่ียวกับปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แกปั้ญหา 

 
มาตรฐาน ค 2.2 : เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช ้ 
มาตรฐานการเรียนรูช้่วงชัน้ท่ี 3      

1. การสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณิต 
2. การสรา้งรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชก้ารสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณิต  
3. การน าความรูเ้ก่ียวกบัการสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตจริง 
4. หนา้ตดัของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
5. ภาพท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบขึน้จากลกูบาศก ์
6. การน าความรูเ้ก่ียวกบัก ารสรา้งทางเรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตจริง 
7. สมบตัิเก่ียวกบัเสน้ขนานและรูปสามเหลี่ยม 
8. การเลื่อนขนาน  
9. การสะทอ้น  
10. การหมนุ  
11. การน าความรูเ้ก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิตไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
12. ความเท่ากนัทกุประการของรูปสามเหลี่ยม  
13. การน าความรูเ้ก่ียวกบัความเท่ากนัทกุประการไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
14. ทฤษฎีบทพีทาโกรสัและบทกลบั  
15. การน าความรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีบทพีทาโกรสัและบทกลบัไปใชใ้นชีวิตจริง 
16. รูปสามเหลี่ยมท่ีคลา้ยกนั  
17. การน าความรูเ้ก่ียวกบัความคลา้ยไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
18. อตัราสว่นตรีโกณมิติ  
19. การน าค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติของมมุ 30 องศา 45 องศา และ 60 องศาไป

ใชใ้นการแกปั้ญหา 
20. วงกลม คอรด์ และเสน้สมัผสั  
21. ทฤษฎีบทเก่ียวกบัวงกลม 
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2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกับการบูรณาการแบบเชือ่มโยง 

2.1 การบูรณาการ 
การน าค  าว่า “บูรณาการ” ไปใช้นั้นมีหลากหลายลักษณะซึ่งก็แลว้แต่การตีความให้

เหมาะสมกับการใช้งาน แต่โดยรวมแลว้มีจุดร่วมกันคือ “การบูรณาการ” เป็นการผสมผสาน
ทรพัยากรท่ีมีอยู่น  ามาบริหารจดัการรว่มกนัเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา หรือ ท าใหด้ีขึน้ 

2.1.1 ความหมายของการบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์ตอ้งการใหน้กัเรียนมีความรูแ้ละมีพืน้ฐาน

เพียงพอท่ีจะน าไปศึกษาต่อนั้นจ  าเป็นต้องบูรณาการหรือเช่ือมโยงเนื้อหาต่าง  ๆ  ในวิชา
คณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั นกัการศกึษาหลายคนไดน้  าเสนอความหมายของการบรูณาการ ดงันี ้

สาโรช บัวศรี (2529, น. 7) ใหค้วามหมายของการบูรณาการไวว้่า หมายถึง การท า
ให้สมบูรณ์ การท าให้เต็มหน่วยเบ็ดเสร็จในตัว และน าไปใช้ประโยชน์ไดล้ักษณะของการให้
ความหมายลกัษณะหนึ่ง คือการท าใหค้วามหมายในแง่การบรูณาการเนือ้หา 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, น. 10) ให้ความหมายของการบูรณาการว่า  
เป็นการน าสิ่งหนึ่งเขา้รวมกบัอีกสิ่งหนึ่ง เพ่ือท าใหส้ิ่งท่ีมีอยู่เพ่ิมพนู เกิดความสมบรูณม์ากกวา่เดิม 
โดยเกิดการเอือ้ประโยชนต์อ่กนั 

สวิุทย ์มลูค  า (2551, น. 32) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบรูณาการเป็นการเช่ือมโยง
ศาสตรห์รือเนือ้หาสาขาตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพันธเ์ก่ียวขอ้งกันมาผสมผสานเขา้ดว้ยกัน เพ่ือใหเ้กิด
ความรูท่ี้มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง 

ทิศนา แขมมณี (2552, น. 145-146) กล่าวว่า การบูรณาการ หมายถึง การน า
ศาสตรต์่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสาน  กันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ด  าเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ จึงหมายถึงการน าเอาความรูส้าขาวิชาตา่ง ๆ 
หรือเนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพันธก์ันมาผสมผสานกันและจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม  และสามารถน าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ทั้งนีน้อกเหนือจากการบูรณาการในเนือ้หาสาระแลว้ การจัดการเรียนการสอน
ควรมีการบูรณาการในลักษณะอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย  ได้แก่ การบูรณาการระหว่างความรู ้ 
กับกระบวนการเรียนรูก้ารบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางดา้นความรูก้ับทางดา้นจิตใจ  และ
การบรูณาการระหวา่งสิ่งท่ีเรียนในหอ้งเรียนกบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ในชีวิตจริง 
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กฤษดา นรินทร ์(2555, น. 21) กล่าวว่า การบูรณาการทางคณิตศาสตรเ์ป็น
กระบวนการท่ีผูเ้รียนน าความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับคณิตศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู ้และ
การแกปั้ญหาตา่ง ๆ ทัง้ในเนือ้หาวิชาและปัญหาในชีวิตจริงไดอ้ย่างมีความหมาย 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2555, น. 14) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการว่าเป็น
ลกัษณะของการผสมผสานเนือ้หาวิชาการ หรือวิธีสอนเพ่ือส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้ และ  
มีประสบการณใ์นอนัท่ีจะรวบรวมความคิด มโนทัศน ์ความรู ้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหาพรอ้มท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน  ์

ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555, น. 431) ไดใ้หค้วามหมายการบรูณาการไวว้่า 
เป็นการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการโดย  
การเช่ือมโยงเนือ้หา ความรู ้ความคิด ทักษะและประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งจากศาสตรต์่าง ๆ ของ
รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่าง ๆ มาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งนี ้เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด 
การเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียน ทั้งดา้นสติปัญญา (Cognitive) ทักษะและจิตใจ
สามารถน าความรูแ้ละทักษะท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชนไ์ดจ้ริงในสถานการณใ์นชีวิตจริง 

ปานเพชร ร่ม ไท ร (2558 , น . 40 ) ได้ให้ค วามหมายการบู รณ าการไว้ว่ า  
เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียนตามความสนใจ  ความสามารถ และ 
ความตอ้งการ โดยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรูใ้นศาสตรส์าขาต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์
กนัเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงพฤติกรรมในดา้นสติปัญญา ทักษะ และจิตใจ 
และสามารถน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

ทราเวสส ์และรีวอร ์(Travass & Revore, 1990, p. 9) กล่าวว่า การบูรณาการเป็น
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความสอดคลอ้ง
ระหว่างสิ่งท่ีเรียนภายในโรงเรียนกับสภาพในสงัคมจริง การจัดประสบการณ์นอกจากจะมีการ
จดัเตรียม โดยยึดถือความสมบรูณ ์และเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริง 

บีน  และยู เนสโก (Beane, 1991; UNESCO, 1981, p. 10) ให้ความหมายของ 
การบรูณาการ วา่เป็นการสรา้งความรู ้และประสบการณข์ึน้ใหม่ในลกัษณะของการผสมผสานเขา้
ดว้ยกนัทัง้หมด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพชีวิตจริงของผูเ้รียน 

วาร์ และสัสไคด์  (Vars, 1991, p.  4; Susskind, 1994, p. 325) ได้ให้ ความหมายไว้ว่ า 
การบูรณาการ เป็นการรวมเนื้อหา หรือทักษะวิชาท่ีเรียนในห้องเรียนภายใตจุ้ดประสงคเ์ดียวกันเขา้
ดว้ยกนั จดัเป็นหลกัสตูรใหม ่แตเ่นือ้หาจะตอ้งสอดคลอ้งตอ่จดุประสงคก์ารเรียนเดิม 
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จอหน์เซน (Johnsen, 1994, p. 37) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบูรณาการเป็นความ
พยายามท่ีจะหาความสมัพนัธร์ะหวา่งเนือ้หาวิชากบัหวัขอ้ ความคิดรวบยอด หรือปัญหาท่ีตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนศกึษา 

จากความหมายของการบูรณาการท่ีกล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การบูรณาการ 
หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้หม้ีความสัมพันธ์กันโดยการเช่ือมโยงเนือ้หา ความรู ้
ความคิด ทักษะและประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งจากศาสตรต์่าง ๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชา
ต่าง ๆ มาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและสามารถน าความรูแ้ละทักษะท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน ์
ในชีวิตประจ าวนัได ้

2.1.2 ความส าคัญของการบูรณาการ 
การบูรณาการมีความจ าเป็นและส าคญัตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี

นกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการบรูณาการไว ้ดงัตอ่ไปนี  ้
อมัพร มา้คนอง (2547, น. 101) กล่าวว่าการบูรณาการมีความส าคญัและจ าเป็น

ส  าหรบัการเรียนคณิตศาสตรอ์ย่างมีความหมาย เน่ืองจากการบูรณาการจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
คณิตศาสตรท่ี์เรียนในหอ้งเรียนไดด้ีขึน้ และมองเห็นความส าคญัของคณิตศาสตรใ์นแง่ของการ
เป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชนท่ี์สามารถน าไปใชก้บัศาสตรส์าขาอ่ืนได ้

พิกุล เอกวรางกูร (2550, น. 35-36) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบูรณาการ 
ไวด้งันี ้

1. เป็นการเรียน รู ้ท่ีท  าให้ผู้ เรียนมี โอกาสได้รับประสบการณ์ ท่ีสัมพันธ์ 
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงและช่วยใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาการกลวิธีต่าง  ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
เลา่เรียนไปใชใ้นการด  ารงชีวิต 

2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ลักษณะรอบรู้ มีความรู ้หลายด้าน  เช่ือมโยงกัน 
เป็นองคร์วม ความรูป้ระสบการณไ์มค่บัแคบและเกิดการพฒันาชีวิตทกุดา้น  

3. ความรูท่ี้ได้รับมีความหมายต่อชีวิตและสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงเพราะไดเ้รียนรูส้ิ่งท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ไดเ้รียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม 
มีความรอบรูเ้รื่องนัน้ ๆ ซึ่งเมื่อจะใชห้รือแกปั้ญหาในชีวิตจริงจะตอ้งใชค้วามรอบรู ้ความรูท่ี้ไดเ้รียน
อย่างบรูณาการแบบเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีตอ้งการใชใ้นสถานการณใ์นชีวิตจริงจึงสอดคลอ้งกนั สะดวก
ตอ่การใชง้าน 

4. ช่วยลดความซ ้าซอ้นของเนื้อหา ประหยัดเวลาการเรียนรูแ้ละช่วยลดภาระ 
การสอนได ้
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5. ส่งเสริมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย คิดวิเคราะหเ์ช่ือมโยงไดแ้ละช่วยการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค ์

ชยาภรณ ์รกัพ่อ (2551, น. 9) กล่าวว่า การบูรณาการมีความส าคญัและประโยชน์
ของการเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์บัชีวิตประจ าวนั นอกจากจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นการน าคณิตศาสตร์
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัแลว้ ยงัช่วยสง่เสริมใหน้กัเรียนมีความเช่ือมั่นใน
คณุคา่ของคณิตศาสตร ์มองวา่คณิตศาสตรเ์ป็นสิ่งท่ีอยู่ในสงัคมและจ าเป็นตอ่ชีวิตของเขา เป็นผล
ใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตรม์ากขึน้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555) ไดอ้ธิบายความส าคญั
ของการบรูณาการไวว้า่ ช่วยสง่เสริมใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธข์องเนือ้หาตา่ง ๆ ในคณิตศาสตร ์
และความสมัพันธร์ะหวา่งแนวคิดทางคณิตศาสตรก์ับศาสตรอ่ื์น  ๆ ท าใหน้ักเรียนมีความรูค้วาม
เขา้ใจเนือ้หาทางคณิตศาสตรไ์ดล้กึซึง้และยาวนานขึน้ ตลอดจนช่วยใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์
เป็นวิชาท่ีมีคณุคา่ น่าสนใจและสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริงได ้

สุบรรณ  ตั้งศรีเสรี (2546) กล่าวว่า การบูรณาการเป็นการเช่ือมโยงความรู ้
คณิตศาสตรม์ีความส าคญัอย่างย่ิงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ์เพราะจะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ
เนือ้หาคณิตศาสตรล์กึซึง้และยาวนาน เห็นความสมัพนัธข์องเนือ้หากบัสิ่งตา่ง ๆ  รอบตวั และจะท า
ใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีน่าสนใจ มีประโยชนแ์ละน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงได ้

บลาสคอพและชาซัน (Blaskopf & Chazan, 2001, p. 625) กลา่ววา่ การบรูณาการ
มีความส าคัญในการเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับชีวิตประจ าวัน ช่วยให้นักเรียนตระหนักว่า
คณิตศาสตรเ์ป็นจริง มีความหมายและมีประโยชนส์  าหรบัทกุคน ช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและ
เห็นคณุคา่ในคณิตศาสตรม์ากขึน้ 

เคนเนดีแ้ละทิปส ์(Kennedy & Tipps, 1994, pp. 194-198) กลา่ววา่ การบรูณาการ
มีความส าคญั คือ ท าให้นักเรียนรูจ้ักสรา้งการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่ รูปภาพ 
แผนภาพ สญัลกัษณ ์และมโนมติ กับกระบวนการรวมเนือ้หาและวิธีการตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์
เขา้ดว้ยกนั และรูจ้กัสรา้งการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์ับชีวิตจริง การเช่ือมโยงควรสรา้งให้
เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในระหว่างการเรียนการสอน คือใหน้กัเรียนปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมแลว้
แปลงกิจกรรมเหลา่นัน้ออกมาเป็นรูปภาพ แผนภาพ แผนภมูิ แผนผงั กราฟ และสญัลกัษณต์า่ง ๆ 
การเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับศาสตรอ่ื์น  ๆ และกับชีวิตจริงเกิดขึน้ไดม้ากมาย  ครูสามารถให้
นักเรียนปฏิบัติงานท่ีจะเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับวิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศิลปะ งานคหกรรม
เก่ียวกบัอาหารและกิจกรรมในวิชาตา่ง ๆ 
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สภ าค รูค ณิ ต ศ าสต ร์แห่ งส ห รัฐ อ เม ริ ก า  (National Council of Teacher of 
Mathematics, 2000, pp. 64-66) กล่าวว่า การบูรณาการเป็นปัจจัยท่ีส  าคญัส  าหรบัการจัดการ
เรียนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยง คือ ผูส้อน ทักษะการเช่ือมโยงเป็นทกัษะ
ทางคณิตศาสตรท่ี์มีความส าคัญมากทักษะหนึ่ง ท าให้นักเรียนเขา้ใจเนื้อหาไดล้ึกซึง้ขึน้และ
ยาวนานขึน้เห็นความสมัพันธข์องเนือ้หา ลดช่องว่างในการเรียนรู  ้มองคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีมี
ชีวิตชีวาและน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้และท าใหห้ลกัสตูรเกิดความสมดลุ 

จากความส าคญัของการบูรณาการท่ีกล่าวมา พอจะสรุปไดด้งันี ้คือ ท าให้นักเรียน
เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง  ๆ ในคณิตศาสตรแ์ละความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทาง
คณิตศาสตรก์ับศาสตรอ่ื์น ๆ ท าใหน้ักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาทางคณิตศาสตรไ์ดล้ึกซึง้
และยาวนานขึน้และรูจ้กัสรา้งความเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตรก์บัชีวิตจริง 

2.1.3 รูปแบบของการบูรณาการ  
นักการศึกษาหลายท่านและองค์กรส  าคัญหลายองคก์รไดก้ล่าวถึงลักษณะของ  

การจัดการเรียนรูแ้บบบรูณาการ  วา่เป็นการเช่ือมโยงวิชาหรือศาสตรต์า่งๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหเ้กิด
การเรียนรูท่ี้ลกึซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงมากขึน้  โดยนกัการศกึษาและองคก์รดงักล่าวได้
แสดงรูปแบบของการบรูณาการไวห้ลายรูปแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

ยูเนสโก (UNESCO, 1981, pp. 19-20) ได้จ  าแนกรูปแบบการบูรณาการ เป็น 2
รูปแบบ ดงันี ้

1. การบูรณาการตามแนวดิ่ง (Vertical  Integration) หมายถึง การบูรณาการ
เนือ้หาของการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน เช่น ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอดุมศึกษา
เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถประกอบอาชีพได ้การบรูณาการแบบนีใ้ชใ้นการจดัการศกึษานอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการศกึษาตลอดชีวิต 

2. การบูรณาการตามแนวราบ (Horizontal Integration) หมายถึงการบรูณาการ
ความรู ้ทักษะและทัศนคติท่ีตอ้งการเขา้ดว้ยกัน เพ่ือน าไปสู่การสั่งสมความรู ้ความสามารถท่ี 
จะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และการด  าเนินชีวิต เช่น การบรูณาการ
เนือ้หาคณิตศาสตรแ์ละฟิสิกสเ์ขา้ดว้ยกัน เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรูไ้ปสู่การ
ด  ารงชีวิตได ้การบรูณาการมีแนวโนม้ท่ีจะน าสาขาวิชาท่ีใกลเ้คียงกนัมาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั และ
ท าลายตวัปิดกั้นสาขาวิชาใหห้มดไป จะเห็นไดว้่าทั้งการบูรณาการตามแนวดิ่งและตามแนวราบ
ตา่งก็เป็นการบรูณาการเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้เพ่ือสามารถน าผลการเรียนรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างดี 
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ยูเนสโก (UNESCO, 1981, pp. 19-20) ได้เสนอลักษณะของการบูรณาการท่ีดี
ออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยจะตอ้งพยายามใหเ้กิดการบรูณาการใน 5 ลกัษณะนีอ้ย่างครบถว้น ดงันี ้

1. การบูรณาการระหว่างความรู ้และกระบวนการเรียน รู ้ ( Integration of 
Knowledge and Learning Process) การท่ีจะท าใหก้ารเรียนรูม้ีความใกลชิ้ดกับความรู ้เพ่ือให้
ผูเ้รียนพฒันาวิธีการแสวงหาและการไดม้าของความรูท่ี้ตอ้งการผา่นกระบวนการปฏิบตัิ 

2. การบูรณาการระหว่างพัฒนาการด้านสติปัญญาและพัฒนาการดา้นจิตใจ
(Integration of Cognition and Affection) ถา้ผูเ้รียนไดร้บัการพัฒนาทั้ง 2 ดา้น พอ ๆ กัน ท าให้
การเรียนรูม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะถา้ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณท่ี์สรา้งความรูส้ึกประทับใจ  
ก็จะมุง่มั่นในการเรียน 

3. การบูรณาการระหว่างความรูแ้ละการกระท า ( Integration of Knowledge  
and Concoct) เป็นการใหค้วามสนใจระหวา่งการกระท าและความรูใ้หม้ีความส าคญัพอ ๆ กนั 

4. การบูรณาการระหวา่งสิ่งท่ีเรียนในหอ้งเรียนกับสิ่งท่ีเป็นจริงในชีวิตของผูเ้รียน 
(Integration of Learning and the Actual Life  of  the  Learners) ในการบูรณาการเนื้อหาวิชา
ตา่ง  ๆ เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีแทจ้ริงนัน้ ส่ิงท่ีสอนในโรงเรียนควรมีความหมายและช่วยเหลือผูเ้รียน
ในการปรบัปรุงคณุภาพชีวิตนอกหอ้งเรียนได ้

5. การบูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชาต่าง ๆ (Integration of Subject Areas)  
เป็นวิธีการเพ่ือใหเ้ช่ือมโยงเนือ้หาท่ีมีความสมัพันธก์นัเขา้ดว้ยกัน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูแ้ละ
เกิดเจตคติตามตอ้งการ 

การจัดรูปแบบการบูรณาการอีกลกัษณะหนึ่ง เป็นการบูรณาการใน 3 ลกัษณะคือ 
บรูณาการภายในวิชา  บรูณาการระหวา่งวิชา และบรูณาการภายในตวัผูเ้รียน เป็นการบูรณาการ
ของโฟการต์ี (Fogaty, 1991, pp. 61-65) นอกจากนีโ้ฟการต์ี ยงัจ  าแนกรูปแบบการบรูณาการเป็น 
10 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีแยกออกจากกันเป็นส่วน (Fragmented  Model) เป็นรูปแบบท่ีมอง
วิชาตา่ง ๆ เป็นเดี่ยว ๆ และมีลกัษณะเฉพาะตวั 

2. รูปแบบเช่ือมโยง (Connected  Model) เป็นการบูรณาการภายในวิชาของ
ตนเอง โดยการเช่ือมโยงความสมัพันธ์ของเนื้อหา เช่ือมโยงจากเนื้อหาหนึ่งไปยังเนื้อหาถัดไป 
โดยมีตัวเช่ือม คือ หัวขอ้ ทักษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับเนื้อหา 
โดยการเช่ือมโยงสิ่งส  าคัญ คือ ตอ้งสอนให้นักเรียนเห็นความสมัพันธ์ของเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กัน
ชดัเจน ไมใ่ช่สรุปโดยทนัทีวา่นกัเรียนเขา้ใจการเช่ือมโยง 
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3. รูปแบบท่ีซ้อนกัน (Nested  Model) เป็นการบูรณาการภายในวิชา โดยใช้
หวัขอ้เรื่องใน 3 หวัขอ้ในดา้น สงัคม  การคิดและเนือ้หา 

4. รูปแบบการเรียงล  าดบั (Sequenced  Model) เป็นการบูรณาการท่ีน าเนือ้หา
มาจดัเรียงใหม ่โดยใหเ้นือ้หาท่ีมีความสมัพนัธก์นัมาสอนตอ่เน่ืองกนั 

5. รูปแบบการมีส่วนร่วม (Share  Model) เป็นการวางแผนโดยทีมงานหรือทีม
ผูส้อน และน า 2 วิชา ท่ีมีความสมัพันธก์นัมารวมกัน โดยเนน้การมีส่วนร่วมในแง่ความคิดรวบยอด 
ทกัษะและเจตคติ 

6. รูปแบบการโยงใย (Webbed  Model) เป็นการใชห้วัขอ้เรื่องท่ีน่าสนใจเพ่ือโยง
เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้เรื่องนัน้มาสอนรว่มกนั 

7. รูปแบบการรอ้ยดา้ย (Threaded  Model) เป็นการบูรณาการท่ีใช้ทักษะต่าง ๆ 
คือทกัษะการคิด ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการเรียน เป็นตวัก าหนดเนือ้หาเพ่ือเช่ือมโยงเนือ้หาตา่ง ๆ 

8. รูปแบบท่ีประสานกัน (Integrated  Model) เป็นการรวมเนื้อหาในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายหวัขอ้เรื่องทางวิชาการท่ีมีความสมัพนัธก์ันจะถูกจัดเรียงไปเรื่อย ๆ โดยการซอ้นทับ
กนัของความคิดรวบยอด ทกัษะและเจตคติ 

9. รูปแบบท่ีขยายใหใ้หญ่ขึน้ (Immersed Model) เป็นรูปแบบท่ีผูเ้รียนบรูณาการ
ขา้มไปยงัรายวิชาอ่ืนในเรื่องท่ีผูเ้รียนสนใจ 

10.  รูปแบบเครือข่าย (Networked  Model) เป็นการบูรณาการของผูเ้รียน โดย
ยึดความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือเช่ือมโยงจากรายวิชาหนึ่งไปยงัอีกรายวิชาหนึ่ง โดยผา่นผูเ้ช่ียวชาญ
ในรายวิชานัน้ ๆ เพ่ือใหไ้ดค้วามรูเ้รื่องท่ีนกัเรียนสนใจมากขึน้ 

ปวีณา ชาลีเครือ (2553, น. 11) กล่าวไวว้่า รูปแบบของการบูรณาการ การเรียน 
การสอนมีรูปแบบส าคญั ๆ ดงันี ้

1. แบบวิทยาการพื้นฐาน (Discipline-Based) เป็นรูปแบบท่ีผูส้อนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนือ้หาของวิชาอ่ืน ๆ เขา้ไปในการสอน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยผูส้อน
เพียงคนเดียว 

2. แบบคูข่นาน (Parallel) เป็นรูปแบบท่ีผูส้อนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป สอนต่างวิชากัน
แตว่างแผนการสอนร่วมกนั โดยระบสุิ่งท่ีรว่มกนัและตดัสินใจวา่ หวัเรื่อง/มโนทศัน/์ปัญหาเดียวกัน
นัน้จะสอนอย่างไรในวิชาของแตล่ะคน งานท่ีจะมอบหมายใหผู้เ้รียนท าจะแตกต่างกันไปในแตล่ะ
วิชา 
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3. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบท่ีผูส้อนต่างวิชามารว่มกัน
สอนเป็นทีม ร่วมวางแผนและก าหนดหัวเรื่อง /ปัญหาร่วมกันและด  าเนินการสอนผูเ้รียนกลุ่ม
เดียวกนัมอบหมายงานหรือโครงการใหผู้เ้รียนท ารว่มกนัเป็นงานใหญ่ชิน้เดียว 

4. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสอนท่ีผูส้อนแต่ละคนต่างสอน
วิชาของตนเอง ไมไ่ดอ้อกแบบใหผู้เ้รียนท างานรว่มกนัระหวา่งวิชา แต่จะมีการสอนแบบบรูณาการ
เฉพาะท่ีระบไุวใ้นแตล่ะวิชาเท่านัน้ ผูส้อนแตล่ะคนในแตล่ะตา่งวิชา ไมไ่ดม้ีการแบ่งการท ากิจกรรม
ของผูเ้รียนดว้ยกัน เพียงแต่ให้เวลาแลว้มอบหมายงาน หรือปัญหาใหผู้เ้รียนกลบัไปด  าเนินการ
กนัเอง 

5. แบบบูรณาการ (Integrated) เป็นการบูรณาการทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติ 
และความเช่ือตลอดจนเนือ้หา ท าใหเ้ป็นการสอนท่ีตอ้งอาศยัความหลากหลายวิธีท่ีสามารถเป็นไป
ได ้ผูเ้รียนสามารถเลือกท่ีจะฝึกในสิ่งท่ีตอ้งการจะเรียนรู ้ตามความถนดัและความสนใจของตนเอง
อย่างมีอิสระ 

ปานเพชร รม่ไทร (2558, น. 42-44) กล่าวไวว้่า รูปแบบของการบูรณาการ สามารถ
ประมวลไดห้ลายรูปแบบ ดงันี ้

1. จ าแนกตามจ านวนผูส้อน 
1.1 การบรูณาการแบบผูส้อนคนเดียว 

โดยครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรูโ้ดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรูต้่าง ๆ  
กบัหวัเรื่อง ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง หรือสาระท่ีก าหนดขึน้มา เช่น เรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
น า้ เป็นตน้ ครูผูส้อน สามารถเช่ือมโยงสาระและกระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น  
การอ่าน  การเขียน  การคิดค  านวณ  การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและ
กระบวนการเรียนรูไ้ปแสวงหา ความรูค้วามจริงจากหวัขอ้เรื่องท่ีก  าหนด 

1.2 การบรูณาการแบบเช่ือมโยงคูข่นาน  
โดยมีครูผูส้อนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป จัดการสอนโดยอาจยึดหัวขอ้เก่ียวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลว้บรูณาการเช่ือมโยงแบบคูข่นาน 
1.3 การบรูณาการแบบสหวิทยาการ 

การบูรณาในลกัษณะนีน้  าเนือ้หาจากหลายกลุ่มสาระมาเช่ือมโยงเพ่ือ
จดัการเรียนรู ้ซึ่งโดยทั่วไปผูส้อนมกัจดัการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุม่วิชา แตใ่นบาง
เรื่องครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกนั เช่น เรื่องวนัสิ่งแวดลอ้ม ครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย อาจจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรูภ้าษาค  าศัพท์เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม  ครูผู้สอน
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วิทยาศาสตรจ์ัดกิจกรรมคน้ควา้เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม ครูผูส้อนสงัคมศึกษาใหผู้เ้รียนคน้ควา้หรือ 
ท ากิจกรรมชมรมเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มและครูผูส้อนสขุศกึษาอาจจดัท ากิจกรรมเก่ียวกับการรกัษา
สิ่งแวดลอ้มใหถ้กูสขุลกัษณะ เป็นตน้ 

1.4 การบรูณาการแบบโครงการ 
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเช่ือมโยงเป็นโครงการ  โดย

ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัสรา้งสรรคโ์ครงการขึน้ โดยใชเ้วลาการเรียนตอ่เน่ืองกนัในหลายชั่วโมง
ดว้ยการน าเอาจ านวนชั่วโมงของวิชาต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนเคยสอนแยกกันในลกัษณะของการสอน
เป็นทีม ในกรณีท่ีตอ้งการเน้นทักษะบางเรื่องเป็นพิเศษครูผูส้อนสามารถแยกการสอนได  ้เช่น 
กิจกรรมเขา้คา่ยดนตรี กิจกรรมเขา้คา่ยศิลปะ เป็นตน้ 

2. จ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู ้
2.1 การบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู ้(ภายในวิชา) คือ การเช่ือมโยง

เนือ้หาสาระในกลุ่มประสบการณห์รือรายวิชาเดียวกันเขา้ดว้ยกันใหเ้ป็นหวัขอ้เรื่อง (Theme) หรือ 
หน่วยการเรียนรู ้(Learning Unit) 

2.2 การบูรณ าการระหว่างกลุ่มสาระการเรียน รู ้  (ระหว่าง วิชา ) คือ  
การเช่ือมโยงเนือ้หาสาระจากหลายกลุ่มประสบการณห์รือหลายรายวิชาเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นหวัขอ้
เรื่อง (Theme) หรือหน่วยการเรียนรู ้(Learning Unit) 

3. จ าแนกตามประเภทของการบรูณาการ  
3.1 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary) คือ การสร้าง 

หัวเรื่อง (Theme) หรือหน่วยการเรียนรู  ้(Learning Unit) ขึน้มาแลว้น าเนือ้หาสาระจากรายวิชา 
ตา่ง ๆ มาเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัหวัเรื่องหรือหน่วยการเรียนรูน้ัน้ ๆ 

