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 การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการเชือ่มโยง และ
ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบธรรมสากจัฉาและเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการในการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1  
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน  
1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 38 คน ซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
ระยะเวลาทดลอง จาํนวน 18 คาบ โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design  
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื t – test for Dependent Samples และคา่สถติ ิt – test for One Sample 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
  3. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  4. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
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 The purposes of this research was to compare mathematical achievements, Mathematical  
connection skills and communication skills of Mathayomsuksa III students before and after 
being taught through the Dhammasakaccha learning activity in the system of linear equations  
in two variables and compare to the criterion. 
 The subjects of this study were 38 Mathayomsuksa III students in the first semester 
of 2012 academic year at Phothisamphanphitthayakhan School, Banglamung, Chonburi. They 
were randomly selected by using cluster random sampling. The experimental group was taught 
for 18 periods.    The One - Group Pretest – Posttest Design was used for the study. The data 
were statistically analyzed by using t – test for Dependent Samples and t – test for One 
Sample. 
 The findings were as follows : 
  1. The mathematical achievement of the experimental group after being taught 
through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than before being 
taught at the .01 level of significance. 
  2. The mathematical achievement of the experimental group after being taught 
through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than the 70 percentage 
criterion at the .01 level of significance. 
  3. The mathematical connection skill of the experimental group after being taught 
through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than before being 
taught at the .01 level of significance. 
  4. The mathematical connection skill of the experimental group after being taught 
through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than the 70 percentage 
criterion at the .01 level of significance. 
  5. The mathematical communication skill of the experimental group after being 
taught through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than before 
being taught at the .01 level of significance. 



  6. The mathematical communication skill of the experimental group after being 
taught through the Dhammasakaccha learning activity was statistically higher than the 70 percentage 
criterion at the .01 level of significance. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไดเ้ป็นอยา่งดดีว้ยความกรุณาและการใหค้าํปรกึษาแนะแนวทาง   
ในการทาํวจิยัจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต ิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ 
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการทาํวจิยั อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน ประธานกรรมการสอบปากเปล่า
รองศาสตราจารยน์ิภา ศรไีพโรจน์ กรรมการสอบปากเปลา่ ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล      
รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย และรองศาสตราจารย ์ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย ์ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์โสภณพนิิจ อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย 
อาจารยส์ภุลกัษณ์ สใีส และอาจารยนุ์ชนาฏ องัคะนาวนิ ทีก่รุณาอุทศิเวลาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ
คณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีทีใ่หข้อ้เสนอแนะ และตรวจแกไ้ขเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์ และ
มคีา่ยิง่ต่อการทาํวจิยัในครัง้น้ี   
 ขอกราบขอบพระคุณทา่นผูอ้ํานวยการโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร อาจารยจ์รีนนัท ์โสภณพนิิจ 
อาจารยไ์พบลูย ์ เลศิลํ้าวานิช ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูว้จิยัแก่ผูว้จิยัจนกระทัง่สามารถทาํการศกึษา   
คน้ควา้ไดส้าํเรจ็ และขอขอบใจนกัเรยีนโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํวจิยั
เป็นอยา่งด ี
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา-มารดาผูเ้ป็นทีร่กั ผูใ้หก้าํลงัใจและผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษา
แก่ผูว้จิยัจนประสบความสาํเรจ็ และขอขอบใจเพือ่นๆ นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาการมธัยมศกึษา (การสอน
คณิตศาสตร)์ ทุกคนทีส่นบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืมาโดยตลอดจนสาํเรจ็การศกึษา 
 คณุคา่และประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบใหเ้ป็นเครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา 
คร ูอาจารยทุ์กท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนและประสทิธิป์ระสาทความรูท้ ัง้ปวงแก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 คณิตศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
คดิอยา่งมเีหตุผล เป็นระบบ ระเบยีบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้น
รอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม อกีทัง้
ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คณิตศาสตร์
จงึมปีระโยชน์ต่อการดาํรงชวีติและชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติใหด้ขี ึน้ นอกจากน้ีคณิตศาสตรย์งัช่วยพฒันา
คนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ มคีวามสมดุลทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น  
ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (กรมวชิาการ.  2545ข: 1) 
 แต่เนื่องจากปญัหากจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษานัน้ ยงัไมบ่รรลุ 
ผลสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร ดงัจะเหน็ไดจ้ากการประเมนิความกา้วหน้าทางการศกึษาระดบั 
มธัยมศกึษาตอนตน้ระดบัประเทศ พบวา่ คา่เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มคีา่เฉลีย่รอ้ยละ 32.64, 26.05 และ 24.18 (สถาบนั 
ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน). 2554: ออนไลน์) ตามลาํดบั จะเหน็ไดว้่า คา่เฉลีย่
ยงัตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 และตํ่าลงตามลาํดบัในทุกปี แสดงวา่ ผูเ้รยีนมเีกณฑค์วามรู ้อยูใ่นระดบัตํ่า ควร
ปรบัปรุง ซึง่เมือ่พจิารณาถงึสาเหตุทีท่าํใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรไ์มบ่รรลุผลสาํเรจ็
ตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรนัน้ มดีว้ยกนัหลายสาเหตุ โดยสาเหตุทีส่าํคญัประการหน่ึงคอื ระบบการศกึษา
ทีเ่ป็นระบบการแขง่ขนั (Competitive Learning) ซึง่สอดคลอ้งกบั พณิสดุา สริธิรงัศร ี(2552: 27) ทีไ่ด้
คาดการณ์แนวโน้มอนาคตสงัคมวา่ จะมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง ความรู ้และ 
การเรยีนรูจ้ะเป็นตวัจกัรสาํคญั สงัคมทีค่นในสงัคมมคีวามรู ้และทกัษะทีจ่าํเป็นในการดาํรงชวีติ และ
สามารถแขง่ขนัไดจ้ะมคีวามไดเ้ปรยีบ ซึง่จากสภาพการณ์ดงักลา่วจะทาํใหก้จิกรรมการเรยีนการสอน
ในหอ้งเรยีนจะถกูแยกเป็นแบบตวัใครตวัมนั ต่างคนต่างเรยีน ชงิดชีงิเด่นดว้ยคะแนน จงึสง่ผลใหร้ะบบ
การแขง่ขนัน้ี จะทาํใหไ้มม่กีารชว่ยเหลอืกนัและกนัในระดบัผูเ้รยีน ซึง่สง่ผลใหผู้เ้รยีนขาดมนุษยสมัพนัธท์ีด่ี
และเหน็แก่ตวัไดใ้นทีส่ดุ นอกจากน้ีสาเหตุทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอืวธิสีอนของผูส้อน ซึง่ยงัคงใชแ้บบเดมิ  ๆ
คอื วธิกีารสอนทีย่ดึผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง เป็นการสอนแบบบรรยาย ทาํใหป้ฏสิมัพนัธใ์นการเรยีนการสอน
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนมน้ีอยมาก 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการสนทนา
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มกีารอภปิราย
ปญัหาและแสวงหาเหตุผล จนสรุปไดข้อ้ความรูร้ว่มกนั ซึง่เป็นกระบวนการทางการศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีน
สามารถคน้พบความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั ซึง่พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์
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ปยตุโต.  2544: 9 – 45) ไดก้ล่าวว่า ธรรมสากจัฉา เป็นการสอนของพระพทุธเจา้ทีฝึ่กฝนผูเ้รยีนใหรู้จ้กัคดิ
หรอืเรยีกวา่วธิคีดิแบบวเิคราะห ์เป็นวธิคีดิแบบการจาํแนก แยกแยะ หรอืแจกแจง รวมทัง้การจดัหมวดหมู่
หรอืจดัประเภทไปพรอ้มกนั ซึง่เป็นกระบวนการทางการศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง  
จะเหน็ไดว้า่วธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉา เน้นใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีน
กบัผูเ้รยีน เพือ่ลดช่องวา่งการเรยีนแบบตวัใครตวัมนั ตา่งคนต่างเรยีน และความเหน็แก่ตวัลง ซึง่ได้
อธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉาไวว้า่ เป็นการสอนของพระพุทธเจา้ มอีงคป์ระกอบทีเ่ป็น
คณุลกัษณะ 4 ประการ คอื 1) ชีแ้จงใหเ้หน็ชดั คอื จะสอนอะไรกช็ีแ้จง จาํแนก แยกแยะ อธบิาย และ
แสดงเหตุผลใหช้ดัเจน จนผูฟ้งัเขา้ใจแจม่แจง้ เหน็จรงิเหน็จงัดงัจงูมอืไปเหน็กบัตา 2) ชวนใจใหอ้ยากรบั
ไปปฏบิตั ิคอื สิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืหดัทาํกแ็นะนําใหซ้าบซึง้ในคณุคา่ มองเหน็ความสาํคญัทีจ่ะตอ้งฝึกฝน
ปฏบิตัจินใจยอมรบั อยากลงมอืทาํ หรอืนําไปปฏบิตั ิ3) เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ คอื ปลุกเรา้ใจให้
กระตอืรอืรน้ เกดิความอุตสาหะ มกํีาลงัใจแขง็ขนั มัน่ใจทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็จงได ้สูง้าน ไม่หวัน่ยอ่ทอ้  
ไมก่ลวัเหน่ือย ไมก่ลวัยาก 4) ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นร่าเรงิ คอื บาํรุงจติใหแ้ชม่ชื่นเบกิบาน โดยชี้ ใหเ้หน็
ผลด ีหรอืคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและทางทีจ่ะกา้วหน้าบรรลุผลสาํเรจ็ยิง่ขึน้ไป ทาํใหผู้ฟ้งัมคีวามหวงั
และรา่เรงิ เบกิบานใจ ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา จงึก่อใหเ้กดิความชดัแจง้ ทาํให้
ผูเ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่ในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ผูส้อนสามารถสอดแทรก
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอ์นัประกอบดว้ย ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถ
ในการใหเ้หตุผล ความสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการนําเสนอขอ้มลู
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูต้่างๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ ได ้ 
รวมทัง้มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ เขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นเน้ือหา โดยการใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรม 
หรอืตัง้คาํถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ อธบิาย และใหเ้หตุผล เช่น ใหน้กัเรยีนแกป้ญัหา โดยใชค้วามรู้
ทีเ่รยีนมาแลว้หรอืใหน้กัเรยีนเรยีนรูผ้า่นการแกป้ญัหา  ใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างพชีคณิตในการแกป้ญัหา
หรอือธบิายเหตุผลทางเรขาคณิต  ใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการอธบิายเกีย่วกบัสถานการณ์
ต่างๆ ในชวีติประจาํวนั หรอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานที่
หลากหลายและแตกต่างจากคนอื่น รวมทัง้การแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างจากคนอื่นดว้ย (สาํนกัวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา.v 2551: 45) 
 การเชื่อมโยงเป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งมากต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ดงัที ่เคนเนดี ้และ ทปิส ์(Kennedy; & Tipps.  1994: 194 – 198)กลา่วไวว้า่  
การเชื่อมโยงทางคณติศาสตรม์คีวามสาํคญั ผูเ้รยีนจะตอ้งรูจ้กัสรา้งการเชือ่มโยงระหวา่งสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม  
ไดแ้ก่ รปูภาพ สญัลกัษณ์ และมโนทศัน์ กบักระบวนการรวมเน้ือหาและวธิกีารต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
เขา้ดว้ยกนั และจะตอ้งรูจ้กัสรา้งการเชื่อมโยงระหว่างคณติศาสตรก์บัชวีติจรงิ ซึง่การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตรอ์ื่นๆ เป็นสิง่ทีท่าํใหก้ารเรยีนคณิตศาสตรม์คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ เพราะเป็นการนําความรู้
และทกัษะ/กระบวนการตา่งๆ ทางคณิตศาสตรไ์ปสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลกบัเน้ือหาและความรู้
ของศาสตรอ์ื่นๆ เช่น วทิยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์พนัธุกรรมศาสตร ์จติวทิยาและเศรษฐศาสตร ์เป็นตน้ 
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ทาํใหก้ารเรยีนคณิตศาสตรน่์าสนใจ มคีวามหมาย และนกัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการเรยีนคณิตศาสตร์
มากยิง่ขึน้ (สสวท. 2551: 114) นอกจากน้ีทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรก์เ็ป็นอกีทกัษะหน่ึงทีผู่ส้อน
ควรจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน เพราะการสือ่สารเป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญั
ต่อมนุษยใ์นดา้นการดาํเนินชวีติ เพราะเป็นกระบวนการในการแลกเปลีย่นขา่วสารจากบุคคลหน่ึง ไปยงั
อกีบุคคลหน่ึง เพือ่ตอ้งการไดร้บัการตอบสนองใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการมุง่ก่อใหเ้กดิผลของการนํา