3.2 การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) คือ การน าสาระ
การเรียนรูท่ี้ตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูม้าสอดแทรกไวใ้นรายวิชาตา่ง ๆ หรือการเนน้เนือ้หาของ
วิชาเป็นแกนแลว้น าสาระการเรียนรูท่ี้ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนไปสอดแทรกในวิชาแกนดงักล่าว   
ซึ่งอาจเรียกวา่เป็นการบรูณาการท่ีเนน้เนือ้หารายวิชาเป็นหลกั 

โสภิดา จิตตใ์จฉ ่า (2561, น. 11) กลา่วไวว้่า รูปแบบของการบูรณาการเป็นการเรียน
การสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาเดียวกันเขา้ดว้ยกัน  ซึ่งโดยปกติ
ผูส้อนวิชาตา่ง ๆ จะปฏิบตัิอยู่แลว้ สว่นการบรูณาการระหวา่งวิชาจะมี 4 รูปแบบ คือ  

1. การสอนบรูณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการสอนในลกัษณะท่ีผูส้อน
ในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนือ้หาวิชาอ่ืน ๆ ในการสอนของตน 
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2. การสอนบรูณาการแบบคูข่นาน (Parallel Instruction) เป็นการสอนโดยผูส้อน
ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมวางแผนการสอนร่วมกัน  โดยมุ่งสอนหัวเรื่อง  หรือความคิดรวบยอด 
หรือปัญหาเดียวกนั แตส่อนตา่งวิชากนั และตา่งคนตา่งสอน  

3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ   (Multidisciplinary  Instruction) 
เป็นการสอนบรูณาการแบบคูข่นาน แตม่ีการมอบหมายงานหรือโครงการรว่มกนั  

4. การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ  (Transdisciplinary 
Instruction) เป็นการสอนท่ีผูส้อนวิชาต่าง ๆ ร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม มีการวางแผน
ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือปัญหาร่วมกันแลว้ร่วมกันสอน 
ผูเ้รียนเป็นกลุม่เดียวกนั 

จากรูปแบบของการบูรณาการท่ีกล่าวในขา้งตน้ จะเห็นว่ารูปแบบการบูรณาการ  
มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่มีประเด็นตรงท่ีการหาเนือ้หา 
ประสบการณ์ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน หรือหาหัวเรื่อง หรือประสบการณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงได ้                
ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน  การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา               
หรือการบูรณาการเนื้อหาวิชากับหัวเรื่อง หรือประสบการณ์  เพ่ือช่วยให้นักเรียน บูรณาการ ทั้งในแง่
เนือ้หา  ทักษะและเจตคติ  ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ะเป็นการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง โดยเป็นการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตและเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ 
เขา้ดว้ยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเนื้อเนือ้หาเรขาคณิตและเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ เขา้กับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง  

2.1.4 ประโยชนข์องการบูรณาการในคณิตศาสตร ์
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรด์ ้วยการบูรณาการนั้นมี 

นกัการศกึษาหลายท่านไดก้ลา่วถึงประโยชนข์องการบรูณาการในคณิตศาสตรไ์วด้งันี ้ 
กรมวิชาการ (2545, น. 203) กล่าวถึงประโยชนข์องการบูรณาการในคณิตศาสตร  ์

ไปประยุกต์ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง เช่น การตัดเย็บเสือ้ผา้ งานคหกรรมเก่ียวกับอาหาร                
งานเกษตร งานออกแบบสรา้งหีบห่อบรรจุภณัฑต์า่ง ๆ รวมถึงการน าคณิตศาสตรไ์ปเช่ือมโยงกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวนั เช่น การซือ้ขาย การชั่ง ตวง วดั การค  านวณระยะทางและเวลาท่ีใชใ้น
การเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไวใ้ชใ้นช่วงบัน้ปลายของชีวิต 

วิมล อยู่พิพัฒน ์(2551, น. 36) คณิตศาสตรก์ับโลกปัจจุบันเช่ือมโยงกันในหลาย ๆ 
ดา้น จากบทความในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร ไมว่่าจะเป็นทางดา้นธรุกิจ แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ 
สภาพอากาศ และขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ การรายงานพิเศษทั้งในรูปบทความ  และภาพข่าว 
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แผนผงัการเดินทางท่ีท่าเรือ สถานีรถไฟและสนามบิน ลว้นใหข้อ้มลูท่ีเป็นคณิตศาสตรเ์พ่ืออ  านวย
ความสะดวกแก่ผูค้นทั้งสิน้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการจัดการขยะและมลพิษท่ีเกิดจาก
รถยนต  ์ของเสียจากโรงงาน ไดท้  าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรก์ับการด  ารงชีวิต
ปัจจบุัน ครูจึงควรสอนโดยการบรูณาการคณิตศาสตรก์ับศาสตรอ่ื์น ๆ หรือกับปัญหาในชีวิตจริงท่ี
เกิดขึน้ในแตล่ะวนั 

อมัพร มา้คนอง (2553) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยชน์ของการบูรณาการใน
คณิตศาสตรเ์ป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชง้านของคณิตศาสตรใ์นชีวิตจริงท่ีสามารถพบเห็นได้
ทั่วไป การเช่ือมโยงมีความส าคญัและจ าเป็นส  าหรบัการเรียนรูค้ณิตศาสตรอ์ย่างมีความหมาย  
เน่ืองจากการเช่ือมโยงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจคณิตศาสตรท่ี์เรียนในหอ้งเรียนไดด้ีย่ิงขึน้  ตลอดจน
มองเห็นความส าคัญและคุณค่าของคณิตศาสตรใ์นแง่ของการเป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์  
ท่ีสามารถน าไปใชก้บัศาสตรส์าขาอ่ืนได ้ท าใหค้ณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีนา่สนใจ ไมใ่ช่เป็นเพียงวิชาท่ี
เรียนทฤษฎีบท กฎ สตูร นิยาม เพ่ือใชแ้กปั้ญหาคณิตศาสตรเ์ฉพาะในหอ้งเรียนอีกตอ่ไป 

พาวา พงษ์พนัธุ ์(2559, น. 31) กลา่วว่า ประโยชนข์องการบรูณาการในคณิตศาสตร์
กับชีวิตจริง เช่น การน าความรูค้ณิตศาสตรไ์ปใช้ในการตกแต่งบ้าน  เช่น ถ้าจะปูกระเบื้องรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรสัขนาด 20 X 20 ตารางเซนติเมตร ให้พอดีกับพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ท่ีมีพื ้นท่ี  
16 ตารางเมตร จะตอ้งใช้กระเบื้องจ านวนก่ีแผ่น  การน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปใช้ในการ 
ซือ้สินคา้ เช่น ถ้าซือ้ไข่ไก่ 3 ฟองราคา 10 บาท แต่ถา้ซือ้ไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 15 บาท ควรจะซื้อ
อย่างไรจึงจะไดไ้ขไ่ก่ราคาถกูท่ีสดุ การน าความรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การวิเคราะหข์อ้มลูไปใชใ้นการ
พิจารณาแนวโน้มของขอ้มูลในชีวิตจริงท่ีอยู่ในรูปกราฟต่าง  ๆ เช่น แนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจ
สภาพอากาศ ปัญหาการจดัการขยะมลพิษท่ีเกิดจากรถยนต ์ของเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม 

จากประโยชน์ของการบูรณาการในคณิตศาสตรท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่า  
การบูรณาการในคณิตศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจคณิตศาสตรท่ี์เรียนไดด้ีย่ิงขึน้  ท าใหผู้เ้รียน
มองเห็นความส าคญัของคณิตศาสตรแ์ละเห็นถึงคณุคา่ของคณิตศาสตรใ์นแง่ของการใชง้านของ
คณิตศาสตรใ์นชีวิตจริง 
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2.2 การเชือ่มโยง 
การเช่ือมโยงเป็นรูปแบบหนึ่งของการบรูณาการ โดยมีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของ

การเช่ือมโยงไว ้ดงันี ้
2.2.1 ความหมายของการเชือ่มโยง 
การเช่ือมโยง เป็นลกัษณะหนึ่งของการบูรณาการ ดงันั้น ในการใหค้วามหมายของ 

การเช่ือมโยงนั้น มีส่วนคลา้ยคลึงกับการบูรณาการค่อนขา้งมาก  ดงัท่ี  ประเวศ วะสี (2547, น. 
18-21) และเกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ (2546, น. 7) กล่าวถึง ความหมายของการเช่ือมโยงว่า  
เป็นการท าใหส้ิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งมาเช่ือมกับสิ่งหนึ่งท่ีอยู่ในลักษณะเป็นแกนกลางท าให้เกิด 
การเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยแสดงถึงความเก่ียวพนั มีความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหวา่งกนั 

นอกจากนี้ อาจให้ความหมายของการเช่ือมโยงในด้านการเช่ือมโยงเนื้อหาใน
รายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง โฟการต์ี (Fogaty, 1991, p. 61) กล่าวถึง การเช่ือมโยงว่า เป็นการมองหา
ความสมัพันธข์องรายวิชาหรือต่างสาขาวิชา แลว้น ามาเช่ือมกันโดยใช ้หัวขอ้ ทกัษะ เจตคติ หรือ
ความคิดรวบยอดหรือสถานการณท่ี์เก่ียวกบัเนือ้หา 

พอจะสรุปไดว้่า การเช่ือมโยง หมายถึง การเช่ือมความสมัพันธข์องสิ่งต่าง ๆ โดยมี
แกนกลาง เช่น หัวข้อ  ความคิดรวบยอดหรือสถานการณ์ท่ี เก่ียวข้องกับเนื้อหา  ท าให้เกิด 
การเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยแสดงถึงความเก่ียวพนั มีความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหวา่งกนั 

2.2.2 ประโยชนข์องการเชือ่มโยงในคณิตศาสตร ์
จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการน าทักษ ะ 

การเช่ือมโยง มาเป็นทักษะท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรูน้ั้น ชี ้ให้เห็นว่าประเทศไทยเล็งเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นของทกัษะนี ้ในตา่งประเทศก็เช่นเดียวกนัดงัท่ี คอ็กฟอรด์ (Coxford, 
1995, p. 3) ไดก้ล่าวถึง ความจ าเป็นในการน าทักษะการเช่ือมโยงมาช่วยในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรว์่า มีเหตุผล 2 ประการ คือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิดทางดา้นคณิตศาสตร์ 
ในสาขาวิชาอ่ืน และเพ่ือใหน้ักเรียนมองคณิตศาสตร ์ว่าเป็นสิ่งมีความส าคญัต่อชีวิตจริงไม่ใช่
เนือ้หาท่ีแยกอยู่โดดเดี่ยว ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชเทนโกล เฮา้ส ์และบอส (Shteingold, 2001; House, 
1995; Boss, 2003, pp. 105-114) ท่ีกล่าวว่า การเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร ์ท าให้นักเรียน
สรา้งภาพของเนื้อหาคณิตศาสตรแ์บบท่ีแยกจากกัน มาเป็นเนื้อหาท่ีมีลักษณะซับซ้อน และ
เช่ือมโยงกนั นั่นคือ ถา้นักเรียนมองคณิตศาสตรว์่า มีความส าคญัและมีความสมัพันธก์ันแลว้ จะ
ท าให้นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู ้ดังท่ี เมอริโน และโอเวน (Merlino, 2001; 
Owens, 2001)กล่าวถึง ประโยชนข์องการเช่ือมโยงในเนือ้หาคณิตศาสตรว์า่ ท  าใหน้ักเรียนมอง
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คณิตศาสตรเ์ป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและดมูีชีวิตชีวามากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั เวนทูรา (Ventura, 2001) 
ท่ีกลา่วว่าการเช่ือมโยงในคณิตศาสตรท์  าใหน้ักเรียนตระหนักว่าคณิตศาสตรม์ีอยู่ในชีวิตจริงและ 
มีอยู่รอบตัวเราท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนมีความส าคัญต่อ  
การเรียนการสอนและประสิทธิภาพของนกัเรียนในรายวิชานัน้ ๆ และหากทกุรายวิชามีบรรยากาศ
ในการเรียนท่ีดีแลว้ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของหลกัสตูรดว้ย ดงัท่ี เบิรค์ฮารท์ (Burkhardt, 
2001) กลา่วถึงประโยชนข์องการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร ์ดงันี ้  

1. ท าใหน้  าคณิตศาสตรไ์ปใชไ้ดม้ากขึน้   
2. ท าใหไ้มม่ีช่องวา่งในการเรียนรู ้  
3. ท าใหห้ลกัสตูรเกิดความสมดลุ   
4. สนบัสนนุความเสมอภาค 

ส ภ า ค รูค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ส ห รัฐ เม ริ ก า  (National Council of Teacher of 
Mathematics, 2000, pp. 64-66) ไดก้ลา่วถึง ประโยชนข์องการเช่ือมโยง ซึ่งเนน้ดา้นเนือ้หา ดงันี้   

1. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาลกึซึง้ขึน้และยาวนานขึน้   
2. นกัเรียนสามารถสรา้งความเขา้ใจเนือ้หาเดิมไดด้ีขึน้   
3. นกัเรียนไดร้บัความรูค้ณิตศาสตรใ์นลกัษณะท่ีเห็นความสมัพนัธข์องเนือ้หา 

จากประโยชน์ของการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า  
การเช่ือมโยงในคณิตศาสตรท์  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดล้กึซึง้ขึน้และยาวนานขึน้ ช่วยใหน้กัเรียน
เห็นความสมัพนัธข์องเนือ้หา ลดช่องวา่งในการเรียนรู ้นอกจากนีย้งัท  าใหน้กัเรียนมองคณิตศาสตร์
เป็นเรื่องใกลต้วัและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณใ์นชีวิตจริงได ้ 

2.3 การบูรณาการแบบเชือ่มโยงเนือ้หา 
จากความหมายของการบูรณาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การบูรณาการ หมายถึง การจัด

ประสบการณก์ารเรียนรูใ้หม้ีความสมัพนัธก์นัโดยการเช่ือมโยงเนือ้หา ความรู ้ความคิด ทกัษะและ
ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งจากศาสตรต์่าง ๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาตา่ง ๆ มาสมัพันธใ์ห้
เป็นเรื่องเดียวกัน และสามารถน าความรูแ้ละทักษะท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้โดย 
โฟการต์ี (Fogaty, 1991, pp. 61-65) ไดจ้  าแนกรูปแบบการบรูณาการเป็น 10 รูปแบบ โดยรูปแบบ
เช่ือมโยงเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการบูรณาการ โดยรูปแบบเช่ือมโยง หมายถึง  การบูรณาการ
ภายในวิชาของตนเอง โดยการเช่ือมโยงความสมัพันธข์องเนือ้หา เช่ือมโยงจากเนือ้หาหนึ่งไปยัง
เนือ้หาถดัไป โดยมีตวัเช่ือม คือ หัวขอ้ ทกัษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด หรือสถานการณท่ี์เก่ียวกับ
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เนื ้อหา โดยในการเช่ือมโยงสิ่งส  าคัญ คือ ตอ้งสอนให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ี
สมัพนัธก์นัชดัเจน ไมใ่ช่สรุปโดยทนัทีวา่นกัเรียนเขา้ใจการเช่ือมโยง  

เมื่อพิจารณาจากความหมายของการบูรณาการและรูปแบบการเช่ือมโยง พอจะสรุป           
ได้ว่า การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหา หมายถึง การจัดการเรียนรู ้โดยน าความรูท้าง
คณิตศาสตรห์ลาย ๆ เรื่อง โดยมีตัวเช่ือม คือ หัวขอ้ ทักษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด หรือ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธ์กันมาสอนรวมกัน โดยการน าเนื้อหา ความรู ้
ความคิด ทกัษะและประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกนัมาเช่ือมโยงใหเ้ป็นเรื่องเดียวกนั 
3. สถานการณใ์นชวีติจริง 

ในการจัดการเรียนการสอน ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดห้ลากหลาย
วิธีและสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยขึน้อยู่กบัสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ครูผู้สอนต้องใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน 
ท่ีหลากหลายเขา้มาใชบ้รูณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการใชส้ถานการณใ์นชีวิตจริงเป็น 
วิธีหนึ่งท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนในปัจจบุนั 

3.1 ความหมายของสถานการณใ์นชวีติจริง 
มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัสถานการณใ์นชีวิตจริงไวด้งันี ้

มะลิวรรณ ศรีชัยปัญญา (2550, น. 8) กล่าวว่าสถานการณ์ในชีวิตจริง หมายถึง 
สถานการณท่ี์สามารถพบในชีวิตจริงหรือชีวิตประจ าวนั 

สลุกัขณา คุม้ทรพัย ์(2555, น. 20) กล่าวว่าสถานการณจ์ริง หมายถึง สถานการณ์
ในชีวิตจริงเป็นสิ่งท่ีผูเ้รียนคุน้เคยและสมัพนัธใ์กลชิ้ด 

ฟาตีเม๊าะ สนิ โซ (2556, น. 13) กล่าวว่าสถานการณ์ในชี วิตจริง หมายถึ ง 
สถานการณใ์นชีวิตจริงเป็นสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตวันักเรียน เพ่ือน าไปแกปั้ญหาหรือน าไปใชไ้ดจ้ริง และ
ยงัช่วยใหน้กัเรียนเห็นประโยชนแ์ละคณุคา่ทางคณิตศาสตร ์

จากความหมายของสถานการณ์ในชีวิตจริงขา้งตน้ สรุปไดว้่า สถานการณ์ในชีวิตจริง 
หมายถึง สถานการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เป็นสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตวันกัเรียน ซึ่งนกัเรียนสามารถ
น าความรูท้างคณิตสาสตรม์าช่วย อธิบาย แกปั้ญหาและตดัสินใจเก่ียวกบัสถานการณน์ัน้ ๆ  ได ้

3.2 ความส าคัญของสถานการณใ์นชวีติจริง 
เบ็ญจา โสตรโยม (2542, น. 29-30) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสถานการณใ์นชีวิตจริง

เน่ืองจากโลกของคณิตศาสตรแ์ละโลกของชีวิตจริงเป็นสิ่งเดียวกัน  นั่นคือ การแกปั้ญหาในการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรน์ัน้ โจทยปั์ญหาท่ีก าหนดใหจ้ะเก่ียวขอ้งกบัสถานการณท่ี์ผูเ้รียนพบ
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ในชีวิตจริง นักเรียนจะต้องเรียนรู ้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมแล้วแสดงออกมาในลักษณะรูปธรรม  
ในท านองเดียวกันการแก้ปัญหาในชีวิตจริงก็ย่อมต้องใช้ความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรด์ว้ยซึ่ง  
อาจกลา่วไดว้า่ผูแ้กปั้ญหาจะแกปั้ญหาใด ๆ ไดย้่อมตอ้งมีโลกของคณิตศาสตรแ์ละสถานการณใ์น 
ชีวิตจริง 

รฐัศาสตร ์พรคณุวฒุิ (2553, น. 13) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสถานการณใ์นชีวิตจริง
ตัง้แต่ตื่นนอน เมื่อลืมตาขึน้มาก็ตอ้งเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัคณิตศาสตร ์เช่น ตื่นขึน้มาก่อนลกุจาก
เตียงนอนอาจตอ้งดเูวลา ตอ้งประมาณเวลาในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ในการขบัรถตอ้งเก่ียวขอ้งกับ
อตัราเรว็ของรถ ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเงินท่ีใชจ้่ายและเงินทอนในการซือ้อาหารหรือสินคา้ การท าบญัชี
ครัวเรือนเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า
คณิตศาสตรม์ีอยู่รอบตวัของเราเละเราไดใ้ชค้ณิตศาสตรใ์นทกุ ๆ วนัโดยไมรู่ต้วั 

สกล ตั้งเก้าสกุล (2560, น. 45) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสถานการณ์ในชีวิตจริง 
เพราะสถานการณ์ในชีวิตจริงส่วนใหญ่มีลกัษณะซับซอ้น  มีการผสมผสานกันของเนือ้หาต่าง ๆ 
มากกวา่ท่ีจะแยกออกเป็นสว่น ๆ ดว้ยเหตนีุส้ถานการณปั์ญหาท่ีจะน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงควรมีลกัษณะแบบองคร์วม มีการบูรณาการของเนือ้หาและมีความซับซอ้นตรง
ตามความเป็นจริงมากกว่าเป็นการแต่งขึน้ การฝึกใหน้ักเรียนไดเ้ผชิญกับปัญหาท่ีสอดคลอ้งกับ
ชีวิตจริงย่อมท าใหน้กัเรียนเห็นคณุคา่ของวิชาคณิตศาสตร ์เห็นวา่คณิตศาสตรส์มัพนัธ ์โดยตรงกบั
ชีวิตประจ าวนัและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การใหโ้อกาสนักเรียนไดแ้กปั้ญหาแบบนีจ้ะ
ท าใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาท่ีซับซอ้นในชีวิตจริงไดแ้ละเห็นว่าการเรียนรูต้่อไปอีกเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคญัย่ิง  

จากความส าคัญของสถานการณ์ในชีวิตจริง พอจะสรุปได้ว่า ท  าให้นักเรียนรู ้ว่า
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตัวและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยใช้คณิตศาสตรใ์นการ 
แกปั้ญหาในชีวิตจริง 

3.3 การเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรต่์อสถานการณใ์นชวีติจริง 
การเห็นคณุค่าของคณิตศาสตรต์่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเป็นลกัษณะเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตรใ์นดา้นบวกซึ่งสง่ผลมาจากสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชั้นเรียน ดงัท่ี ฮารท์ (Hart, 1993, p. 
35) กลา่ววา่ เจตคติและแรงจงูใจของนกัเรียนมีพืน้ฐานมาจากชัน้เรียนและการสอน เช่น ลกัษณะ
ของงานท่ีก าหนดใหน้ักเรียนท า เนือ้หาคณิตศาสตร ์บรรยากาศในชั้นเรียน วิธีใชส้ื่อเพ่ือช่วยใน 
การสอน กลา่วถึงลกัษณะส าคญัท่ีจะถือวา่นกัเรียนมีเจตคติดา้นบวกตอ่คณิตศาสตร ์ดงันี้ 
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1. นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร ์มีความสนุกสนานในขณะท่ีเรียน 
สามารถเรียนคณิตศาสตรไ์ดด้ี สามารถเรียนรูเ้นือ้หาคณิตศาสตรใ์หม ่ๆ ไดด้ี 

2. นกัเรยีนเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตร ์นกัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตรม์ีประโยชนใ์นการ
ใชชี้วิตและมีประโยชนส์  าหรบังานในอนาคต 

3. นกัเรียนมีความพยายามในการเรียนคณิตศาสตร ์ ไมว่า่จะเป็นการแกโ้จทยปั์ญหา
ท่ีซบัซอ้น 

4. นกัเรียนมีแรงจงูใจท่ีจะเรียนรูโ้ดยมีความพยายามท่ีจะเรียนรูม้ากกวา่ในรายวิชาอ่ืน ๆ  
สภาครูคณิตศาสตรข์องสหรฐัอเมริกา (National Council of Teacher of Mathematics, 

1983, p. 30) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายทั่วไปส  าหรบันักเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับเจตคติดา้นบวกของ
คณิตศาสตรไ์ว ้2 ประการ คือ นักเรียนตอ้งเรียนรูท่ี้จะใหค้ณุค่าของคณิตศาสตร ์และประการท่ี 2 คือ 
นกัเรียนตอ้งมีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร ์นอกจากนี ้สภาครูคณิตศาสตรข์องสหรฐัอเมริกา 
ยงัใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัความคิดเห็นในดา้นบวกของนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตรว์่า มีลกัษณะ 
ดงันี้ มีความมั่นใจในการใช้เนื ้อหาคณิตศาสตร ์ มีความยืดหยุ่นในการส ารวจแนวคิดเก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์มีความสนุกสนานในขณะท่ีเรียนคณิตศาสตร ์มีความสนใจ มีความพยายาม และ
ต้องการท่ีจะประดิษฐ์คิดค้นทางด้านคณิตศาสตร์ ชอบท่ีจะแสดงออกถึ งแนวคิด และ
ความสามารถของตนเองทางดา้นคณิตศาสตร ์ เห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรเ์พ่ือน าไปใชแ้ละมีความ
ซาบซึง้ถึงคณุคา่และบทบาทของคณิตศาสตรต์อ่สถานการณใ์นชีวิตจริงและในสงัคม 

วิมล อยู่พิพฒัน ์(2551, น. 2) กลา่ววา่ การเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรต์อ่สถานการณใ์น
ชีวิตจริงมีความเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีไดพ้บเห็น  หรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย ผูเ้รียนสามารถเรียนรูอ้ย่างเขา้ใจถ่องแทจ้ากตวัอย่างท่ีสมัผสัไดจ้ริง ท าใหรู้ส้กึว่าวิชา
คณิตศาสตรม์ีประโยชน ์มีคณุคา่ สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

นภารตัน ์แรน่าค (2560, น. 11) กลา่วถึง การเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรต์อ่สถานการณ์
ในชีวิตจริงวา่มีบทบาทส าคญัย่ิงต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นษุยม์ีความคิดสรา้งสรรค์
คิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรือสถานการณไ์ดอ้ย่างถ่ีถว้น
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณว์างแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรย์ังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตรอ่ื์น ๆ คณิตศาสตรจ์ึงมีประโยชนต์อ่การด  าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิต
ใหด้ีขึน้ และสามารถอยู่รม่กบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 
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พอจะสรุปไดว้า่ การเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตรต์อ่สถานการณใ์นชีวิตจริง เป็นเจตคติใน
ดา้นบวกของนักเรียน โดยท่ีนักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนและการใช้เนื ้อหาคณิตศาสตร ์
นักเรียนเห็นคณุค่าของคณิตศาสตรใ์นการน าไปใชแ้ละการท างานในอนาคต มีความซาบซึง้ถึง
คณุค่าของบทบาทของคณิตศาสตรต์่อสถานการณ์ในชีวิตจริง นักเรียนมีความพยายามในการ
เรียนคณิตศาสตร ์ไม่วา่จะเป็นการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีซับซอ้น มีความสนใจ มีความพยายาม และ
ตอ้งการท่ีจะประดิษฐ์คิดคน้ทางดา้นคณิตศาสตร ์มีความยืดหยุ่นในการส  ารวจแนวคิดเก่ียวกับ
คณิตศาสตรแ์ละมีความสนกุสนานในขณะท่ีเรียนคณิตศาสตร ์

  
4. การประเมินผล 

ในการเขียนรายงานการวิจัยจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการประเมินผลโดยมี  
การประเมินผลดงันี ้

4.1 เกณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบริค 
พอพแฮม  (Popham, 1997) ได้ให้ความหมายว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 

หมายถึง การแนะน าการให้คะแนนเพ่ือใช้ประเมินคณุภาพของการตอบสนองของผู้เรียน โดย
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีส  าคญัคือเกณฑ ์การนิยามคณุภาพ ยทุธวิธี
การให้คะแนน ซึ่งอาจเป็นวิธีการให้คะแนนแบบภาพรวมหรือแบบแยกองค์ประกอบอย่างใด  
อย่างหนึ่ง เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค มกัใชใ้นการตดัสินค  าตอบของผูเ้รียนในแบบทดสอบ 
หรือชิน้งานท่ีมีการเขียนตอบบรรยาย อธิบาย หรือใช้ในการทดสอบการปฏิบัติเพ่ือพิจารณาว่า
ผู้เรียนมีทักษะอยู่ในระดับใด โดยถ้าผู้ เรียนท าการทดลองภาคปฏิบัติได้ดี  แสดงว่าผู้เรียน 
มีความรอบรูแ้ละมีทกัษะในการน าไปปฏิบตัิไดด้ี 

นอกจากนี ้พอพแฮม ไดใ้หข้อ้สงัเกตและค  าแนะน าในการพัฒนาเกณฑ์การใหค้ะแนน
แบบรูบริค ดงันี ้

1. เกณฑ์ต่าง ๆ ควรเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอนซึ่งถือเป็นองค์ประกอบท่ีตรง
ประเดน็ท่ีสดุของเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค 

2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคควรมีจ  านวนเกณฑป์ระมาณ 3-5 เกณฑ ์และตอ้ง
เป็นเกณฑท่ี์มีจดุหมายแน่นอน 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคไมค่วรมีความยาวมากเกินไป 
4. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคแตล่ะเกณฑต์อ้งสามารถแทนคณุสมบตัิท่ีส  าคญั

ของทกัษะท่ีจะประเมิน 
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5. ผูป้ระเมินตอ้งตระหนกัวา่ผลท่ีประเมินเป็นเพียงตวัแทนของทกัษะ ไมใ่ช่ตวัทกัษะ 
ดงันัน้การสอนจึงตอ้งมุง่ไปท่ีทกัษะไมใ่ช่สอนเพ่ือมุง่ไปสูก่ารทดสอบหรือการประเมิน 

กู๊ดริช (Goodrich, 1997, pp. 14-17) กล่าวว่า รูบริค (Rubric) เป็นเครื่องมือการให้
คะแนนซึ่งจะแสดงเกณฑส์  าหรบัชิน้งานจะเป็นการเช่ือมตอ่กนั ในการแบ่งล  าดบัของคณุลกัษณะ
แต่ละเกณฑ์จากดีมากจนถึงตอ้งปรับปรุงแก้ไข และ กู๊ดริช ยังไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของรูบริค  
ไวด้งันี ้

1. รูบริคสามารถจะพฒันาการปฏิบตัิงานของนกัเรียนคลา้ยกบัเป็นการก ากบัติดตาม 
โดยท าให้ความคาดหมายของครูมีความชัดเจน และเป็นการแสดงว่านักเรียนจะพบกับสิ่งท่ี
คาดหมายไดอ้ย่างไร ผลท่ีไดจ้ะเป็นการบอกการปรบัปรุงแกไ้ขในคณุลกัษณะของงานนกัเรียนและ
ในการเรียนรู ้

2. รูบริคสามารถช่วยตดัสินเก่ียวกบัคณุลกัษณะงานของนกัเรียนดว้ยตนเอง และงาน
อ่ืน ๆ เมื่อรูบริคน ามาใชป้ระเมินตนเองและกลุม่จะท าใหเ้พ่ิมความสามารถในการแกปั้ญหานัน้ 

3. รูบริคจะช่วยลดเวลาของครูท่ีใชใ้นการประเมินงานของนกัเรียนได ้
4. รูบริคใชง้่ายและมีการอธิบายท่ีชดัเจน 

โรนิส (Ronis, 2000, p. 48) กล่าวว่า รูบริคเป็นแนวทางการให้คะแนนผลงาน หรือ 
การปฏิบัติของนกัเรียน รูบริคจะเป็นตวัแทนคณุลกัษณะท่ีสงัเกตไดจ้ากผลงาน กระบวนการ หรือ
การปฏิบัติ รูบริคจะช่วยใหร้ะบบการใหค้ะแนนมีความง่ายในการเรียนรูแ้ละน าไปใชแ้ละปรบัปรุง
ผลงานการปฏิบตัิ และโรนิส ไดก้ลา่ววา่ รูบริคจะเป็นสว่นส  าคญัท่ีจะช่วยใหค้รูตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1. เป้าหมายการปฏิบตัิของนกัเรียนคืออะไร 
2. อะไรเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนตอ้งรูอ้ย่างแทจ้ริง โดยขึน้อยู่กบัเกณฑม์าตรฐาน 
3. อะไรจะเป็นหลกัฐานประกอบความเขา้ใจของนกัเรียน 
4. ผลงานจะตอ้งมีลกัษณะอย่างไร 
5. อะไรเป็นสิ่งท่ีผิดพลาดแสดงถึงคะแนนท่ีนอ้ยลง 

จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค พอจะสรุปไดว้่า เป็นเกณฑ์ 
การประเมินผลงานของนักเรียนวา่ผูเ้รียนมีทักษะอยู่ในระดบัใด โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติ
หรือกระบวนการท างานและผลงานของนักเรียนนั้น ๆ ว่าจะตอ้งพิจารณาเรื่อ งใด ประเด็นใด 
ส  าหรบัผลงานจะพิจารณาเก่ียวกับความถกูตอ้งของเนือ้หา ลกัษณะของผลงาน โดยแสดงเกณฑ์
ส  าหรบัผลงานจะเป็นการเช่ือมต่อกัน ในการแบ่งระดบัของคุณลกัษณะแต่ละเกณฑจ์ากดีมาก
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จนถึงตอ้งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะมีค  าอธิบายลักษณะของแต่ละดา้นแต่ละระดับอยู่ดว้ยเพ่ือให้
ประเมินไดอ้ย่างชดัเจนและยตุิธรรม 

4.2 การประเมินตามสภาพจริง 
สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555, น. 96) กล่าวว่า  

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผูเ้รียนตาม
หลกัฐานรอ่งรอยหรือผลท่ีเกิดจากการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง เช่น 
การทดลอง การบนัทึก และการรวบรวมขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีแสดงถึงสมรรถภาพท่ีแทจ้ริงหรือ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของผูเ้รียน 

เครื่องมือการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง  ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ (2542, น. 184-193) ว่าการประเมินตามสภาพจริง
เป็นการกระท าการแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอก
หอ้งเรียน มีวิธีการประเมินโดยสงัเขปดงันี ้

1. การสังเกต  เป็นวิธีการท่ีดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมด้านการใช้
ความคิด การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดา้นอารมณ์ ความรูส้ึก และลกัษณะนิสยัสามารถท าได้
ทุกเวลา ทุกสถานท่ีทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน  วิธีการ
สงัเกตท าไดโ้ดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ  การสงัเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสรา้งหมายถึงครูก าหนด
พฤติกรรมท่ีตอ้งสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสงัเกต  (เช่น สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไป 
เรื่อย ๆ) อีกวิธีหนึ่ง คือ การสงัเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสรา้ง ซึ่งหมายถึงไม่มีการก าหนด
รายการสังเกตไวล้่วงหน้า ครูอาจมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ติดตัวไวต้ลอดเวลาเพ่ือบันทึกเมื่อพบ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความหมาย หรือสะดดุความสนใจของครูการบันทึกอาจท าไดโ้ดยย่อ 
แลว้ขยายความสมบรูณภ์ายหลงัวิธีการสงัเกตท่ีดีควรใชท้ัง้สองวิธี เพราะการสงัเกตโดยตั้งใจ อาจ
ท าใหล้ะเลยมองขา้มพฤติกรรมท่ีน่าสนใจแตไ่ม่มีในรายการท่ีก าหนด สว่นการสงัเกตโดยไมต่ัง้ใจ
อาจท า ให้ครูขาดความชัดเจนว่าพฤติกรรมใด  การแสดงออกใดท่ีควรแก่การสนใจและบันทึก  
ขอ้เตือนใจส  าหรบัการใชวิ้ธีสงัเกต คือ ตอ้งสงัเกตหลาย ๆ ครัง้ในหลาย ๆ สถานการณ ์(การเรียน 
การท างานตามล าพงั การท างานกลุม่ การเลน่ การเขา้สงัคมกบัเพ่ือน การวางตวั ฯลฯ) เมื่อมีเวลา
ผา่นไประยะหนึ่ง ๆ (2 - 3 สปัดาห)์ จึงน าขอ้มลูเหลา่นีม้าเพ่ือพิจารณาสกัครัง้หนึ่ง 

เครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีใชป้ระกอบการสังเกต ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ แบบบนัทึกระเบียนสะสม เป็นตน้ 



  
 

42 

2. การสัมภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง  ๆ ได้ดี เช่น 
ความคิด (สติปัญญา) ความรูส้ึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีแกปั้ญหา ฯลฯ อาจใช้
ประกอบการสงัเกตเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมั่นใจมากย่ิงขึน้ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, น. 216-225) กล่าวว่า  การประเมินผลตามสภาพจริง 
มีเครื่องมือประเมินท่ีหลากหลาย ซึ่งน  าเสนอเป็นตวัอย่างเครื่องมือในการประเมิน ดงันี ้

1. การสงัเกต เป็นวิธีการท่ีกระท าไดใ้นทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ี  ผูส้อนอาจ
ก าหนดเครื่องมือและเกณฑใ์นการสงัเกตหรืออาจไม่มีเครื่องมือในการสงัเกตก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ประเด็นท่ีต้องการประเมินผูเ้รียนว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตระดับความ 
สามารถหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากน้อยเพียงใด  และวิธีการสงัเกตสามารถใช้ประเมินผล 
การเรียนรูท้ั้งในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  ดา้นทักษะกระบวนการ ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  เช่น สงัเกตในสถานท่ีท่ีนักเรียนไดล้งไปศึกษาสภาพแหล่งน ้า 
ในชมุชนหรือสถานการณจ์  าลองตา่ง ๆ 

2. การสัมภาษณ์ เน่ืองจากพฤติกรรมบางอย่างอาจสังเกตได้ไม่ชัดเจน  ถูกตอ้ง 
ตรงต่อความเป็นจริง ผูส้อนจึงอาจใชก้ารสมัภาษณ์ช่วยเก็บขอ้มลูเพ่ิมเติม การสมัภาษณ์นีเ้ป็น
วิธีการประเมินโดยตัง้ค  าถามอย่างง่าย ๆ ไมซ่ับซอ้นเกินไป สามารถสมัภาษณผ์ูเ้รียนแต่ละคนได้
ทัง้รูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการ นิยมใชป้ระเมินผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ความเขา้ใจ
ในระดบัท่ีสงูกว่าความรูค้วามจ า และดา้นความรูส้ึกนึกคิดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ทัศนคติ 
คา่นิยมท่ีผูเ้รียนยึดถือตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทัง้การเห็นคณุคา่ในเรื่องตา่ง ๆ เช่น ครูใหน้กัเรียนลงไป
ศกึษาการเลือกซือ้สินคา้ของประชาชนเป็นกลุม่ หลงัจากท่ีศกึษาแลว้ครูจึงสมัภาษณน์ักเรียนเป็น
กลุ่มทั้งในด้านความรู ้ ความคิด เจตคติของผูเ้รียนต่อการศึกษาและทักษะกระบวนการใน
การศกึษา 

3. แบบสอบถาม เป็นการวดัผลท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามซึ่งท  าให้
ประหยัดเวลาในการซักถาม โดยค  าตอบท่ีไดร้บัควรอยู่ในขอบเขตของเรื่องท่ีผูเ้รียนศึกษา  เช่น  
การใหผู้เ้รียนลงไปศกึษาระบบนิเวศในโรงเรียน 

4. บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนทั้ง
ในด้านความรู  ้ความคิด ความสามารถพิเศษ  ความถนัด ความสนใจและการแสดงออกของ
พฤติกรรมลักษณะต่าง ๆ ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 
การเรียนรู ้และแนวทางพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เช่น ใหน้กัเรียนลงไป
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ศกึษาวฒันธรรมไทยในชมุชนแลว้ใหน้ักเรียนหรือครูสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตา่ง ๆ วา่ใชก้ระบวนการในการศกึษาไดถ้กูตอ้งหรือไม่ 

5. แบบทดสอบวดัความสามารถท่ีเป็นจริง (Authentic Test) เป็นวิธีการสรา้งขอ้สอบ
โดยใชค้  าถามท่ีเก่ียวกับการน าความรูไ้ปใช้ในสถานการณต์่าง  ๆ หรือการสรา้งความรูใ้หม่จาก
ความเขา้ใจและประสบการณ์เดิม  หรือจากสถานการณ์จ  าลองท่ีก าหนดขึน้ให้คลา้ยคลึงกับ
สถานการณจ์ริง หรือเลียนแบบสภาพจริง เป็นตน้ เช่น สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ์โดยก าหนดสถานการณ์ทางวิทยาศาสตรใ์ห้ผูเ้รียนไดค้ิดและตอบเพ่ือวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนตามสถานการณท่ี์ก าหนดใหน้ัน้ 

6. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมินดว้ยการใหผู้เ้รียนเขียนบรรยายความรูส้ึก 
หรือพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพ่ือประเมินความรูส้ึกนึกคิด ความเขา้ใจและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่งจะช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจผูเ้รียนแตล่ะคนมากย่ิงขึน้และสามารถประเมินผลการ
เรียนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจทกัษะกระบวนการ รวมทัง้เจตคติตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนไดด้ีย่ิงขึน้ 
เช่น ให้นักเรียนบรรยายความรูส้ึกของตนเองท่ีได้ลงไปใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง ว่ามีความรูส้ึกต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและรูส้ึก
อย่างไรตอ่บคุคลเหลา่นัน้ 

7. การสรา้งจินตภาพ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือ
ปฏิกิริยาออกมา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูว่าขณะนั้นผูเ้รียนมีความรูส้ึกนึกคิดกับเรื่องท่ีเรียนเป็นอย่างไร  
ซึ่งอาจตัง้ค  าถามใหน้กัเรียนสรา้งจินตนาการโดยการตอ่ขอ้ความในประโยคตอ่ไปนีใ้หส้มบรูณ์ 

8. การใช้แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) เป็นการจัด เก็บตัวอย่างผลงานท่ีมี 
การรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ และกระท าอย่างตอ่เน่ืองตลอดช่วงชั้นของหลกัสตูรหรือโปรแกรม 
การเรียน เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
และทกัษะตา่ง ๆ ท่ีผูเ้รียนพฒันาไดส้  าเรจ็ รวมทัง้ความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจงูใจ
และความกา้วหนา้ทางการเรียนท่ีสามารถน ามาประกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนแตล่ะ
คนใหม้ีความน่าเช่ือถือ (Reliability) มากย่ิงขึน้ เช่น ใหน้กัเรียนศกึษาประวตับิคุคลส าคญัในชมุชน
แลว้ใหน้กัเรียนท าเป็นแฟ้มสะสมผลงานประวตัิของบคุคลเหลา่นัน้ 

จากท่ีกลา่วมาเก่ียวกบัการประเมินตามสภาพจริง พอสรุปไดว้า่ การประเมินตามสภาพ
จริง เป็นกระบวนการสังเกต บันทึกและการรวบรวมขอ้มูลจากผลงาน วิธีการ หรือสิ่งท่ี ผูเ้รียน
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นพืน้ฐานของการตดัสินใจต่อตวัผูเ้รียน โดยการประเมินผลตามสภาพจริงจะไม่เนน้
การประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเน้นประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอ้นในการท างานและ
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ความสามารถท่ีแสดงออกจาการปฏิบัติในสภาพจริง การประเมินผลของการวิจัยในครัง้นี ้ ใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคในส่วนของแบบทดสอบวดัความสามารในการเช่ือมโยงเนื้อหา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส่วนการประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่ งประกอบด้วย 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณใ์ชใ้นส่วนของการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงและความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
และการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงทัง้ตา่งประเทศและในประเทศท่ีน่าสนใจมีดงันี้ 

5.1 งานวจิัยต่างประเทศ 
เดร็กเซล (Drexel, 1997, p. 2119-A) ไดศ้ึกษาการเช่ือมโยงระหว่างเศษส่วนธรรมดา

(Common Fraction) กับเศษส่วนทศนิยม (Decimal Fraction) หรือเศษส่วนท่ีมีพหุคณูของ 10 
เริ่มตน้ท่ีเลือกนกัเรียน 9 คนจากกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นนกัเรียนเกรด 6 ท่ีอยู่ตา่งหอ้งเรียนกนั จ านวน 
19 คน มาทดสอบความสามารถในการเช่ือมโยงเศษสว่นธรรมดา และเศษส่วนทศนิยม โดยใหท้  า
ขอ้สอบเศษสว่นแบบเขียนตอบ และสมัภาษณถ์ึงการเรียนเรื่องเศษสว่นท่ีผ่านมาเพ่ือจะไดท้ราบ
ระดบัความรูแ้ละมโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรียน พบว่ามโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรียนมีอยู่
จ  ากดั ดงันัน้ เดรก็เซล จึงใชบ้ทเรียน 6 บท ในการปพืูน้ฐานมโนมติและทักษะเรื่องเศษสว่นและใช้
บทเรียนเพียง 2 บท ในการเช่ือมโยงมโนมติของเศษส่วนธรรมดาและทศนิยมกับกลุ่มตวัอย่าง
หลังจากการใช้บทเรียน ท าการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
สามารถจ าแนกเปรียบเทียบ ด าเนินการบวกและการลบเศษส่วนทศนิยมได  ้สามารถน าหลกัการ
ของเศษส่วนธรรมดาไปใชก้ับเศษส่วนทศนิยมได้ และนักเรียนยังสามารถดดัแปลงส่วนจาก 10 
และ 100 เป็น 1,000 แตย่งัไมส่ามารถแปลงการคณูเศษสว่นมาเป็นการคณูทศนิยมได ้ซึ่งขอ้จ  ากดั
นีชี้ว้่าความรูข้องนักเรียนยังมีปัญหาต่อการน ามาใช้ แต่จากการท่ีนักเรียนสามารถโยงเศษส่วน
ธรรมดาและทศนิยมมาสมัพนัธก์ันได ้อาจมีความหมายตอ่ความเขา้ใจมโนมติและการด  าเนินการ
ในทศนิยม 

วิลเลียมส  ์(Williams, 1999, pp. 40-62) ไดศ้ึกษาการเช่ือมโยงระหว่างมโนมติในเรื่อง
จ  านวนกับการคิดในใจ ดว้ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดในใจของนักเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด  8 จ านวน 413 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 183 คน กลุม่ควบคมุ 230 คน และมีครูเขา้รว่มการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 6 คน กลุ่มทดลอง
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ใชช้ดุการสอนเรื่องจ  านวน จ านวน 83 บทเรียน กลุม่ควบคมุใชก้ารสอนตามปกติ เครื่องมือท่ีใชใ้น
การศกึษาครัง้นี ้คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการคิดในใจก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้สองกลุม่
และแบบสมัภาษณก์ระบวนการคิดของนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 9 คน โดยสมัภาษณท์ั้งก่อน
และหลงัการทดลอง ผลการศกึษาพบว่า ชุดการเรียนท่ีใชม้ีผลทางบวกอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
และกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเช่ือมโยงการคิดในใจแตกตา่งจากกลุ่มควบคมุ
อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0001 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มทดลอง พบว่า มีการพัฒนา
เพ่ิมขึน้เลก็นอ้ยในทกัษะการเช่ือมโยงของนกัเรียนก่อนและหลงัการสอนโดยใชช้ดุการเรียน 

ไคล์และมัวร์ (Kyle & Moore, 2000 , pp. 80 -86) ได้พัฒ นาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ี์เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัของนักเรียน โดยใชวิ้ธีเขา้ไปเย่ียมครอบครวัของนักเรียน
ใชก้ารพูดคยุแบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสรา้ง  หลังจากนั้นจึงรวบรวมและ
จัดรูปแบบของสิ่งท่ีครอบครัวของนักเรียนสนใจและทักษะการปฏิบัติของแต่ละครอบครวั  ซึ่ง
บางอย่างเก่ียวกับขัน้ตอนการท าเกษตร การเลีย้งสตัว ์การฝีมือ การดทีูวี การท าอาหาร หลงัจาก
นั้นผูวิ้จัยได้น  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเย่ียมครอบครวัของนักเรียนมาพัฒนาเป็นปัญหาท่ีมีความ
หลากหลายและมีขัน้ตอนในการแกปั้ญหาหลายขัน้ตอน หลงัจากนัน้จึงน าปัญหานัน้มาใหน้กัเรียน
ร่วมแก้ปัญหานั้นมาให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  ผลการศึกษาท าให้ผูป้กครองของ
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเนือ้หาคณิตศาสตรม์ากย่ิงขึน้จากท่ีเคยคิดว่าคณิตศาสตรเ์ป็นเรื่องยาก  
และช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถน าความรูจ้ากท่ีบา้นของนกัเรียนมาช่วยสง่เสริมการเรียนคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนใหด้ีขึน้นอกจากนั้นแลว้ ไคลแ์ละมวัร ์ยงัเช่ือว่านกัเรียนจะสามารถแกปั้ญหาใหส้  าเร็จ
ลงได ้ถา้ปัญหานัน้เป็นปัญหาของพวกเขา 

ลอร์สันและ  โมฮัน  (Lawson & Mohan, 2000, pp. 26-43) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการท างานแก้ปัญหากับการสรา้งองคค์วามรูข้องนักเรียน  และศึกษาต่อไปถึงตัวชี ้วัด
ความสามารถดา้นเนือ้หา และการเช่ือมโยงความรูใ้นการแกปั้ญหาทางเรขาคณิต ระหวา่งนกัเรียน 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกบักลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต  ่า ผลการวิจัย
พบวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูมีความสามารถในการสรา้งองคค์วามรูข้ึน้เองได้
มากกว่าและสามารถโยงความรูท่ี้ครูจัดตามแผนการสอนมาสมัพันธ์กับความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่และ
ตัวชี ้วัดความสามารถในการเช่ือมโยงมีผลต่อความส าเร็จในการแก้ปัญหาสูงกว่าตัวชี ้วัด
ความสามารถดา้นเนือ้หา จุดมุ่งหมายในการศกึษาครัง้นีเ้พ่ือใหข้อ้มลูกับครูในการหาวิธีการสอน 
เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถสรา้งองคค์วามรูท่ี้มีคณุภาพได ้
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พุกาลี (Pugalee, 2004, pp. 236-243) ไดศ้ึกษาการเขียนของนักเรียนในกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ท่ีแสดงรูปแบบของการรูค้ิดท่ีชดัเจน กบันกัเรียนเกรด 9 จ านวน 20 คน 
ท่ีเรียนวิชาพีชคณิตโดยการท าโจทยปั์ญหา ใหเ้ขียนอธิบายตามกระบวนการแกปั้ญหา ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนแสดงรูปแบบการรูค้ิดของตนเองออกมาในการเขียนอธิบายแสดงถึง  การมี
พฤติกรรมการรูค้ิดท่ีหลากหลาย ทั้งการก าหนดทิศทาง การวางแผนจัดการ การด  าเนินการ และ
รูปแบบการพิสูจน์ในการแกปั้ญหา ซึ่งพฤติกรรมการรูค้ิดมีอิทธิพลอย่างมากในการแกปั้ญหา 
การศกึษานีเ้นน้ท่ีการเขียนเพ่ือเป็นแนวทางในการบูรณาการหลกัสตูรคณิตศาสตรแ์ละสนับสนุน
ความตอ้งการในการวิจยัเรื่องการเขียนในคณิตศาสตรใ์หม้ากขึน้  

แพนดิสซิโอ (Pandiscio, 2002, pp. 216-221) ไดส้  ารวจการเช่ือมโยงมิติการพิสจูนก์ับ 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์รขาคณิตของนกัศกึษาฝึกสอน โดยใหน้กัศกึษาฝึกสอน 4 คน (ชาย 2
คน หญิง 2 คน) แก้ปัญหาเรขาคณิตท่ีไม่คุน้เคยโดยใช้พื้นฐานมโนมติของยุคลิดจ านวน 2 ขอ้  
ให้สรา้งการพิสูจน์ตามรูปแบบท่ีให้ผลออกมาเป็นรูปแบบกรณีทั่ วไปและให้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรท์างเรขาคณิต  ผลปรากฏว่านักศึกษาฝึกสอนทั้ง  4 คน ยอมรับว่าแมโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรท์างเรขาคณิตจะไมไ่ดช้่วยพิสจูน  ์แต่ก็เป็นเครื่องมือช่วยสรา้งความรูส้กึ (Sense) ให้
เกิดความเขา้ใจความสมัพนัธใ์นปัญหาหรือทฤษฎีบทเพ่ือน าไปใชใ้นการพิสจูน ์ 

มารค์วิทช ์(Malkevitch, 2003) กล่าวถึงความเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตรก์ับศิลปะว่า
เป็นท่ีน่าประหลาดใจว่ามีความเก่ียวพันธก์ันอย่างมากมายระหว่างคณิตศาสตรก์ับศิลปะสาขา
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การเต้นร  า การวาดภาพ สถาปัตยกรรม และการป้ั น จนถือได้ว่า
คณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมือของศิลปะ ศิลปินใชก้ารรบัรูห้รือการรบัรูเ้ชิงเสน้ตรงมาเพ่ิมความสมจริง
ในการน าเสนอของพวกเขา ซึ่งการรบัรูเ้ชิงเสน้ตรงเป็นสาขาหนึ่งของเรขาคณิตท่ีรูจ้ักกนัในช่ือของ
Descriptive Geometry ท่ีกลา่วเก่ียวกบัการน าเสนอวตัถ ุ3 มิติในลกัษณะ 2 มิติ การน าเสนอวตัถุ
2 มิติบนกระดาษหรือจอคอมพิวเตอรเ์ป็นเทคนิคท่ีส  าคญัมากในทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ
นักออกแบบ เช่น ในการออกแบบยานอวกาศล าหนึ่งนั้นต้องใช้รูปวาดจ านวนนับหมื่นรูป 
ซึ่ง Descriptive Geometry จะช่วยศิลปิน นักออกแบบ ปฏิมากร หรือ สถาปนิก ในการน าเสนอ
วตัถ ุ3 มิติบนพืน้ราบ  

นิ โคล  และ  เครสโป  (Nicol & Cespo, 2005, pp. 240-251) ได้ศึ กษ าการค้นหา
คณิตศาสตรจ์ากสถานท่ีทางจินตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางท่ีเป็นประโยชนต์่อการเรียนรู ้
ทางคณิตศาสตร ์การศกึษาดงักล่าวมีความมุ่งหมายท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือท่ีจะหาหนทาง
ในการท าใหค้ณิตศาสตรม์ีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นประโยชนต์อ่นกัเรียนไมเ่พียงแคเ่ขา้ใจ
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ในเรื่องทักษะวิธีการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเ์ท่านั้น ยังเป็นการท าใหน้ักเรียนมีความ
เฉลียวฉลาดในการคิดมากย่ิงขึน้  มีการใช้คณิตศาสตรม์าประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน  และมี
ความเห็นเรื่องการเรียนคณิตศาสตรภ์ายในโรงเรียนท่ีต้องเช่ือมโยงกับงานต่าง ๆ  ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัตามความหลากหลายของอาชีพ เช่น ช่างไม  ้ชาวประมง อาชีพคา้ขาย ซึ่งแต่ละ
อาชีพสามารถน าความรูม้าใชใ้นการค  านวณ  

5.2 งานวจิัยในประเทศ 
จารุวรรณ หร่ายเจริญ (2552) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามทฤษฎี

พหุปัญญาท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงและความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เรื่อง ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี  3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญญาและศึกษา
ความสมัพันธร์ะหวา่งความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรก์ับความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) สังกัดส  านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตบูรพา  
ดอนเมือง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551 จ านวนนกัเรียน 38 คน กลุม่ตวัอย่างไดม้าจากการสุ่ม
ตัวอย่ างแบบกลุ่ม  (Clustered Random Sampling) เวลาท่ี ใช้ในการทดลอง  20 ชั่ ว โม ง  
แบบแผนการวิจัยครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววดัผลหลงัเรียน  (One-Short Case 
Study) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนไดท่ี้ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามทฤษฎี 
พหุปัญญามีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรส์ูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ  65 อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเมื่อแยกรายดา้นพบว่า ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู ้
ตา่ง  ๆ ทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 65 อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นักเรียน 
ท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามทฤษฎีพหุปัญญามีความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตรส์ูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 65 อย่างไม่มีนัยส  าคัญทางสถิติและความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตรก์ับความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ีความสัมพันธก์ันอย่างไม่มี
นยัส  าคญัทางสถิติ 

สคุนธธ์า ธรรมพุทโธ (2552, น. 123-130) ไดท้  าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา ทักษะการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตรแ์ละพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบ
ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรแ์ละประเมินพฤติกรรม
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การท างานกลุ่มของนักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการ
กลุ่มกับเกณฑ  ์โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) 1 
หอ้งเรียน จ านวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเชิง
วิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุม่มีทักษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์ละทักษะการเช่ือมโยงเรื่อง
ความน่าจะเป็น ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนท่ีไดร้บั
การวดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเชิงวิชาการท่ีเนน้กระบวนการกลุม่มีผลการประเมินพฤติกรรมการ
ท างานกลุม่อยู่ในเกณฑร์ะดบัดี 

บุญญิสา แซ่หล่อ (2550, น. 63-83) ศึกษาเรื่องการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหา
คณิตศาสตรใ์นเรื่องการวิเคราะหข์อ้มูล การน าเสนอขอ้มลูและพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ใน 
ชีวิตจริงส  าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลของการใชก้ารบูรณาการ
แบบเช่ือมโยงพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
เช่ือมโยงภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ผลของการใชก้ารบูรณาการดา้นความลึกในการเขา้ใจเนื้อหาในแต่ละระดับพบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดความลึกในการเขา้ใจเนื้อหาในแต่ละระดับภายหลัง  
การทดลองมากกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

จากการศึกษารายงานการวิจัยในประเทศ  ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นการ
เช่ือมโยง รวม 5 เรื่อง ไดแ้ก่ รายงานวิจัยของ กานตม์ณี ทองกร (2554) แกว้ตา เลาหบุตร (2551) 
ดวงรัตน์ รัตนสุด (2552) โพธ์ิทิพย์ วัชรสวัสดิ์ (2546) และรุ่งอรุณ เรืองเดช (2551) ผูวิ้จัยได้
สงัเคราะหส์าระรวม 4 ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

ประเด็นวตัถุประสงควิ์จัย งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง มีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกัน คือเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้การเช่ือมโยง 3 ดา้น คือ เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนคณิตศาสตร ์เปรียบเทียบเจตคติตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร ์และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์

ประเด็นแบบการวิจัย งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง มีงานวิจัย 3 เรื่อง ท่ีใชแ้บบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มเดียว วดัก่อน – หลงัการทดลอง ไดแ้ก่งานวิจัยของ กานตม์ณี ทองกร (2554) ดวงรตัน ์
รตันสดุ (2552) และโพธ์ิทิพย ์วชัรสวสัดิ ์(2546) และมีงานวิจยั 2 เรื่อง ท่ีใชแ้บบแผนการวิจยั แบบ
กลุ่มเดียว วดัหลงัการทดลองเทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนด ซึ่งไดแ้ก่งานวิจัยของ แกว้ตา เหล่าหบุตร 
(2551) และรุง่อรุณ เรืองเดช (2550) 
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ประเด็นแผนการสอน งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง สรา้งขึน้ตามหลกัการเรียนรูโ้ดยเนน้การ
เช่ือมโยงดังนี้ กานต์มณี  ทองกร (2554) ได้ออกแบบการเรียนรู ้โดยเช่ือมโยงความรู ้ทาง
คณิตศาสตร ์เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตกับงานหัตกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน
ภาคเหนือ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบญุวาทยวิ์ทยาลยั จงัหวดัล  าปาง แกว้ตา 
เลาหบุตร (2551) สรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นท่ีเน้นการ
เช่ือมโยง ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  ท่ี 3 โดยกิจกรรมในแผนการสอนเนน้การเช่ือมโยง  
สองแบบ คือ แบบท่ีหนึ่ง การเช่ือมโยงเนือ้หา เรื่อง ความน่าจะเป็นกับเนือ้หาภายในภายในวิชา
คณิตศาสตร ์แบบท่ีสอง การเช่ือมโยงเนื้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็นกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ดวงรตัน ์ 
รตันสุด (2552) ไดอ้อกแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นการเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์เรื่อง  
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์  จากความรู ้
ประสบการณ์ความคิดรวบยอดจาการเรียนรูส้าระอ่ืน ๆ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั มาใชใ้นการเรียนรู ้
คณิตศาสตรโ์ดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคล  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัทัพหมัน โพธ์ิทิพย์ วชัระสวัสดิ์ (2546) ไดอ้อกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เน้นทักษะและกระบวนการเช่ือมโยง  เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  เพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหางานวิชาชีพและชีวิตจริงของนักศึกษาแผนกโทรคมนาคมและแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลยัเทคนิคดอนเมืองและรุง่อรุณ เรืองเดช (2551) ไดพ้ัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง
การวดั ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีบา้นหว้ยตม้ จงัหวดัล  าพนู ไดเ้ช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัชีวิตจริงในบริบทของชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ 