การสือ่สารไปใช ้และเกดิการเปลีย่นแปลงดา้นการพฒันารว่มกนั (กติมิา สรุสนธ.ิ  2541: 1) แต่จาก
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน พบวา่ บางครัง้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์
ได ้ แต่ไมส่ามารถอธบิายขัน้ตอนกระบวนการคดิใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
ชัน้เรยีน ผูส้อนควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความชาํนาญในดา้นการใชท้กัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
โดยการพดูและเขยีนอธบิายขัน้ตอนกระบวนการคดิของตนเองไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขัน้ เพื่อใหส้ือ่สารกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 จากเหตุผลดงักลา่ว จงึทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา
ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบ
สมการเชงิเสน้สองตวัแปรของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอน
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ก่อนและหลงัการทดลอง 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 5. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 6. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
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ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการวจิยัในครัง้น้ี จะเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธ์
พทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 10 หอ้งเรยีน มจีาํนวนผูเ้รยีน 420 คน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธ์
พทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 1 หอ้งเรยีน มจีาํนวนผูเ้รยีน 38 คน  
ซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
       การวจิยัใชว้ธิกีารทดลองโดยดาํเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยผูว้จิยั
ดาํเนินการสอนดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการทดลอง 18 คาบๆ ละ 50 นาท ี
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
   เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเน้ือหาสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เลม่ 1 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้
สองตวัแปร ซึง่มเีน้ือหาดงัน้ี 
   1. สมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 1 คาบ 
   2. ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 2 คาบ 
   3. การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 
1 คาบ 
   4. การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 4 คาบ 
   5. การแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 6 คาบ     
  ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
   2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
    2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
    2.2 ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
    2.3 ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์



 
 

5 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ธรรมสากจัฉา หมายถงึ การสนทนาธรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การอภปิรายปญัหา  
การแสวงหาเหตุผลโดยการคดิคน้ คดิคดัคา้นหรอืคลอ้ยตาม สรา้งกระบวนการคดิโดยเน้นการซกัถาม
เพือ่นําไปสูก่ารแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล ซึง่เป็นวธิกีารสอนของพระพุทธเจา้          
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
มกีารอภปิรายปญัหาร่วมกนั คดิคดัคา้นหรอืคลอ้ยตามจนไดข้อ้สรปุและความรูร้ว่มกนั ซึง่เป็นกระบวนการ
ทางการศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสามารถคน้พบ ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนตัง้คาํถามใหผู้เ้รยีนคน้หาคาํตอบและผูส้อนเป็นทีป่รกึษา ซึง่แนะนําแหลง่
การเรยีนรูต้่าง  ๆใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ จนผูเ้รยีนเขา้ใจประเดน็สาํคญัเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการอภปิราย
รว่มกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ เพือ่นําไปสูก่ารคน้พบความรูต่้างๆ โดยผูเ้รยีนจะรวบรวมความรูแ้ละแนวคดิ
ในการแกป้ญัหา มาวเิคราะหเ์พือ่เลอืกนําไปใชแ้กป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม ซึง่เป็น
เครือ่งพสิจูน์ใหเ้หน็วา่ ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละความสามารถเพือ่การนําไปใชป้ฏบิตัจิรงิ ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน โดยการซกัถาม สนทนาโตต้อบ
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเกีย่วกบัเน้ือหาทีจ่ะเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
เรยีนรู ้
  2.2 ขัน้สอน 
   2.2.1 แสวงหาความรู ้ผูส้อนกาํหนดประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา เพือ่ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หา
ความรูจ้ากเอกสารประกอบการเรยีน ตํารา ใบความรู ้สือ่การเรยีนรูแ้ละแหลง่การเรยีนรูต้่างๆ ซึง่ผูส้อน
เป็นผูแ้นะนําและอํานวยความสะดวกในการศกึษาหาความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
   2.2.2 คน้พบความรู ้ผูเ้รยีนฝึกฝนการสรา้งแนวคดิ เพือ่จบัประเดน็สาํคญัเกีย่วกบั
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการซกัถามและอภปิรายรว่มกบัผูส้อนและผูเ้รยีนคนอืน่ๆ โดยผูส้อนอาจยกตวัอยา่ง
โจทยป์ญัหาใหผู้เ้รยีนพจิารณาวธิแีกโ้จทยป์ญัหานัน้ทลีะขัน้ตอน โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดท้าํความเขา้ใจ
ขัน้ตอนการแกป้ญัหาแต่ละขัน้ตอนอยา่งถ่องแท ้  
   2.2.3 รวบรวมความรู ้ ผูเ้รยีนรวบรวมแนวความคดิทีไ่ดจ้ากการอภปิรายร่วมกบั
ผูส้อนและผูเ้รยีนคนอื่นๆ มาวเิคราะหเ์พือ่เลอืกนําไปใชแ้กป้ญัหาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
   2.2.4 พสิจูน์ความรู ้ ผูเ้รยีนทาํกจิกรรมฝึกทกัษะจากใบงานหรอืแบบทดสอบทีผู่ส้อน
ไดม้อบหมาย โดยนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ซึง่ผา่นการคดิวเิคราะหอ์ยา่งสมเหตุสมผลมาแลว้
ไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ เป็นการนําความรูม้าสูก่ารปฏบิตั ิ 
  2.3 ขัน้สรปุบทเรียน 
   ผูเ้รยีนอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํกจิกรรมไปคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอยา่งมี
เหตุผล สามารถคน้หาแนวทางในการแกป้ญัหาตลอดจนสรุปองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนเพิม่เตมิ
ความรูส้ว่นทีบ่กพรอ่งใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
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 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถทางสตปิญัญาในการเรยีนรู้
และแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ ซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบเลอืกตอบ  
จาํนวน 20 ขอ้ โดยสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมดา้นความรู ้ความคดิ (Cognitive Domain) ในการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์ตามทีว่ลิสนั (Wilson.  1971: 643 – 685) จาํแนกไวเ้ป็น 4 ระดบั คอื  