รายงานวิจยัทั้ง 5 เรื่อง ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลประเภทการทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหวา่งประชากรสองกลุ่มดว้ย t-test และใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนด 
ดงันี ้งานวิจยัของ กานตม์ณี ทองกร (2554) พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง
การเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตกบังานหตักรรมทางวฒันธรรม 
และประเพณีท้องถ่ินภาคเหนือ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส  าคัญ ท่ีระดับ  .05 
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ  75 อย่างมีนัยส  าคญั 
ท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ในภาพรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยอย่างมาก แก้วตา เลาหบุตร (2551) ไดด้  าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการสอนเรื่อง ความ
น่าจะเป็นท่ีเนน้การเช่ือมโยง สามารถสอบผา่นเกณฑท่ี์ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 60 ของนกัเรียนทัง้หมด 
อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 ดวงรตัน์ รตันสุด (2552) พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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คณิตศาสตร์ของนักเรียน  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเน้นการเช่ือมโยงความรูท้าง
คณิตศาสตร ์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรสั สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สว่น
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้การ
เช่ือมโยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีและเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรห์ลงัไดร้บัการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ดยเนน้การเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรสั พบวา่อยู่ในระดบั
ดีมาก โพธ์ิทิพย ์วชัรสวสัดิ ์(2546) ไดเ้ปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการสอนโดยเนน้ทกัษะการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  ์เรื่อง อนุพันธข์องฟังกช์ันของกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรูใ้นงาน
วิชาชีพและชีวิตจริงสงูกวา่ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และ
นกัเรียนสามารถท าโครงงานคณิตศาสตรท่ี์แสดงการเช่ือมโยงความรู  ้เรื่อง อนพุนัธข์องฟังกช์นักับ
เนือ้หาคณิตศาสตรอ่ื์น ๆ งานวิชาชีพและชีวิตจริงได ้ผลการประเมินโครงงานทัง้หมดอยู่ในระดบัดี 
ทัง้ดา้นเนือ้หา กระบวนการและการน าเสนอโครงงาน และรุง่อรุณ เรืองเดช (2551) พบวา่ นกัเรียน
ประสบผลส าเรจ็ในการเช่ือมโยงกิจกรรมเรื่องการวดักบัชีวิตจริงของชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ สว่น
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นกัเรียนช่ืนชอบการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนลกัษณะเช่นนี้ นักเรียนเห็นความส าคญัของการท างานรว่มกนัและ
กลา้แสดงออกมากขึน้กวา่เดิม 

รฐัศาสตร ์พรคณุวฒุิ (2553, น. 53-54) ไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์
เช่ือมโยงกับสถานการณใ์นชีวิตจริง เรื่องการวดั กับนกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เช่ือมโยงกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริงจากการท าแบบฝึกหัดในงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีและจากแบบทดสอบ
ประจ าหน่วยโดยเฉล่ียอยู่ในระคบัดี 

2. ความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความ
กระตือรือรน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านความเอาใจใส่ต่องานท่ีไดร้ับ
มอบหมายนักเรียนแสดงพฤติกรรมในระดบัมาก ส่วนดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นนักเรียนเขียน
บันทึกการเรียนรูเ้ก่ียวกับความตอ้งการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างคณิตศาสตรก์ับบริบทชีวิตจริงใน
ระดบัมาก 
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กฤษดา นรินทร ์(2555, น. 113) ไดวิ้จัย ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ภาคตดักรวย 
ท่ีเน้นการเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรส์ู่สถานการณ์ในโลกจริง ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปั้ญหาและเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร ์ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์เนน้
การเช่ือมโยงเนือ้หาคณิตศาสตรส์ูส่ถานการณใ์นโลกจริง กบันักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน
โดยใหกิ้จกรรมการเรียนรูป้กติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภาคตดักรวย ไมแ่ตกตา่งกนั 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เรื่อง ภาคตัดกรวยของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์เนน้การเช่ือมโยง
เนือ้หาคณิตศาสตรส์ูส่ถานการณใ์นโลกจริงสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรด์า้นการตระหนักเห็นคณุค่าของคณิตศาสตรต์่อชีวิต
จริงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์เนน้การ
เช่ือมโยงเนือ้หาคณิตศาสตรส์ูส่ถานการณใ์นโลกจริงสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

เกศินี เพ็ชรรุ่ง (2556) ไดท้  าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการศึกษา 
คณิตศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงและศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรูค้ณิตศาสตรข์องนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ด
กิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้ มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรูค้ณิตศาสตร  ์หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองและความสามารถในการเช่ือมโยงสงูกวา่นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
ปกติ 

ฟาตีเม๊าะ สนิโซ (2556) ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่องการวิเคราะห์ขอ้มูลเบือ้งตน้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวดัยะลา ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนพฒันาวิทยา หลงัจาก
การเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรก์ับสถานการณใ์นชีวิตจริง  
สงูกว่าผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) ความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตรเ์รื่อง การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของนกัเรียน หลงัจากการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรก์บัสถานการณใ์นชีวิตจริง อยู่ในระดบัดี 
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ยุพิน พลเรือง (2557, น. 98) ได้ท  าการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิ้ชา
คณิตศาสตรแ์บบสืบเสาะหาความรู  ้เรื่องภาคตดักรวย โดยใชโ้ปรแกรมจีเอสพี (GSP) ท่ีเนน้การ
เช่ือมโยงสู่สถานการณใ์นชีวิตจริงผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตรแ์บบ  
สืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ภาคตดักรวย โดยใชโ้ปรแกรมจีเอสพี ท่ีเนน้การเช่ือมโยงสู่สถานการณใ์น
ชีวิตจริงและแผนการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ  เรื่องภาคตัดกรวย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 มี
ประสิทธิภาพ 84.74/83.58 และ 81.20/79.11 ตามลาดบั ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้

ณัฐวรา อาแวเลาะ (2557) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาท่ีเน้น
ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรส์ู่สถานการณใ์นโลกจริงเรื่องความน่าจะเป็น การวิจยัครัง้นีม้ี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบพฒันาการของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส  าหรบันกัเรียนท่ีเรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริง เรื่องความน่าจะเป็นกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบพัฒนาการของทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตรส์ู่สถานการณ์ในโลกจริงเรื่องความน่าจะเป็นกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏวา่ 1) พัฒนาการของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) 
พฒันาการของทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกวา่นักเรียนกลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีการเปรียบเทียบทัง้สองใชเ้กณฑผ์่านรอ้ยละ 
50 ของคะแนนท่ีถกูหกัออกจากการทดสอบก่อนเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใน 
ชีวิตจริงขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการดงักลา่วจะช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจคณิตศาสตรไ์ดด้ี
ขึน้ สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการด  ารงชีวิตไดจ้ริง ตลอดจนเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร ์
ในแง่ของการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยในครัง้นี ้เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณ ์ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 2) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ในดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 3) ศกึษาผลของ
การใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิต
จริงส  าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในดา้นการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์น
ชีวิตจริง ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีผูวิ้จัยสรา้งขึน้ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะหท์ั้งเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ โดยพิจารณาคะแนนจากการท าใบกิจกรรมในชั้นเรียน แบบวัดการเห็นคุณค่า  
แบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบสมัภาษณ ์

ส าหรบัขัน้ตอนในการด  าเนินการวิจยั ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน เป็นขั้นตอนในการศึกษาและ

วิเคราะห์ขอ้มลูพื้นฐานส าหรบัการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นขัน้ตอนในการก าหนดเครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันาเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนในการน า
เครื่องมือท่ีผ่านขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติท่ีใช้ เป็นขัน้ตอนในการน าขอ้มลูท่ีไดจ้าก
ขัน้ตอนท่ี 3 ไปวิเคราะหห์าผลสรุปตามสมมติฐานและความมุ่งหมายของการวิจยั จากนั้นท าการ
สรุปผลการวิจยั 

ขัน้ตอนในการด  าเนินงานวิจัย ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณา
การแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงทัง้ 4 ขัน้ตอน แสดงเป็นภาพประกอบไดด้งันี ้

   



  
 

54 

 
                                

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนในการด  าเนินงานวิจยั 

ข้ันตอน                             การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ข้ันตอนในการด าเนินงาน
วจิัย  

ข้ันตอนที ่1 

ศึกษาและ

วเิคราะหข์อ้มูล

พืน้ฐาน 

ศึกษาและวเิคราะหส์ภาพ 
ปัญหาจากเอกสาร งานวจิยั                                
และการศึกษาจากสภาพจรงิ 

นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ในวชิาคณิตศาสตรต์  ่า 

ครูสอนแยกเนือ้หาเป็นเร่ือง ๆ นกัเรียนไม่เหน็

ความสมัพนัธข์องเนือ้หาเรขาคณิตกับเนือ้หา

คณิตศาสตรเ์ร่ืองอ่ืน ๆ และไม่เหน็คุณค่าของ

เรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวติจรงิ 

ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา 
จากเอกสารและงานวจิยั 

 

ก าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิยั

และขัน้ตอนในการพฒันาเครื่องมือ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ก่ียวกบั

เรขาคณิตท่ีสมัพนัธก์ับเนือ้หาคณิตศาสตร์

เร่ืองอ่ืนๆ 

ก าหนดขอบเขตของเนือ้หา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

ท่ีบรูณาการแบบเช่ือมโยงกบั

สถานการณใ์นชีวติจรงิ ก าหนด

รูปแบบการวดัและการประเมินผล 

ข้ันตอนที ่2 

พฒันา

เครื่องมือท่ีใช้

ในการวจิยั 

แผนการจดัการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้         

แบบทดสอบ แบบสอบถาม                   

แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ 

ข้ันตอนที ่3 

ทดลอง

ภาคสนามและ

เก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

พฒันาและปรบัปรุงเครื่องมือ 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประสทิธิภาพของเครื่องมือ 

ทดลองน ารอ่งเพ่ือหาประสิทธิภาพ  

1.รายบคุคล 2.กลุม่ย่อย  

และ 3.ภาคสนาม 

กลุม่ตวัอย่าง 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง 

ขอ้มูลจากการทดลอง 

คดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง ก าหนด

ระยะเวลาในการทดลองก าหนด

แบบแผนการทดลอง 

ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้ันตอนที ่4 

การวเิคราะห์

ขอ้มูลและสถิติ

ท่ีใช ้

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล  

สรุปผลการวจิยั 

ก าหนดวธีิการวเิคราะหข์อ้มูลและ

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

วเิคราะหข์อ้มูลท่ีใชจ้ากการทดลอง 
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ข้ันตอนที ่1 การศึกษาและวเิคราะหข้์อมูลพืน้ฐาน 
การด  าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง

กับสภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนท่ีเก่ียวกับเรขาคณิต  โดยเอกสารและงานวิจัยท่ี
น ามาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์มีดงันี ้

1. ศึกษาจากเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตรแ์ละ
วิท ยาศาสต ร์ระดับ น าน าช าติ  TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and 
Science Study หรือTIMSS2015) พบวา่ ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรเ์ท่ากบั 431 
คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 26 ของประเทศท่ีเขา้ร่วมการประเมินจากทั้งหมด 39 ประเทศ โดย
คะแนนท่ีไดอ้ยู่ ระดบั 1 หรือระดบัต  ่า (Low International Benchmark) ซึ่งมีระดับคะแนนตั้งแต ่
400-474 คะแนน การศกึษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ขององคก์ารเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งผล
การประเมิน PISA 2012 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  427 คะแนน 
(คา่เฉลี่ย OECD 494 คะแนน) ซึ่งต  ่ากว่าค่าเฉล่ีย OECD ย่ิงไปกว่านั้น เมื่อศึกษาผลการทดสอบ
จากส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีด  าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่ วประเทศให้มีมาตรฐาน
ใกลเ้คียงกนัและสะทอ้นถงึคณุภาพของผูเ้รียน โดยผลการประเมินในปีการศกึษา 2559 ซึ่งทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรใ์นสาระเรขาคณิต  
รอ้ยละ 44.21 และในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรใ์นสาระเรขาคณิต  
รอ้ยละ 44.90 ซึ่งอยู่ในระดบัต  ่า 

 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/
https://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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2. ศึกษาสภาพจริงในการเรียนการสอนเรขาคณิตในปัจจุบัน โดยการศกึษาปัญหา
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนเรขาคณิต ครูท่ีสอนนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาและระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ และสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้เก่ียวกบัความรูท้างเรขาคณิต
ท่ีใชก้บัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

2.1 การศกึษาปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนเรขาคณิตและครูผูส้อน 
โดยผูวิ้จยัเป็นผูศ้กึษา โดยมีขัน้ตอนการด  าเนินการ ดงันี ้

1. สรา้งแบบสอบถามแบบอตันยั โดยมีค  าถาม 3 ขอ้ คือ 1) ท่านคิดวา่สาเหตท่ีุ
นักเรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตไดด้ีเท่าท่ีควรมีสาเหตมุาจากเรื่องใด 2) ท่านคิดว่าถา้จะ
สง่เสริมใหน้ักเรียนเห็นคณุค่าของวิชาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริงครูผูส้อนควรส่งเสริม
การเรียนการสอนอย่างไร และ 3) ท่านคิดว่าวิชาเรขาคณิตยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนการสอน
ตอ่ไปหรือไม ่อย่างไร จงใหเ้หตผุลประกอบ  

2. ส่งแบบสอบถามไปยังผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนเรขาคณิต จ  านวน 4  
ท่าน โดยผูวิ้จัยไดร้บัแบบสอบถามคืน 4 ฉบับ และส่งไปยังครูท่ีสอนในระดับประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศกึษาจ านวน 7 โรงเรียน ทัง้หมด 14 ฉบบั โดยผูวิ้จยัไดร้บัแบบสอบถามคืน 11 ฉบบั   

3. ผูวิ้จยัวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้
3.1 ท่านคิดวา่สาเหตท่ีุนกัเรียนไมส่ามารถเรียนวิชาเรขาคณิตไดด้ีเท่าท่ีควรมี

สาเหตมุาจากเรื่องใด 
3.1.1 ปัญหาท่ีเกิดจากครูผูส้อน ไดแ้ก่ 

1) ครูจดัการเรียนการสอนไมเ่อือ้ตอ่การสืบคน้ คาดการณ ์
2) ครูยังขาดการยกตัวอย่างหรือเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชีวิตจริงรวมถงึขาดการยกตวัอย่างสถานการณปั์ญหาใกลต้วัผูเ้รียนท่ีสามารถแกไ้ด้
ดว้ยความรูท้างเรขาคณิตท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรูข้องผูเ้รียน 

3) ครูขาดแคลนสื่อและอปุกรณใ์นการเรียนการสอน 
4) ครูเองยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจท่ีลกึซึง้ในเรื่องท่ีสอน 

3.1.2 ปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
1) นักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ียาก ท าใหไ้ม่ชอบเรียน

คณิตศาสตร ์
2) นกัเรียนมองวา่สิ่งท่ีเรียนเป็นเรื่องไกลตวัจึงไมค่อ่ยสนใจ 
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3) นักเรียนขาดความรูพื้น้ฐานท่ีจะช่วยในการเรียนเรขาคณิต เช่น    
การวดั ความรูส้กึเชิงปริภมูิ นิยาม กฎ และทฤษฎีตา่งๆ 

3.2 ท่านคิดว่าถ้าจะส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริงครูผูส้อนควรสง่เสริมการเรียนการสอนอย่างไร  

1) สอนหรือยกตวัอย่างใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงประโยชนข์องเรขาคณิต 
2) แสดงใหน้ักเรียนเห็นความเช่ือมโยงของเรขาคณิตกับสถานการณใ์น

ชีวิตจริง 
3) สอนให้ เห็ นการน าความ รู ้ทางเรขาคณิ ตไปใช้ การประยุกต์  

การแกปั้ญหาท่ีเป็นประโยชนใ์นชีวิตจริง 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการส  ารวจ การสืบคน้ คาดการณ์ วางแผนและ

แกปั้ญหาโดยใชส้ถานการณปั์ญหาทางเรขาคณิตท่ีทา้ทาย น่าสนใจ 
5) ใชเ้ครื่องมือ/สื่อการเรียนรูท่ี้หลากหลาย เช่น ของจริง อปุกรณท่ี์แสดง

รูปเรขาคณิต 3 มิติ โปรแกรม GSP โปรแกรมการสรา้งรูปทรงเรขาคณิต อ่ืน ๆ 
6) สอนแบบบูรณาการ (STEM Education) การท าโครงงาน และใช้

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเรขาคณิตในสิ่งแวดลอ้ม ในชีวิตประจ าวนั 
3.3 ท่านคิดว่าวิชาเรขาคณิตยังจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนการสอนต่อไป

หรือไม่ อย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ  ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนเรขาคณิต จ านวน  
4 ท่าน ตอบไปในทิศทางเดียวกนัคือ มีความจ าเป็น และมีเหตผุลประกอบดงัตอ่ไปนี  ้

1) เป็นประโยชนใ์นเรื่องการคิดการแสดงเหตผุลการพิสจูนก์ารเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบ (สามารถฝึกใหน้กัเรียนแสดงการพิสจูนอ์ย่างเป็นนิรนยั) 

2) หลายๆ เรื่องของเรขาคณิตเป็นประโยชนต์่อการน าไปประยุกตใ์ช ้เช่น 
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากนัทกุประการ ความคลา้ย การสรา้ง เป็นตน้ 

3) ทุกประเทศทั่วโลกส่งเสริมใหน้ักเรียนเรียนเรขาคณิต โดยยังคงบรรจุ
อยู่ในหลกัสตูร แสดงวา่ โดยสากลยงัเห็นวา่สาระเรขาคณิตยงัมีความส าคญั 

4) มีงานวิจยัมากมายเก่ียวกับการเรียนการสอนเรขาคณิต ท่ีย  า้ถึงความ
จ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งศกึษาและพฒันาการจดัการเรียนรูเ้รขาคณิต 

5)  เป็นพืน้ฐานในการคน้หาความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้   
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6) เป็นวิชาท่ีท าให้นักเรียนมีความรูส้ึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) แต่
วิชาอ่ืน ๆ ในระดบันี ้เช่น พีชคณิต, สถิติ ท าใหน้กัเรียนมีความรูส้ึกเชิงจ  านวน (Number Sense) 
ซึ่งนกัเรียนจะตอ้งมีทัง้สองอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไมไ่ด ้

7) เป็นวิชาท่ีอาจเรียกไดว้่า ส่วนหนึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตรภ์าคปกติ
คณิตศาสตรท่ี์เป็นรูปธรรม เพราะบางเรื่องสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาจากการสรา้งหรือท่ีพบเหน็ใน
ธรรมชาติ เช่น วงกลมแตกตา่งจากจ านวนท่ีเป็นนามธรรมทัง้หมด 

8) เป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูง การท าวิจัยในระดับสูง ท่ีมี
เนื ้อหาวิชาใหม่ ๆ โดยบูรณาการจากศาสตรห์ลายสาขา ทั้งเรขาคณิต พีชคณิต และวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

จาการศึกษาสภาพจริงในการเรียนการสอนเรขาคณิตในปัจจุบัน ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
สรุปไดว้า่ 1) การท่ีนักเรียนไม่สามารถเรียนวิชาเรขาคณิตไดด้ีเท่าท่ีควรมีสาเหตมุาจาก 2 สว่นคือ 
มาจากครูผูส้อนและจากตวัผูเ้รียนเอง ในส่วนของจากครูผูส้อน ไดแ้ก่ ครูจัดการเรียนการสอน 
ไม่เอือ้ต่อการสืบคน้ ขาดการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาใกลต้วัผูเ้รียนและขาดอปุกรณ์ใน 
การเรียนการสอน และในสว่นท่ีมาจากตวัผูเ้รียนเอง ไดแ้ก่ นกัเรียนคิดวา่วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชา
ท่ียากและเป็นเรื่องไกลตัว นักเรียนขาดความรู ้พื ้นฐานท่ีจะช่วยในการเรียนเรขาคณิต  
2) การส่งเสริมใหน้ักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริงครูผูส้อนควร
สง่เสริมการเรียนการสอนโดยการยกตวัอย่างใหน้ักเรียนไดท้ราบถึงประโยชนข์องเรขาคณิตและ
การน าความรูท้างเรขาคณิตไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและควรใชส้ื่อการเรียนรูท่ี้หลากหลาย 
และ 3) มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิตตอ่ไป เน่ืองจาก วิชาเรขาคณิต
เป็นประโยชน์ในเรื่องการคิด การแสดงเหตุผล การพิสูจน์ การเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและ  
เป็นวิชาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตรภ์าคปกติท่ีเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานใน 
การคน้หาความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้ 
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ข้ันตอนที ่2 พัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรูก้ารบรูณาการแบบ

เช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง แบบสงัเกตพฤติกรรม
เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง แบบวดัการเห็นคณุค่าของ
เรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง แบบสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง และแบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหา
เรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

1. ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือส  าหรบัผูวิ้จัยใช้ในการสอนและ 

การประเมินผล 
1.1 เครื่องมือส  าหรบัผูวิ้จัยใชใ้นการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

1.2 เครื่องมือส  าหรับผู้วิจัยใช้ในการประเมินผล เพ่ือการประเมินผลใน 2 ด้าน 
คือการประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงและ 
การประเมินการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 

1.2.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง ประกอบดว้ย 

1. ใบกิจกรรม 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชีวิตจริง 
3. แบบสมัภาษณเ์พ่ือศกึษาความสามารถการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชีวิตจริง 
1.2.2 เครื่องมือประเมินการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

1. แบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ

สถานการณใ์นชีวิตจริง 
3. แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ ์

ในชีวิตจริง 
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2. ข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  มีขัน้ตอนในการด  าเนินงาน ดงันี ้

1.1 หลงัจากไดศ้กึษาการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณ์
ในชีวิตจริงและรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้ ผูวิ้จัยศึกษาเครื่ องมือเครื่องใช้หรือ
อปุกรณต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสถานการณใ์นชีวิตจริง ท่ีใชค้วามรูห้รือหลกัการทางเรขาคณิตใน
การออกแบบหรือประดิษฐ์ จากนัน้ผูวิ้จัยทดลองประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใชห้รืออปุกรณเ์หลา่นั้น 
แลว้น าขัน้ตอนและกระบวนการในการประดิษฐ์มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรูจ้นครบทั้ง  
7 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1- 6 ใชเ้วลาแผนละ 4 คาบ และแผนการจัดการเรียนรูท่ี้  7  
ใช้เวลา 3 คาบ รวมทั้งสิน้ใชเ้วลา 27 คาบ (คาบละ 50 นาที) แลว้น าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ได้
เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อผูวิ้จยัปรบัปรุงแกไ้ข
แผนการจัดการเรียนรูต้ามค  าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธจ์นครบทุกแผน
เรียบรอ้ยแลว้ผูวิ้จยัน าแผนการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
คน คอื เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จ  านวน 2 คน และครูผูส้อนวิชา
คณิตศาสตร ์จ  านวน 1 คน โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง ด้านเนื้อหา กิจกรรม 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้และการประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งและวิเคราะหโ์ดยใช้
คา่ IOC หลงัจากนัน้ผูวิ้จยัคดัเลือกแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต ่0.5 
ขึน้ไป และน ามา ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและไดเ้รียนปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญอีก
ครัง้หนึ่งก่อนท่ีจะน าไปสอนจริง 

1.2 น  าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองน าร่องกบันกัเรียนใน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร ในการศกึษาครัง้นี ้ผูวิ้จัยพฒันากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการ
แบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2 แลว้น าไปหา
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งใช้นักเรียนกลุ่มทดลองน าร่องในการหา
คณุภาพเครื่องมือโดยพิจารณาคะแนนดิบของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรแ์ลว้แบ่งนักเรียน
ออก เป็น  3 กลุ่ม  คื อเก่ ง ปานกลางและอ่อน เพ่ือก าหนดเป็นนัก เรียนในกลุ่มทดลอง  
หาประสิทธิภาพโดยทดลองหาประสิทธิภาพ  3 ครัง้ ไดแ้ก่ (1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล  
(2) การหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล  
การหาประสิทธิภาพรายบคุคล ผูวิ้จยัเลือกนกัเรียนจ านวน 3 คน ซึ่งประกอบดว้ย

นักเรียนท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ผูวิ้จัยน ากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย 
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมายในการหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนัย
ของสถานการณ์ปัญหา ขอ้ค  าถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยผูวิ้จัยให้
นัก เรียนลงมือปฏิบัติ ในแต่ละกิจกรรมการเรียน รู ้เป็น รายบุคคลและท าแบบทดสอบ  
วดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง แลว้น าคะแนนจาก  
ใบกิจกรรม ครั้งท่ี 6-7 ซึ่งเป็นคะแนนใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบ
กบัเกณฑ ์60/60 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพรายบคุคลของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย             
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

E1 E2 E1/E2 
65.28 66.67 65.28/66.67 

 
จากตาราง 1  พบว่า ประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย  

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 65.28/66.67 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล 
มีขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงแสดงดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงจากการหาประสิทธิภาพรายบคุคลของกิจกรรมการเรยีนรู ้
เรขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
 

กิจกรรมท่ี เร่ือง สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1 รม่ 
ผูว้ิจัยควรเตรียมส  ารองอปุกรณจ์ าพวกไมโ้ครงสรา้งส  าหรบัท  าโครงร่ม
เพิ่มขึน้เนื่องจากอุปกรณ์บางชิน้เกิดความเสียหายขณะนักเรียนท า
การประดิษฐ์รม่ 

2 แป้นบาสเกตบอล 
ผูว้ิจัยควรแสดงตัวอย่างอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อื่น ๆที่ใช้สมบัติของ
สี่เหลี่ยมดา้นขนานใหห้ลากหลายซึ่งควรมีอย่างนอ้ย 3 ชนิด 

3 ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 
ควรตัดขั้นตอนการแกะสลักเทียนออก แล้วใช้การอธิบายและ
ยกตวัอย่างแทนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการท ากิจกรรมและเพื่อ
ความปลอดภัยในการใชม้ีดคตัเตอร ์

4 ราวตากผา้ติดผนงั 
เพื่อลดการเสียเวลาในการท ากิจกรรมผูว้ิจัยควรเตรียมไม้ไอศกรีมที่
เจาะรูหวัทา้ยไวใ้หน้กัเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

5 ตูใ้สห่นงัสอื 
ผูว้ิจยัควรน าตูห้นังสอืขนาดจรงิมาแสดงประกอบในขัน้ตอนที่นักเรยีน
ค านวณพืน้ที่การทาสีและผูว้ิจัยควรเนน้ย า้ใหน้ักเรยีนเห็นว่าตอ้งหา
พืน้ที่จากสว่นไหนของตูบ้า้ง 

6 ลกูฟตุบอล 
ผูว้ิจัยตอ้งเนน้ย า้ขัน้ตอนการสรา้งมมุโดยมมุที่นักเรยีนสรา้งจะตอ้งให้
มีขนาด 108 องศา และ 120 องศาพอดี 

7 กลอ่งพัสดุ 

ผูว้ิจัยควรเนน้ย ้าขั้นตอนการกรีดให้เป็นรอยและการตัดใหข้าดออก
จากกันของภาพคลี่ของกลอ่งพสัดุที่นกัเรยีนออกแบบ เนื่องจากถา้ตัด
ผิดต าแหน่งจะส่งผลใหไ้ม่สามารถขึน้รูปเป็นกล่องได ้ซึ่งการท าใหม่
อีกครัง้ท  าใหน้กัเรยีนเสยีเวลา 

 
(2) การทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย  
จากตาราง 2 จะเห็นว่ามีสิ่งท่ีควรปรบัปรุงซึ่งผูวิ้จัยไดท้  าการปรับปรุงเพ่ือให้

กิจกรรมการเรียนรูม้ีความสมบรูณม์ากขึน้ โดยมีการปรบัปรุงดงันี ้1) กิจกรรมท่ี 1 เรื่องรม่ ผูวิ้จยัได้
เตรียมอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ไวเ้ผื่อกรณีท่ีนักเรียนประดิษฐ์ชิ ้นงานแลว้อปุกรณ์เกิดช ารุดโดยส ารอง
ชิ้นส่วนเพ่ิมจากจ านวนท่ีใช้อยู่ เดิมอย่างละ 2-3 ชิ ้น 2) กิจกรรมท่ี 2 เรื่องแป้นบาสเกตบอล 
เน่ืองจากนกัเรียนสว่นใหญ่ไม่สามารถจินตนาการถึงเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ใชห้ลกัการของสี่เหลี่ยม
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ดา้นขนานและไมท่ราบหลกัการท่ีน าไปใช ้ผูวิ้จยัจึงไดน้  าอปุกรณท่ี์ใชส้มบตัิของสี่เหลี่ยมดา้นขนาน
มาใหน้กัเรียนด ูไดแ้ก่ กลอ่งใสเ่ครื่องมือช่างชนิดหลายชัน้ท่ีใชโ้ครงสรา้งของสี่เหลี่ยมดา้นขนานใน
การเปิดฝา ส่วนอปุกรณอ่ื์น ๆ ผูวิ้จยัไมส่ามารถน าเขา้มาในหอ้งเรียนไดจ้ึงใชวิ้ธีการใหน้ักเรียนดู
จากวิดีโอ ไดแ้ก่ ฝาตูเ้ก็บของท่ีเปิดขึน้ลงโดยการใชข้ายึดเป็นโครงสรา้งสี่เหลี่ยมดา้นขนาน และ
ลิฟทย์กรถบรรทุกท่ีใชห้ลกัการของสี่เหลี่ยมดา้นขนาน 3) กิจกรรมท่ี 3 เรื่องลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 
ผูวิ้จัยตดัขั้นตอนการแกะสลกัเทียนออกไปเพ่ือความปลอดภยั 4) กิจกรรมท่ี 4 เรื่องราวตากผา้ 
ติดผนงั ผูวิ้จยัและผูช้่วยวิจยัช่วยกนัเจาะรูไมไ้อศกรีมเพ่ือเป็นอปุกรณส์  าหรบัประกอบเป็นราวตาก
ผา้ติดผนงั 5) กิจกรรมท่ี 5 เรื่องตูใ้สห่นงัสือ ผูวิ้จยัไดน้  าตูใ้ส่หนงัสือขนาดจริงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัตูห้นงัสือขนาดจริงในกิจกรรมท่ีนกัเรียนท า เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้ห็นรายละเอียดของการค  านวณ
พืน้ท่ีผิวทกุสว่นอย่างชดัเจนและเพ่ือน ามาประกอบการอธิบายจากผูวิ้จยัดว้ย 6) กิจกรรมท่ี 6 เรื่อง 
ลกูฟตุบอล ผูวิ้จยัเนน้ย า้ใหน้กัเรียนตรวจสอบขนาดของมมุภายในของรูปหา้เหลี่ยมและหกเหลี่ยม
ท่ีนักเรียนสรา้งขึน้จะตอ้งให้ไดมุ้มขนาด 108 องศาและ 120 องศาพอดี โดยผูวิ้จัยให้นักเรียน
ภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันวดัขนาดของมุมภายในของรูปหา้เหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมท่ีนักเรียน
สรา้งขึน้เพ่ือใหน้กัเรียนปรบัปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะด  าเนินการท ากิจกรรมขัน้ตอ่ไป 7) กิจกรรมท่ี 7 เรื่อง
กล่องพัสด ุผูวิ้จัยใหน้ักเรียนเขียนรอ่งรอยของภาพคลี่ใหแ้ตกต่างกันเพ่ือลดความสบัสนจากการ
ตดัภาพคลี่ออกจากกระดาษลงัแผน่ใหญ่ โดยใหน้กัเรียนลากเสน้ทึบในกรณีท่ีสว่นนัน้จะตอ้งตดัให้
ขาดออกจากกนั และใหล้ากเสน้ประกรณีท่ีสว่นนัน้ใชก้รีดเป็นรอยเพ่ือพบัขึน้รูป 

ในการหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย ผูวิ้จยัใชน้กัเรียนจ านวน 9 คนจากการเลือก
แบบเจาะจงท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีไดจ้ากการหาประสิทธิภาพรายบุคคลซึ่งประกอบดว้ยนักเ รียนท่ีเก่ง   
ปานกลาง และอ่อน เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค  าถามและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชใ้นการวิจยัจากกลุม่ย่อย โดยผูวิ้จยัใหน้กัเรียน 
ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วน าคะแนน 
จากใบกิจกรรม ครัง้ท่ี 6-7 ซึ่งเป็นคะแนนใบกิจกรรมรายบคุคลและแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบ
กบัเกณฑ ์60/60 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อยของของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิต
โดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 
 

E1 E2 E1/E2 
69.98 69.26 69.98/69.26 

 
จากตาราง 3  พบว่า ประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อยของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 69.98/69.26 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย  
มีขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงแสดงดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 ขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงจากการหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ย่อยของกิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
 

กิจกรรมท่ี เร่ือง สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1 รม่ 
ผูว้ิจยัเนน้ย า้ขัน้ตอนการหยอดกาวรอ้นลงบนต าแหน่งขอ้ต่อของร่ม
ในสว่นที่ตอ้งการใหเ้คลื่อนที่ได ้นกัเรยีนจะตอ้งไม่หยอดกาวมาก
จนเกินไป เพื่อไม่ใหก้าวไหลไปท าใหช้ิน้สว่นนัน้เคลื่อนไหวไม่ได้ 

2 แป้นบาสเกตบอล 
ผูว้ิจยัควรแนะน าขนาดของสี่เหลี่ยมดา้นขนานที่เหมาะสมกบั
โครงสรา้งของแป้นบาสเกตบอลใหน้ักเรยีนดเูป็นตวัอย่างอย่างนอ้ย 
2 ตวัอย่าง 

3 ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 

ขัน้ตอนของการอดัดินน า้มนัลงในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา้ที่ผูว้ิจยัแจกให้
แต่ละกลุม่ท  าใหน้กัเรียนเสยีเวลามากเกินไป ผูว้ิจยัจงึปรบัวิธีการ
ใหม่คือน าดินน า้มนัมาตม้ใหห้ลอมเหลวแลว้เทใส่กรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

กิจกรรมท่ี เร่ือง สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

4 ราวตากผา้ติดผนงั 

ขัน้ตอนในการตอกหมดุเพื่อยดึโครงสรา้งที่จะท าราวตากผา้มี
นกัเรยีนหลายกลุม่ตอกแน่จนเกินไปท าใหโ้ครงรา้งของราวตากผา้ไม่
สามารถยืดหดไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้ผูว้ิจัยจงึแนะน าใหน้  า้หนกัใน
ตอนตอกใหพ้อดีโดยการตอก 1 ครัง้ ใหต้รวจสอบการยืดหดของราว
ตากผา้ 1 ครัง้ 

5 ตูใ้สห่นงัสอื 

เนื่องจากขัน้ตอนการค านวณพืน้ที่ผิวของตูห้นงัสอืจ  าลอง ขนาดของ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ที่วดับนตูห้นงัสอืจ  าลองหลายต าแหน่งมีค่าเป็น
ทศนิยม เมื่อน  ามาค านวณเป็นพืน้ที่สี่เหลี่ยมผืนผา้จงึเกิดความล่าชา้ 
จงึใหน้กัเรียนใชเ้ครื่องคิดเลขเพื่อประหยดัเวลา 

6 ลกูฟตุบอล 

ขัน้ตอนของการตดัชิน้สว่นกระดาษที่เป็นรูปหา้ เหลี่ยมและหก
เหลี่ยมนกัเรยีนจะตอ้งใชไ้มบ้รรทดัเหลก็เท่านัน้เนื่องจากถา้เป็นไม้
บรรทดัพลาสติกขอบกระดาษที่เกิดจากการตัดจะไม่เป็นเสน้ตรงเกิด
รอยเวา้ 

7 กลอ่งพัสดุ 
ขัน้ตอนการใชก้าวยดึเพื่อขึน้รูปเป็นกลอ่งพสัดดุว้ยกาวลาเท็กจะใช้
เวลาในการรอใหก้าวแหง้นานเกินไป จงึใชก้าวสองหนา้แทนกาวลา
เท็ก 

 
(3) การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม  
จากตาราง 4 จะเห็นว่ามีสิ่งท่ีควรปรบัปรุงซึ่งผูวิ้จัยไดท้  าการปรับปรุงเพ่ือให้

กิจกรรมการเรียนรูม้ีความสมบรูณม์ากขึน้ โดยมีการปรบัปรุงดงันี ้1) กิจกรรมท่ี 1 เรื่องรม่ ผูวิ้จยัได้
แสดงขัน้ตอนการหยอดกาวใหน้ักเรียนดเูพ่ือใหน้กัเรียนเห็นปริมาณกาวท่ีเหมาะสมไมเ่กิดการไหล
ไปติดกับชิน้ส่วนอ่ืน ๆ 2) กิจกรรมท่ี 2 เรื่องแป้นบาสเกตบอล ผูวิ้จัยน าโครงสรา้งสี่เหลี่ยมดา้น
ขนานแสดงใหน้กัเรียนด ู3 ขนาดแตกตา่งกนัแลว้น าไปยึดกบัโครงสรา้งหลกัของแป้นบาสเกตบอล
ใหน้กัเรียนทกุคนดเูพ่ือใหน้กัเรียนตดัสินใจไดว้า่ไมค่วรสรา้งโครงสรา้งของรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานให้
มีความยาวมากเกินไปเพราะจะท าใหโ้ครงสรา้งของแป้นบาสเกตบอลท่ีนักเรียนประดิษฐ์ขึน้มามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งถ่วงน า้หนักของฐานด้านล่างดว้ยน ้าหนักท่ีเพ่ิมขึน้ 3) กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง
ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย ผูวิ้จัยและผูช้่วยวิจัยช่วยกันหลอมดินน ้ามนัแลว้เทใส่กรอบไมท่ี้เตรียมไว้
เพ่ือใหไ้ดผ้ิวหนา้ของดินน า้มนัท่ีสม  ่าเสมอตกแต่งไดง้่ายและประหยัดเวลาของนัก เรียนมากกว่า
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การอัดลงไปท่ีละส่วน 4) กิจกรรมท่ี 4 เรื่องราวตากผา้ติดผนัง ผูวิ้จัยแสดงวิธีการตอกหมุดให้
นักเรียนทั้งหอ้งดู โดยเป็นการตอก 1 ครัง้แลว้ตรวจสอบการยืดหดของชิ้นส่วนของราวตากผา้ 
1 ครัง้ และเนน้ย า้เรื่องน า้หนักท่ีตอกวา่ประมาณเท่าใดโดยก าหนดเป็นระยะความสงูของคอ้นท่ีใช้
ในการตอกไม่ควรห่างเกิน 30 เซนติเมตรจากชิ้นงาน 5) กิจกรรมท่ี 5 เรื่องตู้ใส่หนังสือ ผูวิ้จัย
อนญุาตใหน้กัเรียนสามารถใชเ้ครื่องค  านวณช่วยในการค  านวณพืน้ท่ีผิวของตูใ้สห่นงัสือจ  าลองได ้
6) กิจกรรมท่ี 6 เรื่องลกูฟุตบอล ผูวิ้จัยซือ้ไมบ้รรทดัท่ีผลิตจากสแตนเลสใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มใช้
แทนไมบ้รรทดัพลาสติก และ 7) กิจกรรมท่ี 7 เรื่องกลอ่งพัสด ุผูวิ้จัยเตรียมกาวสองหนา้ใหน้กัเรียน
ทกุคนเพ่ือใชแ้ทนกาวลาเท็ก 

ในการหาประสิทธิภาพภาคสนาม ผูวิ้จัยใชน้ักเรียนจ านวน 26 คน แบ่งเป็น 7 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 4 คน จ านวน 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย
นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และออ่น จากการเลือกแบบเจาะจง ท่ีไมใ่ช่กลุม่ท่ีไดจ้ากการ
หาประสิทธิภาพรายบุคคลและจากการหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือตรวจสอบความเป็น
ปรนัยของสถานการณปั์ญหา ขอ้ค  าถาม หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหา
คณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยจากภาคสนามอีกครัง้ โดยผูวิ้จัยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม แลว้น าคะแนนจากใบกิจกรรม ครัง้ท่ี 6-7 ซึ่งเป็น
คะแนนใบกิจกรรมรายบคุคลและแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกับเกณฑ์ 60/60 จากนั้นผูวิ้จัย
ปรบัปรุงเครื่องมือเพ่ือใชใ้นขัน้ตอ่ไป คือ การทดลองกบักลุม่เป้าหมาย ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดง
ดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย          
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

E1 E2 E1/E2 
69.07 69.35 69.07/69.35 

  
จากตาราง 5  พบว่า ประสิทธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 69.07/69.35 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู ้
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เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย  
มีขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงแสดงดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 ขอ้คน้พบท่ีควรปรบัปรุงจากการหาประสิทธิภาคสนามของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิต
โดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 
 

กิจกรรมท่ี เร่ือง สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1 รม่ 

มีนกัเรยีนบางกลุม่เมื่อท  ารม่เสร็จแลว้พยายามน ากระดาษมาตดั
เพื่อตอ้งการที่จะท าใหเ้ป็นรม่จ าลองอย่างสมบูรณแ์ต่เกิดปัญหาคือ
กระดาษขาดความยืดหยุ่นท  าใหร้ม่กางหรอืหบุไม่สะดวก ผูว้ิจยัเลย
แนะน าใหใ้ชผ้า้แทนกระดาษ 

2 แป้นบาสเกตบอล 

มีนกัเรยีนบางกลุม่ขนัน๊อตยดึตรงต าแหน่งมุมทัง้สี่ของรูปสี่เหลี่ยม
ดา้นขนานแน่จนเกินไปท าใหแ้ป้นบาสเกตบอลที่นกัเรียนสรา้ง
ขึน้มานัน้ไม่สารถปรบัความสงูขึน้ลงได ้ผูว้ิจัยจงึแนะน าให้
คลายน๊อตออกใหแ้น่นเพียงพอดี 

3 ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 
เนื่องจากนกัเรยีนมีหลายกลุ่มมากขึน้ ขัน้ตอนการเทยางซิลโิคนลง
บนแม่พิมพต์อ้งใชเ้วลาเพิ่มขึน้ ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจยัจงึช่วยกนัผสม
ยางซิลโิคนกบัตวัเร่งปฏิกิริยาเตรียมใหน้ักเรยีน 

4 ราวตากผา้ติดผนงั - 
5 ตูใ้สห่นงัสอื - 

6 ลกูฟตุบอล 

ขัน้ตอนการติดชิน้สว่นรูปหา้เหลี่ยมและหกเหลี่ยมบนลกูฟตุบอล
โดยใชก้าวลาเท็กทั่วไปจะท าไดย้ากเนื่องจากกาวมีความหนืดมาก
เกินไป ผูว้ิจยัจงึใหน้ักเรยีนแต่ละกลุม่ผสมน า้เปล่าเพื่อลดความ
หนืดของกาว 

7 กลอ่งพัสดุ - 
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จากตาราง 6 จะเห็นว่ามีสิ่งท่ีควรปรบัปรุงซึ่งผูวิ้จัยไดท้  าการปรบัปรุงเพ่ือให้กิจกรรม  
การเรียนรูม้ีความสมบูรณ์มากขึน้ โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 1) กิจกรรมท่ี 1 เรื่องร่ม ผูวิ้จัยไม่มี
รายการท่ีปรบัปรุงเพียงแต่แนะน านักเรียนกลุ่มท่ีตอ้งการจะต่อยอดผลงานกลุ่มของตนเองโดย
แนะน าใหใ้ชผ้า้แทนกระดาษเพ่ือท่ีจะท าเป็นใบรม่ 2) กิจกรรมท่ี 2 เรื่องแป้นบาสเกตบอล ผูวิ้จยัให้
นกัเรียนทกุกลุม่ช่วยกนัตรวจสอบความแน่นของน๊อตยึดโครงสรา้งสี่เหลี่ยมดา้นขนาน โดยผูวิ้จัย
แสดงใหน้กัเรียนทุกคนดวู่ากรณีท่ีน๊อตแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปจะท าใหก้ารปรบัความสงูของ
แป้นบาสเกตบอลเป็นอย่างไรและความแน่นประมาณไหนจึงจะเหมาะสม 3) กิจกรรมท่ี 3 ลกูกลิง้
สรา้งลวดลาย ผูวิ้จยัและผูช้่วยวิจยัจึงช่วยกนัผสมยางซิลิโคนกบัตวัเร่งปฏิกิริยาเตรียมใหน้กัเรียน
เพ่ือประหยัดเวลาในการท ากิจกรรม 4) กิจกรรมท่ี 6 เรื่องลกูฟุตบอล ผูวิ้จัยและผูช้่วยวิจยัเตรียม
กาวใหก้บันกัเรียนทกุคนโดยการเติมน า้เปลา่ลงไปอีก 50 เปอรเ์ซ็นตข์องปริมาตรกาวแลว้คนใหเ้ขา้
กนัเพ่ือลดความหนืดของกาว 

ภาพตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอย่างหลงัจากการปรบัปรุงกิจกรรม 
1. หลังจากผู้วิจัยแสดงปริมาณของกาวท่ีจะหยอดให้พอดี กับ ชิ้นงานของ

ส่วนประกอบของร่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มพยายามหยอดกาวใหไ้ดใ้นปริมาณท่ีพอดี ดงัรูป ซึ่งท  า
ใหผ้ลท่ีไดข้องแตล่ะกลุม่ไมม่ีกาวไหลไปติดชิน้สว่นอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การติดกาวชิน้สว่นของรม่จ  าลอง 
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2. หลงัจากผูวิ้จัยแสดงขนาดของโครงสรา้งรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานท่ีเหมาะสม ท าให้
นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมท่ีปรบัปรุงแลว้ ปรบัขนาดของโครงสรา้งรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานใหเ้หมาะสม  
ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสรา้งรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานท่ีเป็นสว่นประกอบของแป้นบาสเกตบอล 
 
3. ผูวิ้จัยหลอมดินน า้มันเทใส่กรอบไมแ้ทนการอัดท าใหไ้ดแ้ผ่นหน้าของดินน ้ามัน

เรียบขึน้และประหยดัเวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียน และในขัน้ตอนการเทยางซิลิโคนผูวิ้จัย
และผูช้่วยวิจยัช่วยจดัเตรียมยางซิลิโคนท่ีผสมกบัตวัเรง่ปฏิกิริยาใหก้บันกัเรียน ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ดินน้ ามันในกรอบสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
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ภาพประกอบ 6 การเทยางซลิิโคน 
 

4. หลังจากผูวิ้จัยเน้นย ้าเรื่องการสรา้งมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม
นักเรียนสรา้งจะตอ้งให้มีขนาด 108 องศา และ 120 องศาพอดีตามล าดบัและการใชไ้มบ้รรทัด 
สแตนเลสแทนไมบ้รรทัดพลาสติกในการทาบตามแนวเสน้แล้วตัดท าให้ไดรู้ปห้าเหลี่ยมและ  
หกเหลี่ยมท่ีมีขนาดเท่า ๆ กันและเมื่อน ามาติดบนลกูบอลยางท าให้ช่องว่างท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
ชิน้สว่นของรูปหา้เหลี่ยมและหกเหลี่ยมลดลง ดงัรูป 

   
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 7 ลกูฟตุบอลท่ีติดดว้ยชิน้สว่นรูปหา้เหลีย่มและรูปหกเหลี่ยม 

 
 
 
 



  
 

71 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชวีติจริง ในการวิจยัครัง้นีม้ีขัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบ ดงันี ้
3.1.1 สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยศึกษาความหมายของการเช่ือมโยง การเช่ือมโยง เนื้อหา ศึกษา
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงจากเอกสาร ศึกษากรอบการพัฒนา
ความสามารถในการเช่ือมโยง และก าหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ส  าหรบัใชท้ดสอบนักเรียน
โดยขอ้สอบเป็นแบบอัตนัย จ  านวน 5 ข้อ โดยแบ่งเป็น 12 ขอ้ย่อย ใช้เวลา 2 คาบ (คาบละ  
50 นาที) คะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน โดยใช้เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรูบริค
ส  าหรับคณิตศาสตร ์(Rubric for Math)  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 

3.1.2 น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คน เป็นผูต้รวจสอบ
ความสอดคล้องตามจุดประสงค์ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

3.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective Congruence) หรือ IOC หลงัจากนั้นผูวิ้จยัคดัเลือก
แบบทดสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามามาปรบัปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.1.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยง เนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงไปสอบนักเรียนจ านวน 26 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับนักเรียนท่ีใช้หา
ประสิทธิภาพภาคสนาม โดยเป็นการสอบหลงัจากนกัเรียนท ากิจกรรมครบทัง้ 7 กิจกรรม  

3.1.5 น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริงมาวิเคราะหห์าคา่ความยากง่าย (PE) และคา่อ  านาจจ าแนก (D) เป็นราย
ขอ้ จ  านวน 12 ขอ้ โดยคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.53 – 0.75 และมีค่า
อ  านาจจ าแนกตัง้แต ่0.30 ขึน้ไป  

3.1.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีได้จากข้อ 3.1.5 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
( –Coefficient) 
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3.2 แบบวัดการเหน็คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชวีิตจริง เป็นแบบวดัท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาขึน้เพ่ือวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง ซึ่งมี 1 ฉบบั โดยใช้
หลกัการท าแบบวดัเจตคติทางคณิตศาสตร ์ใชว้ดันักเรียนหลงัการทดลอง โดยมีขัน้ตอนในการ
สรา้งแบบวดั ดงันี ้

3.2.1 ศกึษาเรื่องการวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริงและ
ก าหนดตัวบ่งชี ้ เป็นตัวบ่งชี ้ดา้นการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง คือ 
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในดา้นบวกเก่ียวกับเรขาคณิต เช่น นกัเรียนมีความพยายามในการท า
โจทยปั์ญหาทางเรขาคณิต นักเรียนมีความสนุกสนานขณะท่ีเรียนเนือ้หาเรขาคณิต นักเรียนให้
ความส าคญัในการเรียนเรขาคณิต นักเรียนคิดวา่เรขาคณิตมีประโยชนต์อ่สถานการณ์ในชีวิตจริง
มาพฒันาเป็นขอ้ค  าถาม 

3.2.2 พฒันาแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยน า
ค  าถามท่ีพัฒนาขึน้มาเรียงล  าดับค  าถามตามแต่ละประเด็น และก าหนดช่องให้นักเรียนท า
เครื่องหมาย ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  โดยมีระดับความคิดเห็นเป็น  
5 :  เห็นดว้ยอย่างย่ิง 4 :  เห็นดว้ย  3 :  ไม่แน่ใจ 2 :  ไม่เห็นดว้ย และ 1 :  ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง  
แลว้น าแบบวดัการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 

3.2.3 น  าแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง  

3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือการศกึษาการเห็นคณุคา่ของ
เรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริง ผูวิ้จัยสรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมโดยยึดหลกัการสรา้งแบบ
ส ารวจรายการของ สรุสาล ผาสขุ (2546, น. 101-102) จากนัน้น  าเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจากนั้นน าแบบสังเกตพฤติกรรมให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งตามจุดประสงค์จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ   โดยผูวิ้จยัคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

3.4 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ เพ่ือสัมภาษณ์นักเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย จ  านวน 4 คน โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ฉบับคือ 1) แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 2) แบบสมัภาษณเ์พ่ือ
ศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง ซึ่งเป็นแบบสมัภาษณท่ี์ผูวิ้จยัพฒันา
แบบสัมภาษณ์ขึน้ตามแนวคิดของ สุภางค ์จันทวานิช (2540, น. 74-103) จากนั้นน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แลว้น าแบบสัมภาษณ์ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดประสงค์ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูวิ้จยัคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
ข้ันตอนที ่3 ทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในขัน้นีจ้ะประกอบดว้ย การคดัเลือกกลุม่เป้าหมาย การก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 
การก าหนดแบบแผนการทดลอง การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การคัดเลือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ในโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หอ้งเรียน จ  านวน 26 คน 
โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

2. การก าหนดระยะเวลาในการทดลอง ใชเ้วลาในการทดลอง 29 คาบ คาบละ 
50 นาที ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็นการท ากิจกรรมการเรียนรู ้27 คาบ และ
สอบหลงัจากท ากิจกรรม การเรียนรู ้2 คาบ 

3. การก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยศึกษาแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสม
กบังานวิจัย ซึ่งไดแ้บบแผนการทดลองเป็นการทดทดลองกลุ่มเดียว (One Group Posttest only 
Design) 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทดลองครัง้นี ้ผูวิ้จัยเป็นผูส้อน                     
โดยมีขัน้ตอนในการทดลอง ดงันี ้

4.1 ด  าเนินการสอนโดยผูวิ้จัยตามแผนการจดัการเรียนรู ้โดยสอนทัง้สิน้ 27 คาบ                    
คาบละ 50 นาที และสอบสอบหลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู ้2 คาบ 

4.2 หลงัสิน้สดุการทดลอง ผูวิ้จัยสมัภาษณน์กัเรียนกลุม่เป้าหมายจ านวน 4 คน 
เพ่ือศกึษาความสามารถในการเช่ือมโยงจากนัน้ใหน้กัเรียนตอบแบบวดัการเหน็คณุคา่เก่ียวกบัการ
เห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงและสมัภาษณน์กัเรียนกลุม่เป้าหมายจ านวน 4 
คน เพ่ือศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง  
ข้ันตอนที ่4 การวเิคราะหข้์อมูลและสถติิทีใ่ช้  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ท่ี ใช้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีน าผลจากการทดลอง  
มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
โดยการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ส าหรบัการทดสอบสมมติฐานของ
การวิจยั 
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1. การวเิคราะหข้์อมูล  
1.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท า

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริงและ
คะแนนจากการท าใบกิจกรรมรายบคุคลในชัน้เรียน (กิจกรรมท่ี 6-7) 

1.2 หาจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ 
1.3 ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู ้

เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านเกณฑม์ีจ  านวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด โดยการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัสดัสว่นของประชากรโดยใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test)  

1.4 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เพ่ือประเมินผลของ
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

1.5 ใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือประเมินผลเชิงคณุภาพของความสามารถในการเช่ือมโยง
จากการสมัภาษณน์กัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 4 คน 

1.6 หาคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงเพ่ือประเมินผลของการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน 
ชีวิตจริง 

1.7 ใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือประเมินผลเชิงคณุภาพของการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริงจากการสมัภาษณน์กัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 4 คน 

 
2. สถติิทีใ่ช้ 

2.1 สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา่รอ้ยละ 
2.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือไดแ้ก่ ดชันีความสอดคลอ้ง คา่ความ

ยากง่าย ค่าอ  านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชวิ้ธีการหาสัมประสิทธ์
แอลฟา (Coefficient)  

2.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทวินาม (Binomial test) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยในครัง้นี ้เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณ ์ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 2) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ในดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 3) ศกึษาผลของ
การใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิต
จริงส  าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในดา้นการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์น
ชีวิตจริง รวมทั้งศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยผูวิ้จัยขอ
น าเสนอผลการวิจยัเป็น 3 ตอน  ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เช่ือมโยง เนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2   

ตอนท่ี 2 ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
ตอนท่ี 3 การเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

ตอนที ่1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณติโดยการบูรณาการแบบ
เชือ่มโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชวีติจริง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2   

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการน าไปหา
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 ครัง้ ไดแ้ก่ (1) การหาประสิทธิภาพ
รายบคุคล (2) การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทั้ง 
3 ครั้ง มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 65.28/66.67, 69.98/69.26 และ 69.07/69.35 ตามล าดับ  
หลังจากปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู ้เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เรียบรอ้ยแลว้ น ากิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ไปหาประสิทธิภาพกับนกัเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี  
2 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2562 เป็นหอ้งเรียนแบบคละความสามารถประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 
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ปานกลาง และอ่อน จ  านวน 26 คน โดยเป็นนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีไดจ้ากการหาประสิทธิภาพ
รายบุคคล กลุ่มย่อย หรือภาคสนาม  โดยผูวิ้จัยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดย
กิจกรรมท่ี 1-5 เป็นการท ากิจกรรมกลุม่และกิจกรรมท่ี 6-7 เป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นรายบคุคลและท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง แลว้น า
คะแนนจากใบกิจกรรมครั้งท่ี 6-7 ซึ่งเป็นคะแนนใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง มาหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑ ์60/60 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพกลุม่ทดลองของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

 
E1 E2 E1/E2 

73.08   65.64 73.08/65.64 

 
จากตาราง 7  พบว่า ประสิทธิภาพกลุ่มทดลองของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากบั 73.08/65.64 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์  

 
ตอนที ่2 ความสามารถในการเชือ่มโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชวีติจริง 

ในการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมผูวิ้จัยน ามาวิเคราะหท์ั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ และน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท ากิจกรรม 
ในการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  

ผูวิ้จัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมท่ี 6 ลกูฟุตบอล และ กิจกรรมท่ี 7 กล่องพัสด ุ ซึ่งเป็นคะแนนใบ
กิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง  มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูแสดงดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ียเลขคณิต และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบย่อยรายบคุคล 
และแบบทดสอบความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริงของ
นกัเรยีนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 
 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ 
คา่เฉล่ีย 
เลขคณิต 

 x  

คา่เฉล่ียเลข
คณิต 

คิดเป็นรอ้ยละ 
ของคะแนน

เตม็ 

สว่น
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมรายบคุคล 24 17.54 73.08 1.79 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบั
สถานการณใ์นชีวิตจริง 

30 19.69 65.63 3.48 

รวม 54 37.23 68.94 4.84 

   
จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล เท่ากับ 

17.54 ซึ่งมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.79 ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง เท่ากับ 
19.69 ซึ่งมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.48 สง่ผลใหค้า่เฉล่ียเลขคณิตของคะแนนรวมจากใบ
กิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง เท่ากบั 37.23 ซึ่งมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.84 

 
2. การทดสอบสมมติฐานของการวจิัย 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิต

โดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  มีความสามารถในการเช่ือมโยง
เนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริง สงูกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ มีจ  านวนมากกว่า
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผู้วิจัยได้รวมคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของ
นกัเรียนแลว้หาจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณ์



  
 

78 

ในชีวิตจริงมากกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ หลงัจากนั้นท าการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
โดยใชก้ารทดสอบทวินาม ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 ผลของการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
 

กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน
นกัเรยีน 
(คน) 

จ านวนนกัเรยีนท่ีมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบั

สถานการณ ์
ในชีวิตจริง (รอ้ยละ) 

P-Value 

นกัเรยีน
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้
ในการทดลอง 

26 21 (80.77) 0.021* 

* อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 9 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการ
แบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง  มีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต
กับสถานการณใ์นชีวิตจริง สงูกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ  านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
3. ความสามารถในการเชือ่มโยง 
ในการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง

ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัย พิจารณาจาก 3 ประเด็น   ได้แก่ 1) การระบุความรูท้าง
เรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 2) การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตใน
รูป ทฤษฎี กฎ สตูร และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง 
ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และ 3) การ
แสดงขั้นตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิต
รว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้
หรือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง โดยมีรายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้
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1. การระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  

ส าหรบัการระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ในช่วง 2 กิจกรรมแรกคือ ร่ม 
กบั แป้นบาสเกตบอล นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้นและ
ความรูบ้างเรื่องท่ีนักเรียนระบุมาไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ตรงประเด็นกับเครื่องมือเครื่อง ใช้หรือ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณใ์นชีวิตจริงท่ีก  าหนดให ้ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรม
ทัง้ 2 กิจกรรมเป็นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนไมคุ่น้เคย แปลกใหมส่  าหรบันกัเรียน ท าใหน้กัเรียน
ไมส่ามารถหาค  าตอบของค  าถามท่ีก าหนดใหไ้ด ้โดยจะพบวา่นกัเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงเนือ้หา
ทางเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริงท่ีก  าหนดให ้ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 8 และ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ์รม่ 
 
จากภาพประกอบ 8 จะเห็นว่าความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับร่มท่ีนักเรียนระบุ ไดแ้ก่ 

ขนาด รูปทรง และฐาน ยงัไมถ่กูตอ้ง สว่นความรูท้างเรขาคณิตท่ีนกัเรียนระบมุาเรื่อง มมุ ยงัไมต่รง
ประเดน็ เน่ืองจากไมไ่ดม้ีการขยายรายละเอียดวา่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องมมุในประเดน็ใด 
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ภาพประกอบ 9 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัการสรา้งแป้นบาสเกตบอล 