  3.1 ความรูค้วามจาํการคดิคาํนวณ ประกอบดว้ยความรู ้ความจาํเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ คาํศพัท ์ 
นิยาม และความสามารถในการคดิคาํนวณตามลาํดบัขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าแลว้ 
  3.2 ความเขา้ใจ ประกอบดว้ยความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ กฎ การสรุปอา้งองิ และโครงสรา้ง
ทางคณติศาสตร ์สามารถเปลีย่นรปูแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปเป็นอกีแบบหนึ่ง การคดิตามแนวของ
เหตุผล การอ่านและตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์
  3.3 การนําไปใช ้ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาทีค่ลา้ยคลงึกบัทีผู่เ้รยีนได้
ประสบในระหว่างเรยีน ซึง่ผูเ้รยีนสามารถเปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อแกป้ญัหาไดไ้มย่าก  
  3.4 การวเิคราะห ์ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น ไมเ่คยเหน็
หรอืไมเ่คยทาํแบบฝึกหดัมาก่อนแต่อยูใ่นขอบเขตเน้ือหาทีเ่รยีน สามารถคน้หาความสมัพนัธจ์ากขอ้มลู
ทีโ่จทยก์าํหนดใหเ้พือ่ใชใ้นการแกป้ญัหา ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหาได ้ โดยใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาร่วมกบั
ความคดิสรา้งสรรค ์ผูเ้รยีนสามารถสรา้งกระบวนการคดิขึน้มาใหมใ่หส้มัพนัธก์บัเรือ่งเดมิ 
 4. ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู ้เน้ือหาสาระ  
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรม์าสมัพนัธก์บัสาระภายในวชิาหรอืวชิาอื่นๆ หรอืชวีติประจาํวนั โดย
เชื่อมโยงหลกัการ วธิกีารทางคณิตศาสตร ์และศาสตรอ์ื่นๆ สามารถนําไปใชใ้นการเรยีนรูแ้ละการดาํเนิน 
ชวีติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รยีนเหน็คุณประโยชน์ของวชิาคณติศาสตร ์ซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบแบบอตันยั  
จาํนวน 6 ขอ้ 
 5. ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถในการพดู การเขยีนการใช ้
คาํศพัท ์สญัลกัษณ์ เพือ่แสดงและอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตร ์โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และรดักุม ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ดา้น
การพดูและดา้นการเขยีน โดยใชแ้บบทดสอบและแบบสงัเกตพฤตกิรรมการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ที่
สามารถสงัเกตไดใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดงัน้ี 
  5.1 ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการพดู หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย
แนวคดิหรอืสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมทางการสือ่สารดว้ยการใชถ้อ้ยคาํและน้ําเสยีง โดยการอภปิราย
และการนําเสนอแนวคดิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและรดักุม ซึง่วดัไดจ้ากแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทาง 
คณิตศาสตรด์า้นการพดู ที่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถดา้นการพดูเป็นแบบรูบรคิ (Rubric  
Assessment) 
  5.2 ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการเขียน หมายถงึ ความสามารถในการเขยีน
อธบิายขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาทางคณติศาสตร ์ เพือ่ถ่ายทอดแนวคดิของตน ให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและรดักุม ซึง่วดัไดจ้ากการทาํใบงานโดยใชแ้บบทดสอบและแบบสงัเกต
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ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการเขยีน ทีม่เีกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถดา้นการเขยีน
เป็นแบบรบูรคิ (Rubric Assessment) และแบบทดสอบเป็นฉบบัเดยีวกบัการวดัทกัษะการเชือ่มโยง
ทางคณติศาสตร ์
 6. เกณฑ ์หมายถงึ คะแนนขัน้ตํ่าทีจ่ะยอมรบัวา่ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
การเชื่อมโยง และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์วเิคราะหไ์ดจ้ากคะแนนจากใบงานแบบทดสอบหลงัเรยีน  
และแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์แลว้นําคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ เทยีบกบัเกณฑ ์ 
โดยทีผู่ว้จิยัใชเ้กณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึง่ปรบัปรุงมาจากเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีน
ทีก่าํหนดของสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547: 13) ดงัน้ี 
  รอ้ยละ 80 – 100 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  รอ้ยละ 75 – 79 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีาก 
  รอ้ยละ 70 – 74 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี
  รอ้ยละ 65 – 69 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งด ี
  รอ้ยละ 60 – 64 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยงทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัน่าพอใจ 
  รอ้ยละ 55 – 59 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะ 
         การสือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัระดบัพอใช ้
  รอ้ยละ 50 – 54 หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชื่อมโยง/ทกัษะ 
         การ สือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่า 
              รอ้ยละ 0 – 49  หมายถงึ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ทกัษะการเชือ่มโยง/ทกัษะ 
         การ สือ่สารทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑข์ัน้ตํ่า 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดแ้นวคดิจากการศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ทกัษะการเชือ่มโยง
และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ จงึสรุปเขยีนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคดิในการวจิยัดงัปรากฏ
ใน ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 3. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 4. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 5. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 6. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
2. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
3. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์

ตวัแปรตาม 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบธรรมสากจัฉา 

ตวัแปรอสิระ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  1.1 ความหมายของการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  1.2 กลวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  1.3 ขัน้ตอนการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์
  2.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์
  2.2 องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.3 การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.4 สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์
  2.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
  3.1 ความหมายของทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
  3.2 มาตรฐานการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
  3.3 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
  3.4 คณิตศาสตรก์บัการเชือ่มโยง 
  3.5 ประโยชน์ของการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์ดยการเชื่อมโยง 
  3.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์
 4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
  4.1 ความหมายของทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
  4.2 มาตรฐานการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
  4.3 องคป์ระกอบของการสือ่สาร 
  4.4 อุปสรรคในการสือ่สาร 
  4.5 การสง่เสรมิการสือ่สารในการเรยีนคณติศาสตร ์
  4.6 ประโยชน์ของการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์ดยการสือ่สาร 
  4.7 การประเมนิการสือ่สารทางคณติศาสตร ์
  4.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
 1.1 ความหมายของการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  สมุน อมรววิฒัน์ (2513: 50) ไดอ้ธบิายไวว้า่ ธรรมสากจัฉา หมายถงึ การสนทนาธรรม
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การอภปิรายปญัหา การแสวงหาเหตุผล คดิคน้ คดัคา้น หรอืคลอ้ยตาม เป็น
การซกัถาม และแกป้ญัหา พทุธวธิกีารสอนน้ีใชก้นัมาแต่ครัง้พุทธกาล การสอนแบบธรรมสากจัฉาเป็น
การสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิแกป้ญัหา เป็นคนมเีหตุผล 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2514: 3) ไดใ้หค้วามหมายของวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉาว่า  
เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา ใหผู้เ้รยีนสนทนากนัจนไดข้อ้สรุปความรู ้
  ประสาร ทองภกัด ี(2526: 27) ไดส้รปุวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉาวา่ การสอนแบบน้ี
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิเพือ่หาคาํตอบดว้ยตนเอง ซึง่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ เป็น
ความเขา้ใจทีม่ ัน่คง 
  พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต.  2544: 158) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัธรรมสากจัฉาไวว้่า 
เป็นการสอนของพระพุทธเจา้ มอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นคุณลกัษณะ 4 ประการ คอื 
   1. สนัทสัสนา ชีแ้จงใหเ้หน็ชดั คอื จะสอนอะไรกช็ีแ้จง จาํแนก แยกแยะ อธบิาย และ
แสดงเหตุผลใหช้ดัเจน จนผูฟ้งัเขา้ใจแจม่แจง้ เหน็จรงิเหน็จงัดงัจงูมอืไปเหน็กบัตา 
   2. สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรบัไปปฏบิตั ิคอื สิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืหดัทาํกแ็นะนํา
หรอืบรรยายใหซ้าบซึง้ในคณุคา่ มองเหน็ความสาํคญัทีจ่ะตอ้งฝึกฝนบาํเพญ็จนใจยอมรบั อยากลงมอืทาํ  
หรอืนําไปปฏบิตั ิ
   3. สมตุเตชนา เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ คอื ปลุกเรา้ใจใหก้ระตอืรอืรน้ เกดิความอุตสาหะ  
มกีําลงัใจแขง็ขนั มัน่ใจทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็จงได ้ สูง้าน ไมห่วัน่ยอ่ทอ้ ไมก่ลวัเหนื่อย ไมก่ลวัยาก 
   4. สมัปหงัสนา ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นร่าเรงิ คอื บาํรุงจติใหแ้ช่มชืน่เบกิบาน โดย
ชีใ้หเ้หน็ผลด ีหรอืคณุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและทางทีจ่ะกา้วหน้าบรรลุผลสาํเรจ็ยิง่ขึน้ไป ทาํใหผู้ฟ้งัมคีวามหวงั
และรา่เรงิ เบกิบานใจ 
  พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ ปยตฺุโต. 2544: 9 – 45) กลา่ววา่ การฝึกฝนผูเ้รยีนใหรู้จ้กัคดิ 
หรอืเรยีกวา่วธิคีดิแบบวเิคราะห ์เป็นวธิคีดิแบบการจาํแนก แยกแยะ หรอืแจกแจง รวมทัง้การจดัหมวดหมู่
หรอืจดัประเภทไปพรอ้มกนั ซึง่เป็นกระบวนการทางการศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง อนัเป็น
วธิสีอนทีเ่หมอืนวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนแบบธรรมสากจัฉา หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นการสนทนาซกัถามหรอืโตต้อบกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มกีารอภปิรายปญัหารว่มกนั จนไดข้อ้สรุปรว่มกนั ซึง่เป็นกระบวนการ
ฝึกฝนใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหแ์ละคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง 
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 1.2 กลวิธีการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  สมุน อมรววิฒัน์ (2513: 287 – 289) ไดเ้สนอแนะกลวธิกีารสอนธรรมสากจัฉา ว่ามวีธิกีาร  
คอื 
   1. คูส่นทนา ไดแ้ก่ ผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัวทิยากร โดยตัง้
จุดมุง่หมายการสนทนาใหต้รงกนั 
   2. คูส่นทนากาํหนดหวัขอ้เรือ่ง หวัขอ้ปญัหา ขอบเขตการถกเถยีง การซกัถามในเรื่อง
ทีก่าํหนด 
   3. คูส่นทนาจะตอ้งคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งวทิยาการต่างๆ ในหวัขอ้ทีจ่ะสนทนา  
โดยเฉพาะการอ่านในใจจะตอ้งรวบรวมประเดน็เพือ่นํามาสนทนา 
   4. การจดัการแสดงความคดิเหน็ อาจทาํได ้ดงัน้ี 
    4.1 อภปิรายทัว่ไป ผูส้อนควรเป็นผูด้าํเนินการอภปิราย ผูเ้รยีนแสดงความรู ้แสดง
ความคดิเหน็ หรอืคดัคา้นตามเวลาทีกํ่าหนดให ้และผูส้อนเป็นผูส้รุป 
    4.2 อภปิรายเฉพาะกลุ่ม ผูส้อนจดัใหผู้เ้รยีนประมาณ 4 – 5 คน อภปิรายหน้าชัน้  
โดยมผีูส้อนเป็นผูด้าํเนินการอภปิรายซกัถามผูเ้รยีน 
    4.3 อภปิรายเป็นกลุม่ แบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มคน้ควา้แลว้ใหอ้ภปิราย
ในกลุม่ของตน ใหผู้เ้รยีนกลุ่มหน่ึงอภปิรายหน้าชัน้ และใหผู้เ้รยีนกลุ่มอื่นๆ ซกัถาม แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
    4.4 จดัผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม  ๆละ 5 – 7 คน แต่ละกลุม่นําความรูท้ีอ่่านมาแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ สรปุเป็นขอ้คดิในเวลา 5 – 7 นาท ีแลว้ใหป้ระธานกลุ่มอภปิรายหรอืสนทนาหน้าชัน้ 
    4.5 จดัโตว้าท ี
    4.6 แบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 7 คน คน้ควา้หาความรูแ้ลว้แสดงความคดิเหน็ในกลุม่  
แลว้สง่ผูแ้ทนมาอภปิรายหน้าชัน้ 
    4.7 ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หาความรู ้แลว้ชว่ยกนัระดมความคดิ เขยีนบนกระดานดาํ 
ผูเ้รยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัพจิารณาอกีครัง้หน่ึง 
   5. การแสดงความคดิเหน็ จะตอ้งมกีารสรุปความคดิเหน็และเรือ่งราวทุกครัง้ การสรุป
บทเรยีนอาจทาํไดโ้ดย 
    5.1 ผูส้อนสรุปดว้ยการบอกเลา่และอธบิายเพิม่เตมิ 
    5.2 ผูเ้รยีนช่วยกนัสรุปและเขยีนลงบนกระดานดาํ 
    5.3 ผูเ้รยีนทีเ่ป็นเลขานุการ จดประเดน็และความคดิลงในสมดุใหผู้ส้อนตรวจ 
    5.4 ผูเ้รยีนทีเ่ป็นเลขานุการ จดประเดน็และความคดิเหน็แลว้พมิพส์าํเนาแจก 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2514: 3) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะของการสนทนาจนไดข้อ้สรุปความรู ้
วา่ มลีกัษณะ ดงัน้ี 
   1. อภปิรายตามหวัขอ้ธรรมในหมูผู่เ้รยีน จนผูเ้รยีนสรุปความรูร้ว่มกนั 
   2. ซกัถามผูเ้รยีนระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อนผูส้อน โดยผูเ้รยีนเป็น 