 
จากภาพประกอบ 9 พบว่าความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับแป้นบาสเกตบอลท่ีนักเรียน

ระบุ เช่น ปริมาตร และ องศา ยงัไมถู่กตอ้ง ส่วนความรูท้างเรขาคณิตท่ีนักเรียนระบุมาเรื่อง พืน้ท่ี
และการวดั ยังไม่ตรงประเด็น เน่ืองจากนักเรียนไม่ไดข้ยายรายละเอียดว่าใชค้วามรูเ้รื่องพืน้และ
การวดัตรงสว่นใด 

 
หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี 1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล แลว้นกัเรียน

ท ากิจกรรมท่ี 3 ลูกกลิง้สรา้งลวดลาย  กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผา้ติดผนัง และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้ส่
หนังสือ ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงไดด้ีขึน้แต่ก็ยังคงมีนักเรียน
บางสว่นระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีไมต่รงประเด็น โดยความรูท้างเรขาคณิตท่ีนกัเรียนระบมุาสว่น
ใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีท่ีครูก าหนดใหแ้ละมีการระบุท่ีตรงประเดน็มาก
ขึน้ ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 10, 11 และ 12 
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ภาพประกอบ 10 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 

 
จากภาพประกอบ 10 จะเห็นว่าความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับลกูกลิง้สรา้งลวดลายท่ี

นกัเรียนระบ ุเช่น ทรงกระบอก สี่เหลี่ยมผืนผา้ วงกลม รศัมี เสน้ผ่านศนูยก์ลางและเสน้รอบวงของ
วงกลม ลว้นเก่ียวขอ้งกบัลกูกลิง้สรา้งลวดลาย เน่ืองจากลกูกลิง้สรา้งลวดลายนัน้เป็นทรงกระบอก
ซึ่งทรงกระบอกมีฐานเป็นรูปวงกลมและเมื่อกล่าวถึงวงกลม รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลางและ  
เสน้รอบวงมีความเก่ียวขอ้งกันอย่างขาดไม่ได ้อีกทั้งการกลิง้ลกูกลิ ้งสรา้งลวดลายหลงัจากจุ่มสี
เรียบรอ้ยแลว้รอยท่ีไดจ้ากการกลิง้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ท่ีมีความยาวเท่ากับเสน้รอบวงของ
ทรงกระบอกนั้นและมีความกวา้งเท่ากับ ความสูงของทรงกระบอกดว้ย ซึ่งจะเห็นว่าความรูท้าง
เรขาคณิตท่ีนักเรียนระบุมาส่วนใหญ่ตรงประเด็นและเก่ียวขอ้งกับลกูกลิง้สรา้งลวดลาย แต่ยังมี
ส่วนท่ีไม่ตรงประเด็นกับความรูท้างเรขาคณิตท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบหรือสรา้งชิน้งาน ไดแ้ก่ 
สดัสว่นและรูปรา่ง 
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ภาพประกอบ 11 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัราวตากผา้ 
 
เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 11 จะเห็นวา่ความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัราวตากผา้

ติดผนังท่ีนักเรียนระบุมา ไดแ้ก่  สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม มุม และพีทาโกรสั มีความเก่ียวขอ้งกับ
ชิ้นส่วนท่ีเป็นโครงสรา้งของราวตากผา้ ซึ่งโครงสรา้งส่วนใหญ่ยึดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือ
สี่เหลี่ยมซึ่งราวตากผา้ท่ียืดหดไดน้ัน้จะมีโครงสรา้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนท าใหก้ารยืดหรือ
หดราวตากผา้จะท าใหเ้กิดมมุท่ีเป็นโครงสรา้งของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาถึงสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนท่ีเก่ียวกับเสน้ทแยงมมุคือเสน้ทแยงมมุทั้ง
สองเสน้จะตัง้ฉากกัน ท าใหค้วามยาวท่ีไดจ้ากการ ยืดหดของราวตากผา้นั้นสามารถค  านวณได้
จากการใชท้ฤษฎีบทพีทาโกรสัโดยพิจารณาจากความยาวดา้นของโครงสรา้งท่ี เป็นรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน อย่างไรก็ตามก็ยังพบวา่มีนกัเรียนมีบางสว่นท่ียังตอบไม่ตรงประเด็นกบัความรูท้าง
เรขาคณิตท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบหรือสรา้งชิน้งาน ไดแ้ก่ ขนาด กวา้ง ยาว สงู และการหาพืน้ท่ี   
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ภาพประกอบ 12 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัตูใ้สห่นงัสือ 
 
และเมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 12 จะเห็นว่าความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับตูใ้ส่

หนงัสือท่ีนกัเรียนระบมุาทัง้หมดนัน้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตูใ้สห่นงัสือซึ่งเป็นทรงส่ีเหลี่ยมมมุฉาก แต่
สิ่งท่ีนักเรียนระบุมานั้นบางส่วนมีความซ า้ซอ้นกัน เช่น  กล่าวถึงการหาพื้นท่ีกับสี่เหลี่ยมพื้นท่ี 
(นกัเรียนหมายถึงพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยม) แตจ่ากสิ่งท่ีนักเรียนกลา่วมาโดยรวมคือ ส่ีเหลี่ยมมมุฉาก 
การหาพืน้ท่ี และการวดัความยาว เป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตูใ้สห่นงัสือ 

 
หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี  1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมท่ี 3 

ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผา้ติดผนงั และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้สห่นังสือ โดยกิจกรรมท่ี 
1-5 นัน้เป็นกิจกรรมท่ีท ากนัเป็นกลุม่ซึ่งกิจกรรมทัง้ 5 กิจกรรมท่ีผา่นมานัน้เป็นกิจกรรมท่ีมีขัน้ตอน
และอปุกรณ์ในการประดิษฐ์ชิน้งานค่อนขา้งมาก แต่ประโยชนท่ี์ไดค้ือนักเรียนฝึกการแบ่งหนา้ท่ี
รบัผิดชอบงานภายในกลุ่มและสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณแ์ละความคิดกันภายใน
กลุม่ ถือเป็นการฝึกประสบการณก์ารประดิษฐชิ์น้งาน  สว่นกิจกรรมท่ี 6 ลกูฟตุบอล และกิจกรรมท่ี 
7 กล่องพัสดุ เป็นกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดของขั้นตอนไม่ซับซอ้นและอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่มากท าให้
เหมาะท่ีจะเป็นกิจกรรมรายบุคคลและเมื่อพิจารณาจากใบกิจกรรมท่ีนักเรียนการระบคุวามรูท้าง
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เรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับลกูฟตุบอลและ กลอ่งพสัด ุจะพบว่านกัเรียนสว่นมากสามารถระบุความรู ้
ทางเรขาคณิตท่ีตรงประเดน็ได ้ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 13 และ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัลกูฟตุบอล 
 
จากภาพประกอบ 13 จะเห็นวา่ความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบัลกูฟตุบอลท่ีนกัเรียนระบ ุ

เช่น ทรงกลม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รัศมี และเสน้ผ่านศูนย์กลาง มีส่วนเก่ียวขอ้งกับลูก
ฟตุบอลทัง้หมด เน่ืองจากลกูฟตุบอลนัน้เป็นทรงกลมและมีส่วนประกอบท่ีส  าคญัคือรูปหา้เหลี่ยม
และรูปหกเหลี่ยมท่ีใชต้ิดพืน้ผิวของลกูบอลยางท่ีเป็นทรงกลมเพ่ือเสริมความแข็งแรงซึ่งท  าใหไ้ด้
เป็นลกูฟตุบอล 
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ภาพประกอบ 14 การระบคุวามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกบักลอ่งพสัด ุ

 
และเมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 14 ความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับกล่องพัสดุท่ี

นกัเรียนระบุ ไดแ้ก่  พืน้ท่ีสี่เหลี่ยมมมุฉาก  การวดัความยาว/กวา้ง  ภาพคลี่ของเรขาคณิต รูปสอง
มิติ/รูปสามมิติ ซึ่งความรูท่ี้นกัเรียนไดร้ะบนีุล้ว้นตอ้งน ามาใชใ้นขัน้ตอนและกระบวนการในการการ
ออกแบบไปจนถึงการผลิตออกมาเป็นกลอ่งพสัด ุโดยตัง้แตเ่ริ่มขัน้ตอนแรกตอ้งใชค้วามรูเ้รื่องภาพ
คลี่และความรูเ้ก่ียวกบัรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติช่วยในการออกแบบ โดยชิน้สว่นของกลอ่ง
ท่ีออกแบบมานัน้สว่นใหญ่ชิน้สว่นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากซึ่งจะเก่ียวขอ้งกับการวดัความกวา้ง 
ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากเพ่ือค  านึงถึงพืน้ท่ีของกระดาษท่ีจะตอ้งใชใ้นการผลิตกลอ่งพสัด ุ
จากกิจรรมรายบุคคลแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 
บูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
การพัฒนาความสามารถดา้นการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ในประเด็นการระบุ
ความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยี 
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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2. การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร และ
แบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

ส าหรบัการอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร 
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ  ของเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงในช่วง 2 กิจกรรมแรกคือ ร่ม 
กบั แป้นบาสเกตบอล นกัเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป 
ทฤษฎี กฎ สตูร และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 
ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณใ์นชีวิตจริงไดน้อ้ยมากและ
บางประเด็นท่ีระบมุาไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ท่ีครูก าหนด ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 
15 และ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร  
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐร์ม่ 

 
จากภาพประกอบ 15 จะเห็นว่ารายละเอียดของความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ 

สตูร  หรือแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับการประดิษฐ์รม่นั้น นกัเรียนสามารถแสดงไดใ้น
ส่วนของสูตรต่าง ๆ เท่านั้น เช่น เมื่อกล่าวถึงวงกลม นักเรียนเขียนสูตร  2r หรือเมื่อกล่าวถึง
ทรงกระบอก นักเรียนเขียนสตูร   22 2rh r  ซึ่งทั้งสองสตูรท่ีนักเรียนเขียนมานั้นไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการประดิษฐ์รม่ 
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ภาพประกอบ 16 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร  
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแปน้บาสเกตบอล 

 
และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 16 จะเห็นว่า นกัเรียนไดเ้ขียนว่า  กวา้ง×ยาว และ 2 r

แต่ไม่ไดเ้ขียนอธิบายว่าหมายถึงสิ่งใด จะเห็นไดว้่านักเรียนยังขาดความชัดเจน ในการแสดง
รายละเอียด โดยทัง้สองกรณีคือจากภาพประกอบ 15 และ 16 ท าใหเ้ห็นไดว้่านักเรียนยงัขาดการ
น าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร หรือแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้
อย่างถกูตอ้ง 

หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี 1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล แลว้นกัเรียน
ท ากิจกรรมท่ี 3 ลูกกลิ ้งสรา้งลวดลาย กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้ส่
หนังสือ ปรากฏว่านักเรียนสว่นใหญ่อธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูปกฎ
และสตูรต่าง ๆ  โดยนกัเรียนสามารถบอกรายละเอียดของสตูรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณท่ี์
ครูก าหนดใหไ้ด ้แตย่งัมีบางประเดน็ท่ีไมส่มบรูณ ์ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 17 , 18 และ 19 
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ภาพประกอบ 17 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร 
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐล์กูกลิง้สรา้งลวดลาย 
 
จากภาพประกอบ 17 (ในวงรีท่ีเป็นเสน้ประ) จะพบวา่สิ่งท่ีนักเรียนเขียนอธิบายหรือระบุ

มาเก่ียวกบัความรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูกลิง้สรา้งลวดลายนัน้มีความเก่ียวขอ้งกบัลกูกลิง้
สรา้งลวดลายและมีการเขียนอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ 
สตูร ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง เช่น เสน้รอบวง = 2 r  ซึ่งสตูรนีเ้ก่ียวขอ้งกับรูปวงกลมซึ่งเป็นฐาน
ของทรงกระบอกโดยเมื่อกลิง้ทรงกระบอก 1 รอบ จะไดร้อยกลิง้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ท่ีมีความยาว
เท่ากับเสน้รอบวงของวงกลมท่ีเป็นดา้นหวัและดา้นทา้ยของทรงกระบอกและมีความกวา้งยาวกับ
ความยาวของทรงกระบอก ซึ่งเก่ียวขอ้งกับพืน้ท่ีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ = กวา้ง×ยาว ตามท่ีนักเรียนได้
เขียนระบุมา แต่ในส่วนของสูตรพื้นท่ีวงกลม =  2r  ท่ีนักเรียนระบุมานั้นยังไม่ตรงประเด็นท่ี
เก่ียวกบัการประดิษฐ์ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย 
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ภาพประกอบ 18 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร  
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐร์าวตากผา้ติดผนงั 

 
เมื่อพิจารณาภาพประกอบ 18 (ในวงรีท่ีเป็นเส้นประ)นักเรียนได้ระบุความรู ้ทาง

เรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัราวตากผา้ติดผนงัคือ เสน้ทแยงมมุตดักันเป็นมมุฉาก ซึ่งตรงประเดน็ของ
สมบตัิของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แต่นักเรียนยังขาดการอธิบายท่ีละเอียดและเมื่อพิจารณาถึง
สิ่งท่ีนกัเรียนระบ ุอีกประเด็นหนึ่งคือ  พีทาโกรสั โดยนกัเรียนอาจหมายถึงทฤษฎีบทพีทาโกรสั ซึ่ง
เมื่อเสน้ทแยงมมุของ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนท่ีเป็นโครงสรา้งของราวตากผา้ติดผนังตดักันเป็น
มมุฉากท าใหเ้กิดสามเหลี่ยมมมุฉาก นักเรียนสามารถใชท้ฤษฎีบทพีทาโกรสัช่วยในการค  านวณ
ความยาวของราวท่ียืดหดได้ซึ่งจะพบว่านักเรียนสามารถระบุไดต้รงประเด็น ในส่วนของการ
อธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร มาใช ้
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ภาพประกอบ 19 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร   
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตูใ้สห่นงัสือ 

 
และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 19 (ในวงรีท่ีเป็นเสน้ประ) สิ่งท่ีนักเรียนระบุมาคือ สตูร

การหาพืน้ท่ีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ = กวา้ง×ยาว ซึ่งเป็นการระบุความรูท้างเรขาคณิตท่ีตรงประเด็น 
โดยนักเรียนตอ้งน าความรูใ้นเรื่องนีไ้ปใชใ้นการค  านวณพืน้ท่ีผิวของตูใ้ส่หนังสือจ  าลองท่ีนักเรียน
ตอ้งการจะประดิษฐ์ แตใ่นสว่นของสตูรหาความรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ = (กวา้ง + ยาว) ×2
และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก = กวา้ง×ยาว×สงู  ท่ีนกัเรียนระบมุานัน้ยงัไมต่รงประเดน็ แตเ่มื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมจากภาพประกอบ 17, 18 และ 19 แลว้จะเห็นว่านักเรียนมีพัฒนาท่ีดีขึน้ใน
สว่นของการอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร มาใชใ้น
กิจกรรม 

หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี 1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมท่ี 3 
ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผา้ติดผนัง และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้ส่หนังสือ แลว้นกัเรียน
ท ากิจกรรมท่ี 6 ลกูฟตุบอล และกิจกรรมท่ี 7 กลอ่งพสัด ุเมื่อพิจารณาจากใบกิจกรรมท่ีนกัเรียนการ
อธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร และแบบจ าลองทาง
เรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูฟุตบอลและกล่องพัสด ุจะเห็นว่านักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียด
ของการน าความรู ้ทางเรขาคณิ ตใน รูป ทฤษฎี  และ สูตร ท่ีตรงประเด็น เป็นส่วนมาก  
ดงัภาพประกอบ 20 และ 21 
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ภาพประกอบ 20 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร  
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตลกูฟตุบอล 

 
จากภาพประกอบ 20 นักเรียนสามารถเขียนอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้าง

เรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สตูร และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตลกูฟตุบอล
ไดถ้กูตอ้งเป็นสว่นมาก แต่ยงัมีบางประเดน็ท่ีนกัเรียนเขียนสตูรมาไมถู่กตอ้งคือพืน้ท่ีรูปหกเหลี่ยม

ดา้นเท่ามมุเท่า โดยสตูรการหาพืน้ท่ีท่ีถกูตอ้งคือ  6 × 3
4 × ดา้น2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 การอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป  ทฤษฎี  กฎ  สตูร    
และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งกลอ่งพสัด ุ
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และจากภาพประกอบ 21 ท่ีนักเรียนสามารถเขียนอธิบายรายละเอียดของการน า 
ความรู ้ทางเรขาคณิตในรูป ทฤษฎี กฎ สูตร และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับ 
การสร้างกล่องพัสดุได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ยังมีบางส่วน ท่ียังไม่ตรงประเด็น  เช่น  
ความหนาแน่นของกล่อง = มวล ÷ ปริมาตร แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจากภาพประกอบ  
20 และ 21 จะเห็นว่านักเรียนมีการอธิบายรายละเอียดของการน าความรูท้างเรขาคณิตในรูป 
ทฤษฎี กฎ สตูร และแบบจ าลองทางเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้ป็นส่วนมาก
และตรงประเดน็ โดยมีเพียงสว่นนอ้ยเท่านัน้ท่ีไมต่รงประเดน็ 

3. การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือความรู ้
ทางเรขาคณิตร่วมกับเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ
เครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

ส าหรบัการแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตร่วมกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 
ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงในช่วง 2 
กิจกรรมแรกคือ ร่ม กับแป้นบาสเกตบอล นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้าง
เรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตร่วมกับเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน  ๆ ไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณต์า่ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณใ์นชีวิต
จริงไดแ้ต่ขาดรายละเอียดท่ีส  าคญัในการวาดภาพประกอบของนักเรียน คือการใชอ้ตัราส่วนท่ีไม่
ถกูตอ้ง ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพประกอบ 22 และ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง(กิจกรรมท่ี 1 รม่) 
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จากภาพประกอบ 22 จะเห็นวา่นักเรียนวาดภาพรม่ขนาดจริงกบัขนาดจ าลองไมถ่กูตอ้ง
ตามอตัราสว่นท่ีโจทยก์  าหนดคือขนาดจริงตอ่ขนาดจ าลองตอ้งมีอตัราสว่นเป็น 3:1 แต่ยงัมีส่วนท่ี
ถกูตอ้งคือจ านวนท่ีนักเรียนระบขุนาดของรม่จริงและรม่จ  าลอง ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากนักเรียนยัง
ขาดความใส่ใจในรายละเอียดท่ีถูกตอ้งของการวาดภาพใหต้รงกบัอตัราสว่นท่ีถกูตอ้งจริง ๆ โดย
นกัเรียนมุง่เนน้ใหค้วามส าคญัเฉพาะสว่นท่ีเป็นจ านวนเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง  
(กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล) 

 
และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 23 ก็จะเห็นในลักษณะเดียวกันคือภาพของแป้น

บาสเกตบอลขนาดจ าลองเมื่อเทียบกับขนาดจริงท่ีนักเรียนวาดออกมานั้นไม่ไดข้นาดตาม
อตัราส่วนท่ีโจทยก์  าหนด แต่ในส่วนของรายละเอียดของจ านวนท่ีระบุความยาวของชิน้ส่วนนั้น
ถกูตอ้งและขนาดของภาพแป้นบาสเกตบอลจ าลองมีขนาดเลก็ลงเมื่อเทียบกับภาพรม่จ าลองท่ีมี
ขนาดของภาพท่ีวาดออกมาแทบจะไมแ่ตกต่าง ซึ่งถา้มองโดยรวมแลว้จะเห็นว่าจากกิจกรรมท่ี 1 
รม่ แลว้ท ากิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล นักเรียนมีการพัฒนาในดา้นการแสดงขัน้ตอนในการ
อธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตร์

ใหน้กัเรียนวาดรูปแป้นบาสเกตบอลโดยใหข้นาดจริงต่อขนาด

จ าลองของแป้นบาสเกตบอล มีอัตราส่วนเป็น 10:1 
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เรื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริงไดด้ีขึน้ แต่ก็ยังคงขาดความรอบคอบในส่วนท่ีแสดงถึงขนาด
ของภาพจ าลอง 

หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี 1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แปน้บาสเกตบอล แลว้นกัเรียน
ท ากิจกรรมท่ี 3 ลูกกลิ ้งสรา้งลวดลาย กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผ้าติดผนัง และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้ส่
หนังสือปรากฏว่านักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้าง
เรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตร่วมกับเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ ใน 
ชีวิตจริงไดม้ากขึน้และแสดงรายละเอียดการอธิบายไดถ้กูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 24 , 25 และ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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จากภาพประกอบ 24 จะเห็นวา่นกัเรียนสามารถใชค้วามรูปเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิตมิาอธิบายรอยกลิง้ของทรงกระบอกตามท่ีโจทยก์  าหนดไดแ้ละมีการแสดงรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ประกอบไดอ้ย่างถกูตอ้ง เช่น การระบคุวามยาวเสน้รอบวงเมื่อกลิง้ทรงกระบอก = 2 r และเมื่อ
พิจารณาการตอบค าถามในขอ้อ่ืน ๆ นกัเรียนยงัวาดภาพประกอบการอธิบายไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 25 นกัเรียนสามารถวาดภาพประกอบของแบบแปลนใน
สว่นท่ีโจทยก์  าหนดใหไ้ดแ้ละใชค้วามรูเ้รื่องการแปลงหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรมาช่วยในการ
พิจารณาขนาดแลว้น ามาพิจารณาขนาดของราวตากผา้ติดผนังท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้สามารถวาด
ภาพประกอบของชิน้สว่นขนาดจริงและขนาดจ าลองโดยแสดงอตัราสว่นไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม
ซึ่งมีการพฒันาท่ีดีขึน้จากกิจกรรมท่ี 1 รม่ และ 2 แป้นบาสเกตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 26 ซึ่งมีส่วนท่ีส  าคญัคือการเช่ือมโยงความรูเ้รื่องการหา
พืน้ท่ีของรูปจ าลองแลว้เทียบเป็นพืน้ท่ีขนาดจริงจะเห็นวา่นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูต้รงสว่น
นีไ้ด ้กลา่วคือ อตัราสว่นของขนาดจริงต่อขนาดจ าลองของตูใ้สห่นังสือมีคา่เป็น 10:1 ซึ่งในการหา
พื้นท่ีจะไดว้่าพื้นท่ีขนาดจริงต่อพื้นท่ีของขนาดจ าลองจะมีค่าเป็น 100:1 ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการ
ค  านวณพื้นท่ีของนักเรียนจากภาพประกอบ 26 วา่นักเรียนสามารถค  านวณไดอ้ย่างถูกตอ้ง เมื่อ
มองในภาพรวมจะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียด
โดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตร่วมกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้น
การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริงไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  

หลงัจากนกัเรียนผา่นการท ากิจกรรมท่ี 1 รม่ กิจกรรมท่ี 2 แป้นบาสเกตบอล กิจกรรมท่ี 3 
ลกูกลิง้สรา้งลวดลาย กิจกรรมท่ี 4 ราวตากผา้ติดผนัง และกิจกรรมท่ี 5 ตูใ้ส่หนังสือ แลว้นกัเรียน
ท ากิจกรรมท่ี 6 ลูกฟุตบอล และกิจกรรมท่ี 7 กล่องพัสดุ ซึ่งเป็นกิจกรรมรายบุคคลและเมื่อ
พิจารณาจากใบกิจกรรมของนกัเรียนในส่วนของการแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดย
ใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ  ไปใชใ้นการ
อธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ในชีวิตจริง จะเห็นว่านักเรียนสามารถแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้าง
เรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตร่วมกับเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ ใน 
ชีวิตจรงิ ตรงประเดน็และมีความถกูตอ้งเป็นสว่นมาก ดงัภาพประกอบ 27 และ 28 
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ภาพประกอบ 27 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
 
จากภาพประกอบ 27 จะเห็นว่านักเรียนสามารถใชค้วามรูเ้ก่ียวกับอตัราส่วนของความ

ยาว เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลกูฟุตบอลกบัความยาวดา้นของรูปหา้เหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมท่ีอยู่
บนลกูฟตุบอลมาช่วยในการค  านวณหาความยาวดา้นของรูปหา้เหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมเมื่อโจทย์
ก  าหนดความยาวเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลกูฟตุบอลมาให ้
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ภาพประกอบ 28 การแสดงขัน้ตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใชค้วามรูท้างเรขาคณิตหรือ
ความรูท้างเรขาคณิตรว่มกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ 

ของเครื่องมือเครื่องใชห้รือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
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และเมื่อพิจารณาภาพประกอบ 28 จะเห็นว่านักเรียนน าความรูเ้ก่ียวกับรูปคลี่ของทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉากมาใชใ้นการตอบค าถามไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากทั้งสองภาพประกอบ 27 และ 28 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนในการอธิบายรายละเอียดโดยใช้ความรูท้าง
เรขาคณิตหรือความรูท้างเรขาคณิตร่วมกับเนื้อหาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ ไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ใน 
ชีวิตจริงไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณน์ัน้ ๆ 

 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นัก เรียนกลุ่ม เป้าหมายจ านวน 4 คน เพ่ือศึกษา

ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง โดยมีผลการสมัภาษณ ์
ดงันี ้

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง 

ผู้วจัิย: นักเรียนคิดว่าเนื้อหาเรขาคณิตเร่ืองใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
คนท่ัวไป 

P:  พืน้ท่ีสามเหลี่ยม พืน้ท่ีสี่เหลี่ยม พืน้ท่ีวงกลม ปริมาตรน า้ความจขุองภาชนะ 
Q:  การหาพืน้ท่ี การวดัระยะทาง วดัความสงู ความยาวรอบรูป 
R:  การหาพืน้ท่ีผนังส  าหรบัทาสี การซือ้บา้นซือ้ท่ีดินท่ีตอ้งหาพืน้ท่ี การวดัความยาว

เพ่ือท ารัว้บา้นตอ่เติมบา้น หาปริมาตร 
S:  การวดัความยาว ความสงู การหาพืน้ท่ี การหาปริมาตร การค  านวณดินท่ีถม 
 
ผู้วจัิย: นักเรียนเคยใช้ความรู้ทางเรขาคณิตเร่ืองใดในชวีติประจ าวันของตัวเอง 
P:  ความจขุองสิ่งท่ีจะซือ้เมื่อเทียบกบัราคา เช่น ซือ้ขา้วโพดคั่วตอนไปดหูนัง ซือ้เคก้

ท่ีใสถ่ว้ยขนาดตา่ง ๆ กนั การหาพืน้ท่ีกระดาษท่ีจะใชจ้ดับอรด์ 
Q:  ค านวณปริมาณน ้าท่ีจะเติมใส่ตู้เลี ้ยงปลาท่ีบ้านว่าจะต้องซื้อน ้าจาก เซเว่น  

อีเลฟเวน่ มาก่ีลิตรการวดัความกวา้งและความยาวผนงับา้นเพ่ือท่ีจะติดภาพดาราท่ีชอบ 
R:  ตอนซื้อของท่ีใส่ภาชนะ โดยเทียบราคา เช่น ขนาดของแก้วท่ีใส่เครื่องดื่มท่ีมี

หลายขนาดและมีราคาตา่งกนั ช่วยพ่อคิดพืน้ท่ีสนามหญา้เพ่ือค  านวณราคาคา่จา้งตดัหญา้ 
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S:  วดัความกวา้งความยาวของกระจกท่ีบ้านแลว้ไปสั่งตดัตามขนาดท่ีเราตอ้งการ 
(กระจกท่ีบา้นแตกตอ้งเปลี่ยนใหม)่ ซือ้ของกินท่ีมีขนาดตา่ง ๆ (ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก) โดยค  านวณ
ปริมาตรครา่ว ๆ กวา้งคณูยาวคณูสงูแลว้เทียบราคา เช่น เคก้เป็นกอ้น ๆ ไอศกรีมตดั 

 
ผู้วจัิย: จงยกตัวอย่างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งก่อสร้างทีนั่กเรียนคดิว่าใช้ความรู้ทาง

เรขาคณิต และอธิบายความรู้ทางเรขาคณิตทีใ่ช้ในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้น้ัน 
P:  บนัไดเลื่อน (นกัเรียนตอบไมไ่ดว้า่ใชค้วามรูท้างเรขาคณิตเรื่องใด) 
Q:  ลอ้รถท่ีตอ้งเป็นวงกลมเพราะจดุศนูยก์ลางอยู่ห่างจากขอบลอ้เท่า ๆ กันท าใหร้ถ

ว่ิงไดแ้บบไมข่ึน้ ๆ ลง ๆ 
R:  ตาไก่เจาะกระดาษ (นกัเรียนตอบไมไ่ดว้า่ใชค้วามรูท้างเรขาคณิตเรื่องใด) 
S:  ประตูเหล็กหน้าบ้านแบบยืดหดได้โดยใช้สมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานและ

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกระเบือ้งปพืูน้เป็นรูสี่เหลี่ยมมมุฉากเป็นสว่นใหญ่เพราะจะสามารถเอาดา้น
มาชนกนัแลว้จดัใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกนัจะท าใหไ้ดม้มุ 180 องศา จึงปใูหเ้ป็นแนวเสน้ตรงไดง้่าย 