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ฝา่ยถามหรอืฝา่ยตอบสลบักนั หรอืผูเ้รยีนและผูส้อนผูส้อนผลดักนัถามผลดักนัตอบ จนผูเ้รยีนสรุปหลกัธรรม 
   3. ตัง้ตวัแทนขึน้ซกัถามกนัระหวา่งผูเ้รยีนทัง้สองฝา่ย จนสรุปหลกัธรรมได ้
    วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาน้ี เหมาะกบัผูเ้รยีนทีม่พีืน้ความรูใ้นเน้ือหาพอสมควร  
และตอ้งการทีจ่ะหาความกระจ่างในเน้ือหาเพิม่ขึน้ใชไ้ดด้กีบัผูเ้รยีนจาํนวนน้อยและมคีวามสามารถใน
การใชภ้าษา การซกัถาม โตต้อบ แสดงความคดิเหน็ อภปิรายไดด้พีอสมควร 
    วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉามกีลวธิทีีห่ลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในลกัษณะการซกัถาม โตต้อบ การสนทนา
ในกลุม่ยอ่ย และการอภปิรายระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนหรอืผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน จนผูเ้รยีนสามารถสรุปความรู้
ทีไ่ดร้บัเป็นแนวคดิทีจ่ะนําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้
  ประสาร ทองภกัด ี (2526: 122 – 125) ไดส้รุปเกีย่วกบัการสอนแบบธรรมสากจัฉาวา่ วธิ ี
การสอนแบบน้ี พระพุทธเจา้ทรงใชบ้อ่ยๆ ในสมยัพุทธกาล ภกิษุทัง้หลาย มกัจะประชุมสนทนาธรรมกนั  
ถกปญัหากนั หากปญัหาใดถกกนัแลว้ อภปิรายกนัแลว้ โตเ้ถยีงกนัแลว้ ยงัตกลงกนัไมไ่ด ้พระพทุธองค์
กม็กัจะเสดจ็มาทรงเป็นประธานตดัสนิชีข้าด ทาํใหผู้เ้ขา้ประชุมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และ
มกัปรากฏมผีูบ้รรลุธรรมถงึพระอรหนัต ์วธิสีอนแบบน้ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิเพือ่หาคาํตอบ
ดว้ยตวัเอง ซึง่ทาํใหม้คีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เป็นความเขา้ใจทีม่ ัน่คง 
 จากการศกึษาเอกสารเรื่องกลวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี กลวธิี
การสอนแบบธรรมสากจัฉา เป็นการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารซกัถาม โตต้อบระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน จนสามารถสรุปไดเ้ป็นขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
  1. คูส่นทนา ไดแ้ก่ ผูส้อนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ตัง้จุดมุง่หมายของการสนทนา
ใหต้รงกนั 
  2. คน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่วทิยาการต่างๆ ในหวัขอ้ทีจ่ะสนทนา เพือ่คน้หาความรู้
และรวบรวมประเดน็ทีเ่ป็นสาระสาํคญัทีจ่ะนํามาใชใ้นสนทนา 
  3. จดัการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีน เชน่ อภปิรายทัว่ไป อภปิรายเป็นกลุม่ อภปิราย
เฉพาะกลุม่ และโตว้าท ี
  4. ผูส้อนและผูเ้รยีนสรุปขอ้คดิเหน็และขอ้ความรูร้ว่มกนัเพือ่นําไปปฏบิตัจิรงิ 
 1.3 ขัน้ตอนการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  ดุษฎ ีสตีลวรางค ์(2524: 9 – 34) ไดอ้ธบิายวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาวา่ เป็นการสอน
ทีอ่าศยัการสนทนาเป็นหลกั มทีัง้การอภปิรายกนัในหมูผู่เ้รยีน โดยมผีูส้อนเป็นประธาน การถามตอบ
ระหว่างผูเ้รยีน และการถามตอบระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน ความรูท้ีไ่ดจ้ากการสนทนาธรรมนี้ เกดิจาก
การไตรต่รอง ความรูท้ีไ่ดย้นิทีไ่ดเ้หน็ หลกัในการสอนแบบธรรมสากจัฉานัน้ผูส้อนจะกําหนดสถานการณ์ 
เรา้ใหผู้เ้รยีนสนทนาซกัถาม  จนผูเ้รยีนสรุปหลกัธรรมไดเ้อง พฤตกิรรมการสอนจะม ี3 ลกัษณะ คอื 
   1. ขัน้อธบิายตามหวัขอ้ในหมูผู่เ้รยีน จนผูเ้รยีนสามารถสรุปได ้
   2. ขัน้ซกัถามกนัระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน โดยผูเ้รยีนเป็นฝา่ยถามผูส้อนเป็นฝา่ยตอบ   
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หรอืผูส้อนเป็นฝา่ยถามผูเ้รยีนเป็นฝา่ยตอบ หรอืผูส้อนและผูเ้รยีนผลดักนัถามผลดักนัตอบ จนผูเ้รยีน
สรุปความรูไ้ด ้
   3. ขัน้ตัง้ตวัแทนขึน้ซกัถามกนัระหวา่งผูเ้รยีนสองฝา่ย จนสรุปความรูไ้ด ้
  สมุน อมรววิฒัน์ (2535: 173 – 174) ไดก้ลา่วถงึขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
ธรรมสากจัฉาวา่เป็นวธิกีารทีผู่ส้อนชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 
   1. แสวงหาความรู ้ เป็นการสอนใหผู้เ้รยีนแสวงหาจากแหลง่ต่างๆ ผูส้อนจะมบีทบาท
เป็นทีป่รกึษา เป็นผูช้ีแ้หลง่ความรู ้ตอบคาํถามใหค้วามกระจา่ง ผูเ้รยีนจดบนัทกึเพือ่ไดแ้นวคดิมาสู่
ธรรมสากจัฉา 
   2. คน้พบความรูอ้ื่น เมือ่ผูเ้รยีนแสวงหาความรูก้จ็ะตอ้งฝึกทกัษะการจบัประเดน็ของ
ความรูต่้างๆ และนํามาแลกเปลีย่นความรูใ้นกลุ่มของตน 
   3. รวบรวมความรู ้ผูเ้รยีนจะรวบรวมความรูเ้ป็นแนวคดิ แนวความเชือ่ และแนวปฏบิตั ิ 
โดยเลอืกเฟ้นและรวบรวมเรื่องราวต่างๆ มาวเิคราะห ์และประเมนิคา่ใหเ้กดิความเขา้ใจ เหน็คุณค่า  
เกดิความรูส้กึอยากประพฤตติาม 
   4. พสิจูน์ เป็นการเกดิความรูค้วามคดิ ความเขา้ใจ มาปฏบิตัทิดลองในชวีติประจาํวนั  
เป็นการนําความรูม้าสูก่ารปฏบิตั ิ
 สว่นกจิกรรมของผูส้อนก่อนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดงักลา่ว ผูส้อนจะตอ้งเสรมิสรา้ง
ศรทัธาทัง้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนและผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนดว้ยกนั  นอกจากนัน้จะตอ้งสรา้งบรรยากาศและ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีเพือ่บรรยายของการเรยีนรูอ้กีดว้ย 
  สคุนธ ์สนิธพานนท ์(2538: 25 – 50) ไดจ้ดัระบบการเรยีนการสอนแบบธรรมสากจัฉาไว้
ดงัน้ี 
   1. การเตรยีมการก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
    1.1 การสรา้งศรทัธาใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามศรทัธา คอื มคีวามเชื่อ ความรูส้กึซาบซึ้ง
มคีวามมัน่ใจต่อการใชว้ธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาต่อการจดัการเรยีนรู ้มคีวามเชื่อมัน่ในความจรงิ ความดงีาม  
เชื่อในสิง่ทีค่วรเชือ่ดว้ยเหตุผล 
    1.2 จดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม ทัง้ในดา้นการตกแต่งหอ้งเรยีน 
การจดัหอ้งเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบ มกีารตกแต่งป้ายนิเทศหน้าหอ้งเรยีน มขีอ้ความสมัพนัธก์บัเรือ่งทีจ่ะเรยีน 
มกีารกําหนดกตกิา กฎระเบยีบ แนวปฏบิตัริว่มกนัในกลุม่อยา่งเหมาะสม การอภปิรายกลุ่มตอ้งเป็น 
ไปดว้ยความเป็นกนัเอง 
    1.3 สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน  ระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั  มี
การทกัทายสนทนากบัผูเ้รยีนในเรื่องทัว่ไปก่อนนําเขา้สูบ่ทเรยีน  และในระหวา่งกจิกรรมการเรยีน
การสอนผูส้อนจะตอ้งเอาใจใสผู่เ้รยีนทุกคนอยา่งทัว่ถงึ  โดยการสนทนาซกัถาม 
    1.4 สรา้งบุคลกิภาพของผูส้อน ผูส้อนจะตอ้งพฒันาบุคลกิภาพ การแต่งกาย
สภุาพเรยีบรอ้ย การพดูจาไพเราะ สนทนากบัผูเ้รยีนดว้ยความเป็นกนัเอง สขุภาพจติด ีอารมณ์แจม่ใส 
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มคีวามมัน่ใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มกีารใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเรยีนแก่ผูเ้รยีนอยา่ง
ทัว่ถงึ 
    1.5 เตรยีมสือ่การสอน ใบความรู ้ใบงานอยา่งเหมาะสม และมกีารวดัและประเมนิผล
ผูเ้รยีนครบทุกดา้น 
  2. ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
    2.1 ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
     ผูส้อนยกสถานการณ์หรอืตวัอยา่งมาเสนอใหผู้เ้รยีนเหน็ปญัหาและหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปญัหา และเหน็คณุคา่ของการแกป้ญัหาอยา่งถกูตอ้ง 
    2.2 ขัน้สอน 
     2.2.1 แสวงหาความรู ้ผูส้อนออกแบบกจิกรรมหรอืกาํหนดประเดน็ เพือ่ให้
ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยการคน้ควา้จากเอกสาร ตาํรา หนงัสอืประเภทต่างๆ ป้ายนิเทศ สือ่ต่างๆ 
ตลอดจนแหล่งความรูด้า้นเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ และนํามาแลกเปลีย่นความรูแ้ละช่วยกนัสรุป โดย
มผีูส้อนคอยช่วยชีแ้นะอยา่งมเีมตตา 
     2.2.2 คน้พบความรู ้ ขณะทีผู่เ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยวธิกีารต่างๆ อยา่ง
หลากหลายนัน้ ผูเ้รยีนกย็อ่มคน้พบความรูไ้ปดว้ย ซึง่ถา้จะใหค้น้พบความรูไ้ดต้รงประเดน็นัน้ ผูส้อน
ควรจดัทาํใบงาน กําหนดหวัขอ้ หรอืตัง้ประเดน็คาํถาม เพือ่เป็นการกํากบัผูเ้รยีนใหศ้กึษาขอ้มลูความรู้
ไดต้รงตามเป้าหมาย 
     2.2.3 การวเิคราะหแ์ละการประเมนิคา่ความรู ้ผูส้อนควรไดนํ้าวธิคีดิรปูแบบ
ต่างๆ แทรกเขา้มา เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ความรูอ้ยา่งมเีหตุผล ผูส้อนอาจนํา
กรณีตวัอยา่งมาใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิหาสาเหตุของปญัหา ต่อจากนัน้ ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการสรปุประเดน็
ของขอ้มลูความรู ้และประเมนิคา่โดยวธิกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่ม และเสนอต่อชัน้เรยีน 
     2.2.4 พสิจูน์ความรู ้ เป็นขัน้ตอนทีผู่ส้อนไดจ้ดักจิกรรมปฏบิตัพิสิจูน์ความรู ้ 
ใหผู้เ้รยีนทุกคนไดว้างแผนการปฏบิตัติน และเลอืกแนวการปฏบิตั ิ เพือ่จะไดรู้ถ้งึปญัหาและสาเหตุของ
ปญัหาในการปฏบิตั ิเพือ่จะไดนํ้ามาอภปิรายรว่มกนัเพือ่หาแนวทางแกไ้ข 
    2.3 ขัน้สรุป 
     2.3.1 ใหผู้เ้รยีนทุกคนสรุปผลการปฏบิตัแิละพสิจูน์ความรูต้ามทางเลอืกของ
ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ โดยสมาชกิแต่ละกลุม่ไดนํ้าผลการสรุปมาเล่าสูก่นัฟงั เพือ่ใหท้ราบถงึผลการปฏบิตัวิา่
เป็นอยา่งไร มเีรือ่งใดเป็นปญัหาหรอือุปสรรค หาสาเหตุของปญัหาและชว่ยกนัเสนอแนวทางแกไ้ข ถา้
บุคคลใดไดผ้ลดจีากการปฏบิตั ิใหช้ว่ยกนัหาสาเหตุของผลการปฏบิตันิัน้ ซึง่อาจใชว้ธิคีดิในแบบทีผู่เ้รยีน
คดิวา่เหมาะสม 
     2.3.2 นําผลการสรปุของแต่ละกลุ่มมาแลกเปลีย่นกนัดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่  
พดู เขยีน เพือ่แสดงความมัน่ใจวา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการพสิจูน์ดว้ยการปฏบิตันิัน้เป็นไปได ้มคุีณคา่ และปฏบิตัิ
ไดผ้ลจรงิ 
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  ไขศร ีพานิกุล (2546: 29 – 30) ไดส้รุปการสอนแบบธรรมสากจัฉาไวว้า่ เป็นการสอนที่
เน้นใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูโ้ดยการอภปิราย ซกัถามระหวา่งผูเ้รยีนกนัเองหรอืผูเ้รยีนกบัผูส้อน โดยผูส้อน
เป็นผูจ้ดัสถานการณ์ เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจซกัถาม อภปิราย จนผูเ้รยีนสรุปหลกัความรูไ้ดม้พีฤตกิรรม
การเรยีนการสอน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. ผูส้อนถามผูเ้รยีน ทาํใหผู้เ้รยีนคดิ คน้หา และสรุปได ้
   2. ผูเ้รยีนซกัถามผูส้อนในธรรมทีผู่เ้รยีนสนใจหรอืสงสยั ซึง่ผูส้อนจะอธบิายตามลาํดบั
ทีผู่เ้รยีนถาม จนสรุปหลกัการได ้
   3. สนทนาหรอือภปิรายกนัเองในหมูผู่เ้รยีน จนสรุปความรูไ้ด ้
 จากการศกึษาเอกสารขัน้ตอนวธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉาขา้งตน้ สามารถสรุปวธิกีารสอน
ธรรมสากจัฉาไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน โดยการซกัถาม สนทนาโตต้อบ
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเกีย่วกบัเน้ือหาทีจ่ะเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
เรยีนรู ้
  2. ขัน้สอน 
   2.1 แสวงหาความรู ้ผูส้อนกาํหนดประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาเพือ่ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หาความรู้
จากเอกสารประกอบการเรยีน ตาํรา ใบความรู ้สือ่การเรยีนรูแ้ละแหลง่การเรยีนรูต้่างๆ ซึง่ผูส้อนเป็นผู้
แนะนําและอํานวยความสะดวกในการศกึษาหาความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน          
   2.2 คน้พบความรู ้ผูเ้รยีนฝึกฝนการสรา้งแนวคดิ เพือ่จบัประเดน็สาํคญัเกีย่วกบัสิง่
ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการซกัถามและอภปิรายรว่มกบัผูส้อนและผูเ้รยีนคนอื่นๆ โดยผูส้อนอาจยกตวัอยา่งโจทย์
ปญัหาใหผู้เ้รยีนพจิารณาวธิแีกโ้จทยป์ญัหานัน้ทลีะขัน้ตอน โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดท้าํความเขา้ใจขัน้ตอน
การแกป้ญัหาแต่ละขัน้ตอนอยา่งถ่องแท ้          
   2.3 รวบรวมความรู ้ ผูเ้รยีนรวบรวมแนวความคดิทีไ่ดจ้ากการอภปิรายรว่มกบัผูส้อน
และผูเ้รยีนคนอื่นๆ มาวเิคราะหเ์พือ่เลอืกนําไปใชแ้กป้ญัหาอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
   2.4 พสิจูน์ความรู ้ผูเ้รยีนทาํกจิกรรมฝึกทกัษะจากใบงาน หรอืแบบทดสอบทีผู่ส้อน
ไดม้อบหมาย โดยนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ซึง่ผา่นการคดิวเิคราะหอ์ยา่งสมเหตุสมผลมาแลว้
ไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ เป็นการนําความรูม้าสูก่ารปฏบิตั ิ             
  3. ขัน้สรุปบทเรยีน 
   ผูเ้รยีนอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํกจิกรรมไปคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหา อยา่งมี
เหตุผล สามารถคน้หาแนวทางในการแกป้ญัหา ตลอดจนสรุปองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนเพิม่เตมิ
ความรูส้ว่นทีบ่กพรอ่งใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา 
  จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยั  พบวา่  กลุม่ผูส้อนคณิตศาสตรแ์ละงานวจิยัต่างประเทศ 
ยงัไมม่กีารทาํวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผูว้จิยัจงึนํางานวจิยัในสาขาวชิาอื่น 
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ทีไ่ดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ดงัน้ี 
  ดุษฎ ีสตีลวรางค ์(2524: 67 – 68) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบไตรสกิขา และ 
ธรรมสากจัฉาในการสอนเบญจศลีและฆราวาสธรรมในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนจากวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาสงูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนจากวธิสีอนแบบไตรสกิขา  
สว่นการใชห้ลกัธรรมในการแกป้ญัหาเชงิจรยิธรรมนัน้ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนจากวธิสีอนแบบไตรสกิขามคีะแนน
เฉลีย่สงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนจากวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา 
  สคุนธ ์สนิธพานนท ์ (2538: 43) ไดท้าํการศกึษาการใชว้ธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉา  
เพื่อสรา้งศรทัธาและวธิคีดิตามหลกัพุทธธรรมแก่ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผูเ้รยีนจาํนวน 56 คน  
ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชว้ธิกีารสอนแบบธรรมสากจัฉา มคีวามศรทัธาต่อพระพทุธศาสนา