 
จากการสมัภาษณน์กัเรียนกลุม่เป้าหมายจ านวน 4 คน หลงัจากการเรียนโดยใชกิ้จกรรม

การเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ใน 3 ประเด็น (1) ดา้นเนือ้หาเรขาคณิต คือ “นักเรียนคิดวา่เนือ้หา
เรขาคณิตเรื่องใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัของคนทั่วไป” (2) ดา้นวิธีการ คือ “นักเรียนเคย
ใช้ความรู ้ทางเรขาคณิตเรื่องใดในชีวิตประจ าวันของตัวเอง ” และ (3) ด้านผลลัพธ์ คือ “จง
ยกตวัอย่างเครื่องมือเครื่องใช ้สิ่งก่อสรา้งท่ีนักเรียนคิดว่าใชค้วามรูท้างเรขาคณิต และอธิบาย
ความรูท้างเรขาคณิตท่ีใช้ในเครื่องมือเครื่องใช้นั้น ” พบว่าในดา้นเนื้อหาเรขาคณิตนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คน สามารถบอกหรืออธิบายเก่ียวกับเนื้อหาเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของคนทั่วไปไดม้ากกวา่ 3 เรื่อง เช่น การหาพืน้ท่ีซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจกบัการ
ซือ้ท่ีอยู่อาศยัการตอ่เติมบา้นหรือคิดค  านวณพืน้ท่ีส  าหรบัการทาสีบา้น  สว่นในดา้นวิธีการนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คนไดใ้ชค้วามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับทรงทางเรขาคณิตเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่ง 3 ใน 4 คน ไดใ้ชค้วามรูใ้นการพิจารณาขนาดของสินคา้ท่ีอยู่ในบรรจุภณัฑท์รงต่าง ๆ ว่าควร
ตดัสินใจซือ้แบบใด เช่น การซือ้ขา้วโพดคั่วตอนไปดหูนงั การซือ้เคก้ท่ีท  าเป็นถว้ยขนาดตา่ง ๆ และ
ดา้นผลลพัธจ์ากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คน มีเพียง 2 คน ท่ีสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือ
เครื่องใชห้รือสิ่งก่อสรา้งแลว้สามารถอธิยายไดว้า่ใชค้วามรูท้างเรขาคณิตเรื่องใด เช่น กระเบือ้งปู
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พืน้ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากเน่ืองจากเมื่อน าดา้นของกระเบือ้งมาชนกันแลว้จัดใหอ้ยู่ใน
ระดบัเดียวกนัท าใหไ้ดม้มุ 180 องศา จึงท าใหก้ารปูกระเบือ้งเป็นแนวตรงท าไดง้่าย  ส่วนนกัเรียน
อีก 2 คน สามารถยกตวัอย่างเครื่องมือเครื่องใชห้รือสิ่งก่อสรา้งได ้แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้่าใช้
ความรูท้างเรขาคณิตเรื่องใด ซึ่งจะเห็นวา่นกัเรียนกลุม่เป้าหมายสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต
กบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้กบัชีวิตจริงได ้

 
ตอนที ่3 การเหน็คุณคา่ของเรขาคณติต่อสถานการณใ์นชวีติจริง 

ศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง  ผูวิ้จัยไดพิ้จารณาจาก 
1) แบบวดัการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริง โดยหาค่าเฉลี่ยแลว้เทียบกับ
เกณฑ์ท่ีตั้งไวค้ือ 3.5 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ 
ในชีวิตจริง ในระหว่างการทดลองซึ่งเป็นการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกวนั วันละ 4 คน เป็นเวลา 14 วัน แลว้หาค่าเฉลี่ยของแบบสังเกตพฤติกรรม  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง 
เนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านการเห็น
คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชวีติจริง จากแบบวัดการเห็นคุณค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณใ์นชวีติจริง 

จากการประเมินการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริงของนกัเรียนใน
กลุ่มทดลองซึ่ง ผูวิ้จัยใชว้ัดหลังสิน้สดุการทดลอง ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่                               
5 : เห็นดวัยอย่างย่ิง  4 : เห็นดว้ย  3 : ไมแ่น่ใจ  2 : ไมเ่ห็นดว้ย  1 :  ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

ส าหรบัการแปลความหมายของคา่เฉลี่ยจากการประเมินผลจากแบบวดัการเห็นคณุค่า
ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงของนกัเรียนใชเ้กณฑด์งันี  ้

0.00 - 1.49     ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 
1.50 - 2.49      ไมเ่ห็นดว้ย 
2.50 - 3.49      ไมแ่น่ใจ 
3.50 - 4.49      เห็นดว้ย 
4.50 - 5.00      เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

ส าหรบัเกณฑก์ารประเมินท่ีแสดงว่านกัเรียนเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์น
ชีวิตจริงเกณฑ์ผ่านในการวิจัยนี้คือค่าเฉลี่ย 3.5 ขึน้ไป และผลการประเมินการเห็นคุณค่า
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เรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงของนักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และ
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  ผ่านเกณฑ์ 3.50 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดย
นกัเรียนมีความคิดเห็น  “เห็นดว้ย” ตอ่ขอ้ค  าถามในภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเดน็
และรายขอ้ ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10 แสดงผลการประเมนิการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงของกลุม่
ทดลองแยกตามรายประเดน็และรายขอ้ 

 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ประเด็นท่ี 1 นักเรียนมีความพยายามในการน าความรู้
ทางเรขาคณิตไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณใ์นชีวิต
จริง 

3.89 0.48 เห็นดว้ย 

1. 1. เมื่อครูก าหนดสถานการณปั์ญหาที่ตอ้งน  าความรูท้าง
เรขาคณิตมาช่วยในการแกปั้ญหาฉนัมักจะพยายามท า
ความเขา้ใจและมุ่งมั่นที่จะแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่
ก  าหนด 

4.04 0.45 เห็นดว้ย 

2. 2. ฉนัมกัจะใชค้วามพยายามมากกว่าหนึ่งครัง้เสมอในการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัเรขาคณิต 

3.65 0.56 เห็นดว้ย 

3. 3. ฉนัชอบหาโจทยเ์รขาคณิตแปลก ๆมาลองท าเสมอ 3.46 0.90 ไม่แน่ใจ 

4. 4. เมื่อฉนัเจอโจทยเ์รขาคณิตใหม่ ๆ ฉนัสนใจแกปั้ญหา
เหลา่นัน้ 

3.85 0.83 เห็นดว้ย 

5. 5. ฉนัคน้ควา้หาความรูเ้รขาคณิตเพื่อน  ามาใชแ้กปั้ญหา 4.46 0.51 เห็นดว้ย 
ประเด็นท่ี 2 นักเรียนมีความสุขขณะท่ีเรียนเนื้อหา
เรขาคณิตท่ีต้องน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณท่ี์ก าหนด 

3.82 0.55 เห็นดว้ย 

6. 6. ฉนัไม่รูส้กึกลวัเมื่อตอ้งท าโจทยเ์รขาคณิต 3.73 0.67 เห็นดว้ย 
7. 7. ฉนัมีความสขุขณะที่เรยีนเนือ้หาเรขาคณิต 3.85 0.78 เห็นดว้ย 
8. 8. ฉนัไม่รูส้กึเบื่อขณะเรยีนเนือ้หาเรขาคณิต 3.58 0.95 เห็นดว้ย 
9. 9. ฉนัภูมิใจในผลงานที่ท  าในการเรยีนเรขาคณิต 4.12 0.65 เห็นดว้ย 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ประเด็นท่ี 3 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน
เรขาคณิตท่ีต้องน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณท่ี์ก าหนด 

3.79 0.61 เห็นดว้ย 

10. เมื่อฉนัมีเวลาฉนัมกัทบทวนความรูเ้ก่ียวกบัเรขาคณิต 3.69 0.74 เห็นดว้ย 
11. ฉนัใชเ้วลาศกึษาเนือ้หาเรขาคณิตมากกว่าเนือ้หาอื่น ๆ 3.81 0.69 เห็นดว้ย 
12. ฉนัมกัครุน่คิดถงึปัญหาเรขาคณิตเสมอ 3.88 1.03 เห็นดว้ย 
ประเด็นท่ี 4 นักเรียนคิดว่าเรขาคณิตมีประโยชนต์่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริง 

4.19 0.46 เห็นดว้ย 

13. ฉนัตอ้งการเรียนเรขาคณิตเพื่อพฒันาความสามารถของ
ตนเอง 

4.04 0.82 เห็นดว้ย 

14. ฉนัน  าความรูท้างเรขาคณิตไปใชใ้นบางโอกาส 4.42 0.76 เห็นดว้ย 
15. ฉนัเห็นว่ามีหลายอาชีพที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเรขาคณิต  4.58 0.58 เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
16. ฉนัคิดว่าเรขาคณิตเก่ียวขอ้งกบัชีวิตฉนัอยู่เสมอ 3.92 0.56 เห็นดว้ย 
17. ฉนัจะบอกคนอื่นถงึประโยชนข์องเรขาคณิต  4.00 0.89 เห็นดว้ย 

รวม 3.95 0.44 เห็นดว้ย 

 
จากตาราง 10 จะเห็นวา่นกัเรียนในกลุ่มทดลองเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตต่อสถานการณ์

ในชีวิตจริง โดยมีความคิดเห็น “เห็นดว้ย” ตอ่ขอ้ค  าถามในดา้นบวกส  าหรบัประเดน็ทัง้ 4 ประเด็น 
โดยประเดน็ท่ี 4 ท่ีวา่นกัเรียนคิดวา่เรขาคณิตมีประโยชนต์อ่สถานการณใ์นชีวิตจริงมีคา่เฉล่ียสงูสดุ  
นักเรียน “เห็นดว้ยอย่างย่ิง” กับขอ้ค  าถามท่ีว่า  “ฉันเห็นว่ามีหลายอาชีพท่ีตอ้งใช้ความรูท้าง
เรขาคณิต”   

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีนักเรียนไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นมาในส่วนทา้ย
ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง พบประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง ดงันี ้
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ภาพประกอบ 29 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมหวงั 
 
 

 
ภาพประกอบ 30 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมนึก 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมใจ 
 
จากภาพประกอบ 29, 30 และ 31 พบวา่หลงัจากสมหวงั สมนึก และสมใจไดเ้รียนดว้ย

กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ส  าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 แลว้ท าใหน้ักเรียนรูส้กึวา่ความรูท้างเรขาคณิตนั้นสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงและมีประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัและรูส้ึกชอบกิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว  
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนทัง้สามคนเห็นคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมบตั ิ
 
จากภาพประกอบ 32 พบวา่หลงัจากสมบตัิไดเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย

การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
แลว้ท าใหส้มบตัิเริ่มสงัเกตสิ่งรอบตวัท่ีเก่ียวขอ้งกับเรขาคณิต ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนตระหนัก
และเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงอย่างชดัเจน 
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ภาพประกอบ 33 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมหมาย 
 

 
 

 

 
ภาพประกอบ 34 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมชาย 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 35 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมปอง 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 36 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของสมจิตร 

 
จากภาพประกอบ 33, 34, 35 และ 36 พบว่าหลงัจากสมหมาย สมชาย สมปอง และ 

สมจิตรไดเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 แลว้ท าใหท้ั้ง 4 คน ชอบการเรียน
การสอนโดยใหล้งมือปฏิบัติซึ่งวิธีการเหล่านีจ้ะส่งเสริมใหน้ักเรียนเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริงได ้
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2. ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง
เนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านการเห็น
คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชวีติจริง จากการสังเกตพฤติกรรม 

เพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดเจนในการแสดงออกในดา้นการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ผูวิ้จัยไดส้งัเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกวนั วนัละ 4 คน เป็น
เวลา 14 วนั โดยในแบบสงัเกตพฤติกรรมผูวิ้จยัไดแ้บ่งลกัษณะพฤติกรรมท่ีสงัเกตเป็น 4  ลกัษณะ
คือ  3 : แสดงพฤติกรรมทุกครัง้   2 : แสดงพฤติกรรมบ่อย    1 : แสดงพฤติกรรมบา้งแตน่อ้ย  และ  
0 : ไมแ่สดงพฤติกรรม 

ส าหรบัการประเมินคา่เฉล่ียส  าหรบัพฤติกรรมท่ีสงัเกตไดใ้ชห้ลกัเกณฑด์งันี ้ 
0.01 - 0.49   ไมแ่สดงพฤติกรรม 
0.50 - 1.49    แสดงพฤติกรรมบางครัง้ 
1.50 - 2.49    แสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ 
2.50 - 2.99   แสดงพฤติกรรมทกุครัง้ 

จากผลการประเมินการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนดา้นการเห็นคณุค่าของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงมีค่าเฉลี่ยเป็น 1.74 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0.77   ส  าหรบั
ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในแตล่ะกรณี  แสดงดงัตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงความถ่ีของพฤติกรรมแตล่ะพฤติกรรมท่ีตอ้งการสงัเกตและการแปลความ 
 

 

 

พฤติกรรมท่ีต้องการสังเกต 
ค่าเฉลี่ย
ของ

พฤติกรรม 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ประเด็นท่ี1 นักเรียนมีความพยายามในการน าความรู้
ทางเรขาคณิตไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณใ์นชีวิต
จริง 

1.61 0.83 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

1.เมื่อครูก าหนดสถานการณปั์ญหามาให ้นกัเรียนน าความรู ้
ทางเรขาคณิตมาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ 

1.61 0.80 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
2.นกัเรยีนน าความรูท้างเรขาคณิตเพื่อมาใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณท์ี่ก  าหนดใหไ้ดอ้ย่างหลากหลายวิธี   

1.77 0.81 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

  
 

พฤติกรรมท่ีต้องการสังเกต 
ค่าเฉลี่ย
ของ

พฤติกรรม 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

3.นกัเรยีนน าความรูเ้รขาคณิตเรื่องอื่น  ๆ ที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการแกปั้ญหาในสถานการณก์ าหนดใหม้าช่วยใน
การแกปั้ญหา 

1.45 0.87 
แสดงพฤติกรรม

บางครัง้ 

ประเด็นท่ี 2 นักเรียนมีความสุขขณะท่ีเรียนเนื้อหา
เรขาคณิตท่ีต้องน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณท่ี์ก าหนด  

1.77 0.72 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

4.เมื่อนกัเรยีนช่วยกนัแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่ก  าหนด 
นกัเรยีนมีการสนทนาในเรื่องเรขาคณิตที่เรยีนอย่าง
สนกุสนาน 

1.79 0.68 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

5.นกัเรยีนมีท่าทางยิม้แยม้แจ่มใสขณะวางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมในการแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่ก  าหนด 

1.75 0.77 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
ประเด็นท่ี 3 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน
เรขาคณิตท่ีต้องน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณท่ี์ก าหนด 

1.82 0.74 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

6.นกัเรยีนมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการปฏิบติักิจกรรมในการ
แกปั้ญหาในสถานการณท์ี่ก  าหนดตลอดคาบเรยีน 

1.84 0.71 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
7.ขณะนกัเรยีนปฏิบติักิจกรรมโดยไดร้บัมอบหมายงานได้
เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีน  

1.71 0.85 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
8.นกัเรยีนมีพยายามแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่ก  าหนดให้
ส  าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

1.84 0.71 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

9.นกัเรยีนใชเ้วลาอย่างเต็มที่ 1.89 0.68 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 

รวม 1.74 0.77 
แสดงพฤติกรรม

บ่อยครัง้ 
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จากตาราง 11 จะเห็นไดว้่าประเด็นท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรมบ่อยและมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือประเด็นท่ี 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็น 1.82 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0.68 แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนเรขาคณิตท่ีต้องน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณท่ี์ก าหนด 

 
นอกจากนีผู้วิ้จยัไดต้รวจสอบแบบบันทึกอนุทิน ท่ีผูวิ้จัยไดใ้หน้ักเรียนบันทึกทกุครัง้หลงั

การท ากิจกรรม เมื่อพิจารณาขอ้ความท่ีแสดงถึงการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์น
ชีวิตจริง พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ไดท้ราบถึงประโยชนข์องเรขาคณิตจากการท่ีนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู ้
ทางเรขาคณิตเรื่องต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและประดิษฐ์ชิน้งานในกิจกรรมท่ีครูก าหนด ซึ่ง
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณข์องชีวิตจริงได ้และนักเรียนพอใจกบักิจกรรมท่ีผูวิ้จัยได้
ออกแบบ ซึ่งแสดงถึงเจตคติเชิงบวก ท่ีมีตอ่เรขาคณิตโดยมีตวัอย่าง ดงัภาพประกอบ 37, 38, 39, 
40 และ 41 

 
 

                      
 
 

ภาพประกอบ 37 แบบบนัทึกอนทิุนของน า้สม้ 
 
 

 
ภาพประกอบ 38 แบบบนัทึกอนทิุนของน า้ผึง้ 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 แบบบนัทึกอนทิุนของน า้ฝน 
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ภาพประกอบ 40 แบบบนัทึกอนทิุนของนาน่า 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 41 แบบบนัทึกอนทิุนของซนัน่ี 
 
เมื่อพิจารณาจากแบบบนัทึกอนุทินของนกัเรียนทัง้ 5 คน ซึ่ง ประกอบดว้ย น า้สม้ น า้ผึง้ 

น  า้ฝน นาน่า และซันน่ี พอสรุปไดว้า่กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยง
เนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีนักเรียนไดเ้รียนแต่ละ
กิจกรรมนั้นท าใหน้ักเรียนไดเ้ห็นถึงประโยชนข์องเนือ้หาเรขาคณิตท่ีนักเรียนไดเ้รียนในกิจกรรม  
ต่าง ๆ ท าใหน้ักเรียนเกิด เจตคติเชิงบวกและท าให้นักเรียนเห็นว่าเนือ้หาเรขาคณิตท่ีเรียนนั้นมี
คณุคา่ตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
นอกจากนี้ผูวิ้จัยไดส้มัภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คน เพ่ือศึกษาการเห็น

คณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง  โดยมีผลการสมัภาษณด์งันี ้
ผลการสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน

ชีวิตจริง 
ผู้วจัิย: จากการเรียนรู้เนื้อหาเรขาคณิตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อ

ชวีติประจ าวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
P:  มีประโยชน ์ช่วยในการค  านวณพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลม ปริมาตรของทรง

สี่เหลี่ยมมมุฉาก เช่น ค  านวณพืน้ท่ีลานบา้นเพ่ือท่ีจะปอิูฐ 



  
 

111 

Q: ทฤษฎีบทพีทาโกรสั สามารถใชไ้ดจ้ริงเก่ียวกบังานวิศวกรรม (พ่อของนกัเรียนเป็น
วิศวกร) 

      เสน้ขนาน ใชใ้นการออกแบบสิ่งก่อสรา้ง 
R: ช่วยในการตดัสินใจตอนซือ้ของ โดยการเทียบขนาดพืน้ท่ี หรือปริมาตร 
S:  ช่วยใหม้ีผลิตภณัฑแ์ละของใชท่ี้อ  านวยความสะดวก เช่น กล่องใสเ่ครื่องมือแบบ

หลายชัน้ 
 
ผู้วจัิย: จงบอกเนื้อหาเรขาคณิตว่ามีเร่ืองใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน

ของนักเรียน 
P: การหาพืน้ท่ี การหาปริมาตร 
Q: การหาพืน้ท่ี การหาความจ ุการขนาน 
R: การหาพืน้ท่ี การหาปริมาตร ความยาวรอบรูป ความคลา้ย 
S: การหาพืน้ท่ี การค  านวณความจุ ปริมาตรของของเหลว เสน้ขนาน การแปลงทาง

เรขาคณิต 
 
ผู้วจัิย: นักเรียนคดิว่าจ าเป็นหรือไม่ทีนั่กเรียนต้องเรียนเนือ้หาเรขาคณิตในระดับ

มัธยมศึกษาจงอธิบาย 
P: จ าเป็น ท าให้รูว้่าสิ่งท่ีเรียนมาตอนประถมสามารถน ามาใชต้อนมัธยมได ้และ

น่าจะน าไปใชใ้นระดบัท่ีสงูกวา่นีไ้ดอี้ก 
Q: จ าเป็น เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของเนื้อหาเรขาคณิตท่ียากกว่านี้ ถ้าไม่ไดเ้รียน

เนือ้หาตรงนีจ้ะไมส่ามารถเรียนตอ่เนือ้หาท่ีสงูขึน้ได ้
R:   จ าเป็น เพราะจะเป็นพืน้ฐานส าหรบัเรียนในมหาวิทยาลยัและเพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นการ

น าความรูท้างเรขาคณิตไปใช ้
S:   จ าเป็น เพราะท าใหเ้ห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์ท่ีไดพื้น้ฐานจากเรขาคณิตมาออกแบบ 

เช่น ประตยืูดหด กระเบือ้งปพืูน้  
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จากการสมัภาษณน์กัเรียนกลุม่เป้าหมายจ านวน 4 คน หลงัจากการเรียนโดยใชกิ้จกรรม
การเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง  
ใน 3 หัวข้อ คือ (1) “จากการเรียนรูเ้นื ้อหาเรขาคณิตท่ีผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนอย่างไรบา้ง จงยกตวัอย่างประกอบ” (2) “จงบอกเนือ้หาเรขาคณิตวา่มี
เรื่องใดบา้งท่ีมีประโยชนต์่อชีวิตประจ าวนัของนักเรียน” และ (3) “นักเรียนคิดว่าจ  าเป็นหรือไม่ท่ี
นกัเรียนตอ้งเรียนเนือ้หาเรขาคณิตในระดบัมธัยมศกึษา จงอธิบาย” พบวา่ ในหวัขอ้ท่ี (1) “จากการ
เรียนรูเ้นือ้หาเรขาคณิตท่ีผ่านมานักเรียนคิดวา่มีประโยชนต์่อชีวิตประจ าวนัของนักเรียนอย่างไร
บา้ง จงยกตวัอย่างประกอบ” นกัเรียน 2 คน จาก 4 คน ตอบเก่ียวกบัเรื่องพืน้ท่ีและปริมาตร และมี
นกัเรียน 1 คน ท่ีตอบเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรสัวา่สามารถใชไ้ดจ้ริงเก่ียวกับงานวิศวกรรมและ
เสน้ขนานใชใ้นการออกแบบสิ่งก่อสรา้งทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากพ่อของนักเรียนคนนีเ้ป็นวิศวกรซึ่ง
นักเรียนอาจเคยเห็นพ่อท างานโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิตเหล่านี้ท  าให้นักเรียนสามารถตอบ
ค าถามถึงกรณีน าไปใชจ้ริงในวิชาชีพได  ้หวัขอ้ท่ี (2) “จงบอกเนือ้หาเรขาคณิตว่ามีเรื่องใดบา้งท่ีมี
ประโยชนต์อ่ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน” พบวา่ นกัเรียนทัง้ 4 คน ตอบเนือ้หาเรขาคณิต เรื่องพืน้ท่ี
เหมือนกัน และค าตอบเรื่องการหาปริมาตรมีนกัเรียน 3 คน ตอบเหมือนกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการ
หาพื้นท่ีและการหาปริมาตรเป็นเนื้อหาทางเรขาคณิตท่ีนักเรียนได้เรียนรู ้และคุ้นเคยกับ
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนและมีนักเรียน 2 คนท่ีตอบเหมือนกันในเรื่องเก่ียวกับการขนาน และ
ประเด็นท่ี (3) “นักเรียนคิดว่าจ  าเป็นหรือไม่ท่ีนักเรียนต้องเรียนเนื้อหาเรขาคณิตในระดับ
มธัยมศกึษา จงอธิบาย” พบวา่ นักเรียนทัง้ 4 คน มีค  าตอบท่ีเหมือนกันคือจ าเป็น โดยนักเรียน 3 
ใน 4 คน แสดงเหตผุลท่ีจ  าเป็นวา่ตอ้งเรียนเพ่ือศกึษาความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้  และมีนกัเรียน  1 คน 
ท่ีสามารถมองเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนเรขาคณิตเพราะเห็นวา่มีส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดพื้น้ฐานจาก
เรขาคณิตมาออกแบบ เช่น ประตูยืดหด กระเบือ้งปูพืน้ จากผลการสมัภาษณ์ขา้งตน้จะเห็นว่า
นกัเรียนกลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่รูส้กึถึงคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวธิดี าเนินการวจิัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวจิัย  
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ

สถานการณ ์ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 
2. เพ่ือศกึษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยง

เนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

3. เพ่ือศกึษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยง
เนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในดา้นการเห็นคณุคา่ของ
เรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

สมมติฐานการวจิัย  
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ ์

ในชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 

บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงมีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ  านวนมากกว่า 
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 
บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณ์
ในชีวิตจริง 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 26 คน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งโรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแตล่ะหอ้งแบบคละความสามารถของนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนแบบเก่ง  ปานกลาง และออ่น  
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2. ตัวแปรทีศึ่กษา  
ตวัแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ

สถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1. ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
2. การเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชวิ้จยัมีขัน้ตอนในการด  าเนินการดงันี ้

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้   
3.1.1 หลังจากได้ศึกษาการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณ ์ในชีวิตจริงและรูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้ ผูวิ้จยัจึงจดัท าโครงการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้วลาสอน 27 คาบ คาบละ 50 นาที  น  าแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้จดัท าเรียบรอ้ยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคลอ้งและวิเคราะหโ์ดยใชค้า่ IOC 

3.1.2 ปรบัปรุงแผนการจดัการเรียนรูต้ามค  าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและไดเ้รียน
ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญอีกครัง้หนึ่งก่อนท่ีจะน าไปสอนจริง 

3.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองน าร่องกับ
นกัเรียนใน ชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีไม่ใช่กลุม่เป้าหมายของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชวีติจริง  

3.2.1 ศึกษาตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงจากเอกสาร 
ศึกษากรอบการพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงและก าหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
ส  าหรบัใชท้ดสอบนักเรียนจากนัน้ผูวิ้จัยออกขอ้สอบเป็นแบบอตันัย จ  านวน 5 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 12 
ขอ้ย่อย ใชเ้วลา 2 คาบ(คาบละ 50 นาที) คะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน โดยใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคส  าหรบัคณิตศาสตร ์(Rubric for Math)   

3.2.2 น าแบบทดสอบท่ีจัดท าเรียบร้อยให้ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมี
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องและวิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC ปรับปรุง
แบบทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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3.2.3 น าแบบทดสอบท่ีปรบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบรอ้ยแลว้ไป
สอบนกัเรียนจ านวน 26 คน ซึ่งเป็นกลุม่เดียวกับนักเรียนท่ีใชห้าประสิทธิภาพภาคสนาม โดยเป็น
การสอบหลงัจากนกัเรียนท ากิจกรรมครบทัง้ 7 กิจกรรม  

3.2.4 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (PE) และค่า
อ  านาจจ าแนก (D) เป็นรายขอ้ จ  านวน 12 ขอ้ และหาคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยการหา
คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( –Coefficient)  

3.3 แบบวัดการเหน็คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชวีติจริง  
3.3.1 ศึกษาเรื่องการวดัการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริง

และก าหนดตวับ่งชี ้เป็นตวับ่งชีด้า้นการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง คือ 
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในดา้นบวกเก่ียวกับเรขาคณิต เช่น นกัเรียนมีความพยายามในการท า
โจทยปั์ญหาทางเรขาคณิต นักเรียนมีความสนุกสนานขณะท่ีเรียนเนือ้หาเรขาคณิต นักเรียนให้
ความส าคญัในการเรียนเรขาคณิต นักเรียนคิดวา่เรขาคณิตมีประโยชนต์อ่สถานการณใ์นชีวิตจริง
มาพฒันาเป็นขอ้ค  าถาม 

3.3.2 พฒันาแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง โดย
น าค  าถามท่ีพัฒนาขึน้มาเรียงล  าดบัค  าถามตามแตล่ะประเด็น จากนัน้น  าแบบวดัท่ีจดัท าเรียบรอ้ย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความสอดคลอ้งและวิเคราะห์
โดยใชค้า่ IOC แลว้ปรบัปรุงแบบวดัตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.3.3 น  าแบบวัดท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปใช้กับนักเรียน
กลุม่เป้าหมาย 

3.4 แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือการศกึษาการเห็นคณุค่า
ของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ผูวิ้จัยสรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมโดยยึดหลกัการสรา้ง
แบบส ารวจรายการของ สรุสาล ผาสุข (2546, น. 101-102) จากนั้นน าแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ี
จดัท าเรียบรอ้ยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความสอดคลอ้ง
และวิเคราะหโ์ดยใช้ค่า IOC แลว้ปรบัปรุงแบบสงัเกตพฤติกรรมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
จากนั้นน าแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีปรบัปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปใช้กับนักเรียน
กลุม่เป้าหมาย 

3.5 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ เพ่ือสัมภาษณ์
นักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย จ  านวน 4 คน โดยแบบสมัภาษณ์มี 2 ฉบับคือ 1) แบบสัมภาษณ์เพ่ือ
ศกึษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 2) แบบสมัภาษณ์
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เพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาแบบสมัภาษณข์ึน้ตามแนวคิดของ สภุางค ์จนัทวานิช (2540, น. 74-103) จากนัน้น  า
แบบสมัภาษณท่ี์จดัท าเรียบรอ้ยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคลอ้งและวิเคราะห์โดยใชค้่า IOC แลว้ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้น  าแบบสมัภาษณท่ี์ปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปใชก้ับนักเรียน
กลุม่เป้าหมาย 

 
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั มี 2 ลกัษณะ คือ เครื่องมือส  าหรบัผูวิ้จัยใชใ้นการสอน และ
การประเมินผล 

1. เครื่องมือส  าหรบัผูวิ้จยัใชใ้นการสอน คือ แผนการจดัการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2. เครื่องมือส  าหรบัผูวิ้จยัใชใ้นการประเมินผล เพ่ือการประเมินผลใน 2 ดา้น คือ                   
การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยง การประเมินการเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

2.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง ประกอบดว้ย 

1. ใบกิจกรรม 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณ ์ในชีวิตจริง 
3. แบบสมัภาษณเ์พ่ือศกึษาความสามารถการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต

กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
2.2 เครื่องมือประเมินการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

1. แบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรม  
3. แบบสมัภาษณ ์
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5. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขัน้นี ้จะประกอบดว้ย การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดระยะเวลาในการ
ทดลอง การก าหนดแบบแผนการทดลอง การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. การคัดเลือกลุ่มเป้าหมาย กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 
2 ในโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หอ้งเรียน จ านวน 26 คน 
โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

2. การก าหนดระยะเวลาในการทดลอง ใชเ้วลาในการทดลอง 29 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็นการท ากิจกรรมการเรียนรู ้27 คาบ 
และสอบหลงัจากท ากิจกรรม การเรียนรู ้2 คาบ 

3. การก าหนดแบบแผนการทดลอง  โดยศึกษาแบบแผนการทดลองท่ี
เหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งไดแ้บบแผนการทดลองเป็นการทดทดลองกลุ่มเดียว (One Group 
Posttest only Design) 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทดลองครัง้นี ้ ผูวิ้จัยเป็น
ผูส้อน โดยมีขัน้ตอนในการทดลอง ดงันี ้

4.1 ด  าเนินการสอนโดยผูวิ้จัยตามแผนการจัดการเรียนรู ้โดยสอนทั้งสิน้ 27 
คาบ คาบละ 50 นาที และสอบสอบหลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู ้2 คาบ 

4.2 หลงัสิน้สดุการทดลอง ผูวิ้จยัสมัภาษณน์กัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 
คน เพ่ือศกึษาความสามารถในการเช่ือมโยงจากนัน้ใหน้กัเรียนตอบแบบวดัการเห็นคณุคา่เก่ียวกบั
การเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงและสมัภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 4 คน เพ่ือศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
6. การวเิคราะหข้์อมูล 

6.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชีวิตจริงและ
คะแนนจากการท าใบกิจกรรมรายบคุคลในชัน้เรียน (กิจกรรมท่ี 6-7) 

6.2 หาจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ 
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6.3 ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านเกณฑม์ีจ  านวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด โดยการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัสดัสว่นของประชากรโดยใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test)  

6.4 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เพ่ือประเมินผลของ
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 

6.5 ใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือประเมินผลเชิงคณุภาพของความสามารถในการเช่ือมโยง
จากการสมัภาษณน์กัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 4 คน 

6.6 หาคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิต
ตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริงเพ่ือประเมินผลของการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิต
จริง 

6.7 ใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือประเมินผลเชิงคณุภาพของการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริงจากการสมัภาษณน์กัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 4 คน 

 
สรุปและอภปิรายผลการวจิัย 

ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนหลังเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการ           
แบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปรากฏดงันี ้

1. กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์น
ชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการ 
บรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงมีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ  านวนมากกว่า 
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้เรขาคณิตโดย 
การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริงเห็นคุณค่าของเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริง 
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รายละเอียดท่ีเป็นประเด็นส  าคัญของผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ในแตล่ะดา้นสรุปไดด้งันี ้

ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่2 

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
ในครัง้นี ้ พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยง
เนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากบั 73.08/65.64 แสดงวา่ กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ ได้มีการศกึษาสภาพการเรียน
การสอนเรขาคณิตในปัจจุบันเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท่ี้เช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ซึ่งผูวิ้จัยไดค้น้หาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีการ
เช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิต ท่ี
เหมาะสมกบัความรูต้ามระดบัชัน้ของนกัเรียน และผูวิ้จยัไดน้  าเสนออปุกรณห์รือเครื่องมือเครื่องใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูท้างเรขาคณิตท่ีหลากหลาย เนน้ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ย
ตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเน้นใหน้ักเรียนไดใ้ช้ความสามารถในการเช่ือมโยง
เนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ปรบัปรุงแกไ้ขทัง้ในดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษา และความชดัเจนของ
ขอ้ความ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิณดิษฐ์ ลออปักษิณ (2550, น. 60-61) ท่ีพัฒนาหลกัสตูร
เรขาคณิตวิยุตส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ี
ด  าเนินการพัฒนาหลักสตูรอย่างเป็นระบบ ดว้ยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ท่ีจ  าเป็น
ส  าหรบัการพฒันาหลกัสตูร ผา่นการประเมินและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญกระทั่ง
ไดห้ลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับธัชพล พลรัตน์ (2561, น. 86-90) ท่ีไดว้างแผน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาสถานการณจ์ริง โดยเริ่มจากการก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรน์  ารา่งกิจกรรมการเรียน
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การสอนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือ
น าไปทดลองน ารอ่งเป็นรายบคุคล ทดลองน ารอ่งเป็นกลุม่เลก็ จนไดร้า่งกิจกรรมท่ีพฒันาขึน้มาไป
ใชใ้นการทดลองภาคสนามได ้

ตอนที ่2 ความสามารถในการเชือ่มโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณใ์นชวีติจริง 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการ

แบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง มีความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิต
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริงสงูกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ มีจ  านวนนกัเรียนมากกวา่รอ้ยละ 60 
ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริงมีความ
กระตือรือรน้ อยากรูอ้ยากเห็นและชอบลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีไดร้บัมอบหมาย มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม รว่มมือกันวางแผนเพ่ือประดิษฐ์ชิน้งานท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณใ์น
ชีวิตจริงและใชค้วามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมมาช่วยในการท ากิจกรรม และผลจาก
การสมัภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คน หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใน 3 ประเด็น (1) ดา้นเนือ้หาเรขาคณิต คือ “นักเรียนคิดว่าเนือ้หาเรขาคณิต
เรื่องใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัของคนทั่วไป” (2) ดา้นวิธีการ คือ “นักเรียนเคยใชค้วามรู ้
ทางเรขาคณิตเรื่องใดในชีวิตประจ าวันของตัวเอง” และ (3) ด้านผลลัพธ์ คือ “จงยกตัวอย่าง
เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งก่อสรา้งท่ีนักเรียนคิดว่าใช้ความรูท้างเรขาคณิต และอธิบายความรูท้าง
เรขาคณิตท่ีใชใ้นเครื่องมือเครื่องใชน้ัน้” พบวา่ 1) ในดา้นเนือ้หาเรขาคณิตนักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ทัง้ 4 คน สามารถบอกหรืออธิบายเก่ียวกบัเนือ้หาเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัของคน
ทั่วไปไดม้ากกว่า 3 เรื่อง เช่น การหาพืน้ท่ีซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจกับการซือ้ท่ีอยู่อาศยัการต่อ
เติมบา้นหรือคิดค  านวณพื้นท่ีส  าหรบัการทาสีบา้น 2) ในดา้นวิธีการนักเรียนกลุม่เป้าหมายทั้ง 4 
คนไดใ้ชค้วามรูท้างเรขาคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรงทางเรขาคณิตเป็นสว่นใหญ่ ซึ่ง 3 ใน 4 คน ไดใ้ช้
ความรูใ้นการพิจารณาขนาดของสินคา้ท่ีอยู่ในบรรจุภณัฑ์ทรงต่าง ๆ ว่าควรตัดสินใจซือ้แบบใด 
เช่น การซือ้ขา้วโพดคั่วตอนไปดหูนงั การซือ้เคก้ท่ีท  าเป็นถว้ยขนาดต่าง ๆ 3) ในดา้นผลลพัธจ์าก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คน มีเพียง 2 คน ท่ีสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้หรือ
สิ่งก่อสรา้งแลว้สามารถอธิบายไดว้่าใชค้วามรูท้างเรขาคณิตเรื่องใด เช่น กระเบือ้งปูพืน้ส่วนใหญ่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากเน่ืองจากเมื่อน าดา้นของกระเบือ้งมาชนกันแลว้จัดใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกัน
ท าให้ไดมุ้ม 180 องศา จึงท าให้การปูกระเบื้องเป็นแนวตรงท าได้ง่าย ส่วนนักเรียนอีก 2 คน 
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สามารถยกตวัอย่างเครื่องมือเครื่องใชห้รือสิ่งก่อสรา้งได ้แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้า่ใชค้วามรูท้าง
เรขาคณิตเรื่องใด ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ
สถานการณท่ี์เกิดขึน้กบัชีวิตจริงได ้

ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เป็นกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
คิด วางแผน เก่ียวกับเนือ้หาความรูท้างเรขาคณิตท่ีจะน ามาใชใ้นสถานการณท่ี์ครูก าหนดท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรูก้ารประยกุตใ์ชข้องเนือ้หาเรขาคณิต ซึ่งสอดคลอ้งกบั กฤษดา นรินทร ์(2555, น. 
118) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์เนน้การเช่ือมโยงเนือ้หาคณิตศาสตรส์ู่
สถานการณใ์นชีวิตจริงพบวา่ ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร ์ท าใหน้กัเรียนมี
ความกระตือรือรน้ในการเรียนคณิตศาสตร ์และท าใหก้ารเรียนคณิตศาสตรเ์ป็นการเรียนอย่างมี
ความหมาย อีกทัง้สถานการณใ์นชีวิตจริงมีบทบาทส าคญัในการกระตุน้และสนบัสนนุใหน้กัเรียน
รูจ้กัประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตรแ์ละเขา้ใจคณิตศาสตรอ์ย่างลกึซึง้ จึงสง่ผลใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาจากสถานการณจ์ริงไดด้ีขึน้ นอกจากนีใ้นการจัดกิจกรรมการ แกปั้ญหาไดม้ีการ
แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ย่อย ท าใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ แกปั้ญหาระหว่าง
กนั ช่วยใหน้ักเรียนท าความเขา้ใจกับปัญหาจากสถานการณจ์ริงไดด้ีขึน้ จึงท าใหน้กัเรียนเห็นว่า
การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บุญญิสา แซ่หล่อ 
(2550, น. 114) การท่ีนักเรียนเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ีพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงโดยใช้
สถานการณใ์นชีวิตจริงเป็นตวัเช่ือมท าใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตรอ์ย่างสนกุสนาน และไมรู่ส้กึว่า
เป็นเรื่องไกลตัว ท าให้นักเรียนมีความพยายามท่ีจะหาค  าตอบและปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์นอกจากนีก้ารใชกิ้จกรรมการเรียนรูท่ี้ใชส้ถานการณ์ในชีวิตจริงเป็นตวัเช่ือมท าให้
นักเรียนเขา้ใจเนื้อหาไดล้ึกซึง้ขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานของฟอรแ์มน  (Forman, 2000, p. 140) ท่ี
กลา่ววา่ ปัญหาท่ีมาจากสถานการณใ์นชีวิตจริงกระตุน้ใหม้ีการคิดท่ีซบัซอ้น ขยายความเขาใจของ
นกัเรียน และท าใหน้กัเรียนเขา้ใจคณิตศาสตรว์่ามีความเก่ียวพันกันอย่างสมเหตสุมผล สง่ผลให้
นกัเรียนเขา้ใจคณิตศาสตรอ์ย่างลกึซึง้ขึน้ 

ตอนที ่3 การเหน็คุณคา่ของเรขาคณติต่อสถานการณใ์นชวีติจริง 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการ

แบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีผลการประเมินการเห็นคุณค่าเรขาคณิตต่อ
สถานการณใ์นชีวิตจริงของนักเรียนในกลุม่ทดลองจากจากแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิต
ตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง พบวา่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.95 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 



  
 

122 

ผา่นเกณฑ ์3.50  ซึ่งแปลความไดว้่านักเรียนมีความคิดเห็น “เห็นดว้ย” ต่อขอ้ค  าถามในดา้นบวก
เก่ียวกบัการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชีวิตจริง   นอกจากนีผ้ลการประเมินการ
เห็นคุณค่าเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนในกลุ่มทดลองจากแบบสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือศึกษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง พบวา่มีคา่เฉล่ียเป็น 
1.74 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0.77  นั่นคือนกัเรียนแสดงพฤติกรรมในแตล่ะพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการสงัเกตบ่อย  ทั้งนี ้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมท าใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสน าหาความ
ทางเรขาคณิตมาเช่ือมโยงกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ท าใหน้ักเรียนมองเห็นไดช้ดัเจนว่าสามารถ
น าความรูท้างเรขาคณิตไปประยุกตใ์ช้ไดจ้ริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โครงสรา้งรูป
สี่เหลี่ยมดา้นขนานในการท าแป้นบาสเกตบอลเพ่ือใหส้ามารถปรบัความสงูของแป้นไดส้ะดวก   
การใชค้วามรูเ้รื่องภาพคลี่ในการออกแบบและสรา้งกล่องพัสดุ  จากตวัอย่าง ท่ีกล่าวมา ท าให้
นกัเรียนเกิดความมั่นใจและตระหนกัวา่เรขาคณิตมีความส าคญัและมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั จึงท า
ให ้นักเรียนเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
บุญญิสา แซ่หล่อ (2550, น. 108) ท่ีไดท้  าการทดลองโดยใชก้ารบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา
คณิตศาสตรใ์นเรื่องการวิเคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลู และพีชคณิตโดยใชส้ถานการณ ์ในชีวิต
จริงส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ผลการใช้การบูรณาการด้านการเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร ์ตอ่ชีวิตจริงพบวา่นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตรต์่อชีวิตจริง และผลการพัฒนา
เชิงคณุภาพจากการสงัเกตพฤติกรรมและสมัภาษณ ์พบวา่ นักเรียนทุกคนใหค้วามคิดเห็นท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร ์และเห็นว่าคณิตศาสตรม์ีความเก่ียวพันกับชีวิตจริงโดยสอดคลอ้งกับ กฤษดา 
นรินทร ์(2555, น. 116) ท่ีไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่องภาคตัดกรวยท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงเนื้อหาคณิ ตศาสตร์สู่สถานการณ์ ในโลกจ ริงท่ี มีต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  
ความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่ากิจกรรมการ เรียนรู ้
คณิตศาสตรท่ี์เนน้การเช่ือมโยงเนือ้หาคณิตศาสตร ์สูส่ถานการณใ์นโลกจริง สง่ผลใหน้กัเรียนมีเจต
คติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตรต์่อชีวิตจริงดีขึน้หลังจากเรียนดว้ยกิจกรรม
ดังกล่าว โดยการน าสถานการณ์ในโลกจริงมาเช่ือมโยงกับเนื้อหาคณิตศาสตร ์รวมถึงการ
สอดแทรกแนวคิดของการประยุกตเ์นือ้หาคณิตศาสตรไ์ปใช้จริง ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความ 
สนใจ และท าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงประโยชนข์องคณิตศาสตรต์อ่ชีวิตจริงทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลใหน้ักเรียนเกิดเจตคติดา้นการตระหนักเห็นคณุค่าของคณิตศาสตรต์่อ
ชีวิตจริงดีขึน้ และจากการสมัภาษณน์ักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คน หลงัจากการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
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ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง ใน 3 หัวขอ้  คือ (1) “จากการเรียนรูเ้นือ้หาเรขาคณิตท่ีผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์
ตอ่ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนอย่างไรบา้ง จงยกตวัอย่างประกอบ” (2) “จงบอกเนือ้หาเรขาคณิตวา่
มีเรื่องใดบา้งท่ีมีประโยชนต์่อชีวิตประจ าวนัของนักเรียน” และ (3) “นักเรียนคิดวา่จ  าเป็นหรือไม่ท่ี
นกัเรียนตอ้งเรียนเนือ้หาเรขาคณิตในระดบัมธัยมศกึษา จงอธิบาย” พบวา่ ในหวัขอ้ท่ี (1) “จากการ
เรียนรูเ้นือ้หาเรขาคณิตท่ีผ่านมานักเรียนคิดวา่มีประโยชนต์่อชีวิตประจ าวนัของนักเรียนอย่างไร
บา้ง จงยกตวัอย่างประกอบ” นกัเรียน 2 คน จาก 4 คน ตอบเก่ียวกบัเรื่องพืน้ท่ีและปริมาตร และมี
นกัเรียน 1 คน ท่ีตอบเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรสัวา่สามารถใชไ้ดจ้ริงเก่ียวกับงานวิศวกรรมและ
เสน้ขนานใชใ้นการออกแบบสิ่งก่อสรา้งทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากพ่อของนักเรียนคนนีเ้ป็นวิศวกรซึ่ง
นักเรียนอาจเคยเห็นพ่อท างานโดยใช้ความรูท้างเรขาคณิตเหล่านี้ท  าให้นักเรียนสามารถตอบ
ค าถามถึงกรณีน าไปใชจ้ริงในวิชาชีพได  ้หวัขอ้ท่ี (2) “จงบอกเนือ้หาเรขาคณิตว่ามีเรื่องใดบา้งท่ีมี
ประโยชนต์อ่ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน” พบวา่ นกัเรียนทัง้ 4 คน ตอบเนือ้หาเรขาคณิต เรื่องพืน้ท่ี
เหมือนกัน และค าตอบเรื่องการหาปริมาตรมีนกัเรียน 3 คน ตอบเหมือนกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการ
หาพื้นท่ีและการหาปริมาตรเป็นเนื้อหาทางเรขาคณิตท่ีนักเรียนได้เรียนรู ้และคุ้นเคยกับ
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนและมีนักเรียน 2 คนท่ีตอบเหมือนกันในเรื่องเก่ียวกับการขนาน และ
ประเด็นท่ี (3) “นักเรียนคิดว่าจ  าเป็นหรือไม่ท่ีนักเรียนต้องเรียนเนื้อหาเรขาคณิตในระดับ
มธัยมศกึษา จงอธิบาย” พบวา่ นักเรียนทัง้ 4 คน มีค  าตอบท่ีเหมือนกันคือจ าเป็น โดยนักเรียน 3 
ใน 4 คน แสดงเหตผุลท่ีจ  าเป็นวา่ตอ้งเรียนเพ่ือศกึษาความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้  และมีนกัเรียน  1 คน 
ท่ีสามารถมองเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนเรขาคณิตเพราะเห็นวา่มีส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดพื้น้ฐานจาก
เรขาคณิตมาออกแบบ เช่น ประตยืูดหดกระเบื้องปูพื้น  จากผลการสัมภาษณ์ขา้งตน้จะเห็นว่า
นกัเรียนกลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่รูส้กึถึงคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.

2560) จดัท าขึน้โดยค  านึงถึงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีจ  าเป็นส  าหรบัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 นั่นคือ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นทุกเนือ้หารวมถึงเนือ้หาเรขาคณิต ควรให้
ความส าคญักบัการบรูณาการเนือ้หาเรขาคณิตกบัเนือ้หาอ่ืน ๆ ตลอดจนครูควรจดัใหน้กัเรียนไดม้ี
โอกาสเผชิญปัญหาหรือสถานการณจ์ริงท่ีนกัเรียนสามารถใชค้วามรูท้างเรขาคณิตตามระดบัชั้น
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ของตนเองในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์นั้นได ้ดังนั้นเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการ
เช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริงและการเห็นคณุค่าของเรขาคณิต ครูอาจน า
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ไปจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้นักเรียนท่ีมีความสนใจในวิชา
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาหรือดดัแปลงเพ่ือใชก้ับเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน  ๆ ตามความ
เหมาะสม   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับ

สถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูวิ้จัยสรา้งขึน้ เป็นกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เนน้การเช่ือมโยงเนือ้หาความรูท้างเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเพ่ือเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใช้ความรูท้างเรขาคณิตท่ีนักเรียนมีอยู่มาช่วยในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง และเสริมสรา้งทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัคณุคา่ของเรขาคณิต ส  าหรบัการ
วิจยัครัง้ตอ่ไปอาจสามารถน าไปปรบัใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการจดัการเรียนรูเ้ก่ียวกับ
เนือ้หาทางเรขาคณิตท่ีสงูขึน้ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความรูท้างเรขาคณิตของนกัเรียนระดบัชัน้นัน้ ๆ 
หรืออาจจะใชเ้ป็นแนวทางในการ บูรณาการกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ หรืออาจจะใชเ้ป็น
แนวทางในการ บูรณาการกบัเนือ้หาคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน ๆ  หรือพัฒนากิจกรรมเพ่ือน าไปใชเ้ป็น
กิจกรรม STEM, STEAM  โดยการสรา้งแบบจ าลองของอปุกรณห์รือเครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือและประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการวจัิย 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยนี ้ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาความสามารถในการเชือ่มโยงเนือ้หาเรขาคณิต

กับสถานการณใ์นชวีติจริง        
เครื่องมือส  าหรับการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชีวิตจริงในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณา
การแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริงและแบบสมัภาษณ์
เพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยผูวิ้จัย
ด  าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้      

1.1 วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความ
ชัดเจนของขอ้ค  าถาม โดยใชด้ัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ซึ่งผูวิ้จยัด  าเนินการดงันี ้    

1)  วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 
ของกิจกรรมการเรียนรู ้

คะแนน   +1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน     0  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญไมแ่น่ใจวา่มีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาหรือไม ่
คะแนน    -1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไมม่ีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาค  านวณคา่ IOC ของแตล่ะกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้เลือกกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีคา่ IOC ตัง้แต ่

.5 ขึน้ไป  โดยใชส้ตูรการค  านวณ IOC คือ  RIOC =
N

   

เมื่อ IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
      R  คือ ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
       N     คือ จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
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ตาราง 12 ดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู ้
 

กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากบั
สถานการณใ์นชีวิตจริง 
 

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณเ์พ่ือศกึษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
เรขาคณิตกบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
   

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

        

1.2 วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้ละเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการหาประสิทธิภาพกับกลุม่น ารอ่งส  าหรบัการพฒันากิจกรรม
การเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง ส  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ซึ่งผูวิ้จยัด  าเนินการดงันี ้

1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพ
รายบุคคลกับนักเรียนจ านวน 3 คน โดยให้นักเรียนท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและขอ้
ค  าถาม แลว้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณปั์ญหา ขอ้ค  าถาม
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้จากนั้นน าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูวิ้จยัด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใชใ้นการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

2) การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม
นกัเรียนจ านวน 9 คน โดยใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาและขอ้ค  าถาม แลว้ลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรม เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค  าถามและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้จากนั้นน าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกับ
เกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูวิ้จัยด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใชใ้นการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบหาประสิท ธิภาพ
ภาคสนามเป็นกลุ่มนักเรียนจ านวน 26 คน โดยใหน้ักเรียนท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาและ
ขอ้ค  าถาม แลว้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา  
ขอ้ค  าถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้จากนัน้น  าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 
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แลว้เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูวิ้จยัด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือ
ใชใ้นการทดลองภาคสนามอีกครัง้ ซึ่งสตูรการค  านวณหาประสิทธิภาพ (ชยัวงศ ์พรหมวงศ,์ 2556, 
น. 10) คือ 

สตูรท่ี 1  

    
1 100

x

N
E

A

 
 
  



  

เมื่อ 1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบตัิกิจกรรมหรืองานท่ีท า  
        ระหวา่งเรียนทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน 

 A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกปฏิบตัิทกุชิน้รวมกนั 
 N  คือ จ  านวนผูเ้รียน 
 
สตูรท่ี 2  

    2 100

F

N
E

B

 
 
  



 
เมื่อ 2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

 F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงัเรียน  
  B   คือ คะแนนเตม็ของการประเมินสดุทา้ยของแตล่ะหน่วย  

 N   คือ จ  านวนผูเ้รียน 
     

ตาราง 15 คะแนนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรยีนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบ
เช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

ครัง้ท่ี การหาประสิทธิภาพ E1 E2 E1/E2 

1 รายบคุคล 65.28 66.67  65.28/66.67     
2 กลุม่ย่อย 69.98 69.26 69.98/69.26 
3 ภาคสนาม 69.07 69.35 69.07/69.35 



  
 

131 

1.3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณใ์นชีวิตจริงเป็นรายขอ้ โดยใชด้ชันีความยาก
ง่าย  (Difficulty index: PE) และดัช นีอ  านาจจ าแนก (Discrimination index: D หรือ r) ของ
แบบทดสอบ ซึ่งด  าเนินการโดยการน าแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการทดลองกบันกัศึกษาภาคสนามมา
ค านวณค่าดชันีความยากง่ายและค่าดชันีอ  านาจจ าแนก แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.53 – 0.75  และมีค่าดชันีอ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ขึน้ไป จ  านวน 12 ขอ้ย่อย 
โดยใชส้ตูรการค  านวณ คือ (ชานนท ์จนัทรา, 2554, น. 14-56 – 14-57) 

ดชันีความยากง่าย 
 

 
min

max min

2

2

 




u lS S NX
p

N X X  
เมื่อ   p    คือ ดชันีความยากง่าย 
  uS   คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
  lS   คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต  ่า 
  N   คือ จ  านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ต  ่าหรือกลุม่สงู 
  maxX   คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 
  minX   คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
ดชันีอ  านาจจ าแนก 

 max min






u lS S
r

N X X  
เมื่อ    r     คือ ดชันีอ  านาจจ าแนก 
   uS    คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
   lS    คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต  ่า 
  N   คือ จ  านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ต  ่าหรือกลุม่สงู 
  maxX   คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 
  minX   คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
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ตาราง 16 คา่ความยากง่าย (PE) และคา่อ  านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ        
ในการเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง 
 

ข้อท่ี PE แปลผล D แปลผล 

1.1 0.65 ง่าย 0.50 จ าแนกได ้

1.2 0.60 ปานกลาง 0.60 จ าแนกได ้
1.3 0.70 ง่าย 0.50 จ าแนกได ้
2.1 0.63 ง่าย 0.45 จ าแนกได ้
2.2 0.60 ปานกลาง 0.40 จ าแนกได ้
2.3 0.70 ง่าย 0.50 จ าแนกได ้
3.1 0.60 ปานกลาง 0.30 จ าแนกได ้
3.2 0.53 ปานกลาง 0.35 จ าแนกได ้
4.1 0.55 ปานกลาง 0.30 จ าแนกได ้
4.2 0.60 ปานกลาง 0.40 จ าแนกได ้
5.1 0.65 ง่าย 0.50 จ าแนกได ้
5.2 0.75 ง่าย 0.50 จ าแนกได ้

 
1.4 วิเคราะหห์าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยง

เนื้อหากับสถานการณ์ ใน ชี วิตจ ริงโดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา ( –Coefficient) 
ของครอนบคั 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หากับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง ซึ่งสตูรการค  านวณ คือ (ชานนท ์จนัทรา, 2554, น. 14-57) 

2

1

2
1

1



 
 
  

  
 
 


k

i

i

S
k

k S
  

เมื่อ      คือ สมัประสิทธ์ิคา่ความเช่ือมั่น 
  k   คือ จ  านวนขอ้ในแบบทดสอบ 
  2

iS   คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูแตล่ะขอ้ 
  2S   คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้หมด 
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โดยคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงเนือ้หา
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ค  านวณโดยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( –Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เท่ากบั 0.882 

 
2. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาการเหน็คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์น

ชวีติจริง 
เครื่องมือส  าหรบัการศึกษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง  

ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) แบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิต
ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง (2) แบบวดัการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง 
และ (3) แบบสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง  โดย
ผูวิ้จัยด  าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความชดัเจนของขอ้ค  าถาม โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

 
คะแนน   +1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน     0  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญไมแ่น่ใจว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา

หรือไม ่
คะแนน    -1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไมม่ีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
 

ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้เลือกกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีค่า 

IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป โดยใชส้ตูรการค  านวณ IOC คือ  RIOC =
N

   

 
เมื่อ IOC   คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
      R   คือ ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
       N       คือ จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
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ตาราง 17 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิต
ตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
 

กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง 18 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิต
จริง 
 

กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

 
ตาราง 19 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณเ์พ่ือศกึษาการเหน็คณุคา่ของเรขาคณิตตอ่
สถานการณใ์นชีวิตจริง 
 

กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการวจัิย และการทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 
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ตาราง 20 คะแนนของนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรยีนรูเ้รขาคณิตโดย          
การบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

คนท่ี 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ 
(คะแนนเต็ม 30) 

คะแนนรวม 
(คะแนนเต็ม 54) 

ใบกิจกรรมรายบุคคล
(คะแนนเต็ม 24) 

1 19 24 43 
2 19 21 40 
3 21 20 41 
4 17 16 33 
5 17 22 39 
6 17 14 31 
7 16 18 34 
8 17 17 34 
9 19 26 45 

10 17 21 38 
11 18 23 41 
12 16 16 32 
13 20 23 43 
14 18 20 38 
15 17 17 34 
16 15 16 31 
17 19 22 41 
18 17 18 35 
19 19 21 40 
20 19 17 36 
21 20 24 44 
22 15 20 35 
23 15 15 30 
24 19 25 44 
25 16 22 38 
26 14 14 28 
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การทดสอบสมมติฐานของการวจิัย 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ย

กิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
โดยใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ดงันี ้

จากคะแนนของนกัเรียน 26 คน  
ให ้ x  แทน จ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม (32.4 

คะแนน) 
     n  แทน จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
ดงันัน้ 21x  และ 26n   

1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

 0 : 0.60H    
 1 : 0.60H    
2) ตวัสถิติทดสอบคือ Pr ( 21x   เมื่อ 0.60)   
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ 0H  ถา้Pr ( 21x  เมื่อ 0.60)    เมื่อ .05   
4) ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Probability function) ของตัวแปรสุ่ม x  ท่ีมีการแจกแจง 

ทวินาม คือ 

       
26

0.6 1 0.6
n xx

x

 
 

 
เมื่อ  21,22, ,26x   

     ( )f x    
            

 
จะได ้Pr ( 21x   เมื่อ 0.60) (21) (22) (26) 0.021f f f        
เน่ืองจาก 0.021  0.05  เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ 0H  
 

นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีความสามารถในการเช่ือมโยง
เนื้อหาเรขาคณิตกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตั้งแต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ  านวน
มากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

   เมื่อ   อ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชือ่มโยงเนือ้หาเรขาคณติ 

กับสถานการณใ์นชวีติจริง 
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ภาคผนวก จ 
แบบสังเกตพฤตกิรรมเพือ่ศึกษาการเหน็คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณ ์        

ในชวีติจริง 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบวัดการเหน็คุณค่าของเรขาคณิตต่อสถานการณใ์นชวีติจริง 
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ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณเ์พือ่ศึกษาการเหน็คุณค่าของเรขาคณติต่อสถานการณใ์นชวีติจริง 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณเ์พือ่ศึกษาความสามารถในการเชือ่มโยงเนือ้หาเรขาคณติ 

กับสถานการณใ์นชวีติจริง 
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ภาคผนวก ฌ 
รายนามผู้เชีย่วชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัส  าหรบัการ

พฒันากิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบรูณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หากบัสถานการณใ์นชีวิต
จริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึ่งไดแ้ก่  

(1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา
กบัสถานการณใ์นชีวิตจริง ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

(2) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเช่ือมโยงเนือ้หาเรขาคณิตกบัสถานการณ์
ในชีวิตจริง  

(3) แบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษาการเห็นคณุค่าของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์น
ชีวิตจริง  

(4) แบบวดัการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
(5) แบบสมัภาษณเ์พ่ือศกึษาการเห็นคณุคา่ของเรขาคณิตตอ่สถานการณใ์นชีวิตจริง 
(6) แบบสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหาเรขาคณิตกับ

สถานการณใ์นชีวิตจริง  
มีดงันี ้

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค 
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