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 และผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชว้ธิกีารสอน
แบบธรรมสากจัฉา มวีธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยัหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมนียัสาํคญั
ทีร่ะดบั .01 
  ประไพศร ีศริวิงศ ์(2540: ก – ข) ไดศ้กึษาการใชว้ธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา เพื่อพฒันา
ความคดิรวบยอดของผูเ้รยีนในวชิาภาษาไทย ท 503 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน รวมทัง้หมด 80 คน แบง่เป็น
กลุม่ควบคมุ 40 คน และกลุม่ทดลอง 40 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา  
และเรยีนโดยวธิสีอนตามคูม่อืผูส้อน มคีวามคดิรวบยอดในวชิาภาษาไทย ท 503 หลงัเรยีนดกีวา่ก่อนเรยีน
อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 และพบวา่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา มพีฒันาการทาง
ความคดิรวบยอดในวชิาภาษาไทย ท 503 ดกีวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนตามคูม่อืผูส้อนอยา่งมนียัสาํคญั
ทีร่ะดบั .01 
  ไขศร ีพานิกุล (2546: 50 – 51) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีเ่รยีนเรื่องหลกัธรรมในพุทธศาสนา โดย
การสอนแบบไตรสกิขากบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา ผูเ้รยีนจาํนวน 50 คน กลุ่มทดลองที ่1 เรยีนโดย
การสอนแบบไตรสกิขา จาํนวน 25 คน กลุ่มทดลองที ่2 เรยีนโดยการสอนแบบธรรมสากจัฉา จาํนวน  
25 คน ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนเรือ่งหลกัธรรมในพทุธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสกิขากบั
การสอนแบบธรรมสากจัฉา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและผูเ้รยีน
ทีเ่รยีนเรือ่งหลกัธรรมในพทุธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสกิขากบัการสอนแบบธรรมสากจัฉา มกีารใช้
เหตุผล เชงิจรยิธรรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
  ไชยา เพชรพมิล (2547: 117) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย  
การพนิิจวรรณกรรมนวนิยายไทยรางวลัซไีรต์ ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โดยใชว้ธิสีอนแบบ
ธรรมสากจัฉากบัวธิสีอนแบบปกต ิจาํนวน 2 หอ้งเรยีนๆ ละ 40 คน รวมทัง้สิน้ 80 คน กลุม่ทดลองใช้
วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา และกลุ่มควบคุมใชว้ธิสีอนแบบปกต ิผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาไทย เรือ่งการพนิิจวรรณกรรมนวนิยายไทยรางวลัซไีรต ์ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีน
ดว้ยวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉากบัวธิสีอนแบบปกตแิตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย
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กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบ
ปกต ิและผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ต่อวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา ในระดบัทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  ภทัรรตัน์ แสงเดอืน (2553: 92 – 93) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 34 คน ผลการวจิยั
พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาสงูกวา่เกณฑ์
รอ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เป็นการจดั 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นการสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจซกัถามและอภปิรายปญัหารว่มกนั จนผูเ้รยีนสามารถสรุปองคค์วามรู้
ได ้ซึง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขี ึน้  
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 2.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  วลิสนั (Wilson.  1971: 643 – 685) กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 
หมายถงึ ความสามารถทางดา้นสตปิญัญา (Cognitive Domain) ในการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์ซึง่จาํแนก
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคด์า้นสตปิญัญาในการเรยีนวชิาคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาไวเ้ป็น 4 ระดบัคอื 
   1. ความรูค้วามจาํการคดิคํานวณ (Computation) พฤตกิรรมในระดบัน้ีถอืวา่ เป็น
พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่าสดุ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ คอื    
    1.1 ความรู ้ความจาํเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถทีจ่ะระลกึถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีผู่เ้รยีนเคยไดร้บัจากการเรยีนการสอนมาแลว้ คาํถามทีว่ดั
ความสามารถในระดบัน้ีจะเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนความรูพ้ืน้ฐาน ซึง่ผูเ้รยีนไดส้ ัง่สมมาเป็นระยะ
เวลานานแลว้ 
    1.2 ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัศพัทแ์ละนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการระลกึหรอืจาํศพัทแ์ละนิยามต่างๆ ได ้โดยคาํถามอาจจะถามโดยตรงหรอืโดยออ้ม
กไ็ด ้แต่ไมต่อ้งอาศยัการคดิคาํนวณ 
    1.3 ความสามารถในการใชก้ระบวนการคดิคาํนวณ (Ability to Carry out) เป็น
ความสามารถในการใชข้อ้เทจ็จรงิหรอืนิยาม และกระบวนการทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้มาคดิคาํนวณตามลาํดบั  
ขัน้ตอนทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ ขอ้สอบวดัความสามารถดา้นน้ีตอ้งเป็นโจทยง์า่ยๆ คลา้ยคลงึกบัตวัอยา่ง  
ผูเ้รยีนไมต่อ้งพบกบัความยุง่ยากในการตดัสนิใจเลอืกใชก้ระบวนการ 
   2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤตกิรรมทีใ่กลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมระดบั
ความรู ้ความจาํเกีย่วกบัการคดิคาํนวณแต่ซบัซอ้นกวา่ แบง่ไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
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    2.1 ความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมต ิ(Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถ
ทีซ่บัซอ้นกวา่ความรู ้ความจาํทีเ่กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เพราะมโนมตเิป็นนามธรรมซึง่ประมวลจากขอ้เทจ็จรงิ
ต่างๆ ตอ้งอาศยัการตดัสนิใจในการตคีวามหรอืยกตวัอยา่งของมโนมตนิัน้ โดยใชค้าํพดูของตน หรอื
เลอืกความหมายทีก่าํหนดให ้ซึง่เขยีนในรปูใหมห่รอืยกตวัอยา่งใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากทีเ่คยเรยีน 
    2.2 ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ (Knowledge of Principles Rules and Generalization)  
เป็นความสามารถในการนําเอาหลกัการ กฏ และความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมตไิปสมัพนัธก์บัโจทยป์ญัหา
จนไดแ้นวทางในการแกป้ญัหาได ้ถา้คาํถามนัน้เป็นคาํถามเกีย่วกบัหลกัการ และกฏทีผู่เ้รยีนเพิง่เคยพบ
เป็นครัง้แรก กอ็าจจดัเป็นพฤตกิรรมในระดบัการวเิคราะหก์ไ็ด ้
    2.3 ความเขา้ใจในโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์ (Knowledge of Mathematical  
Structure) คาํถามทีว่ดัพฤตกิรรมระดบันี้ เป็นคาํถามทีว่ดัเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองระบบจาํนวน และโครงสรา้ง
ทางพชีคณิต 
    2.4 ความสามารถในการเปลีย่นรปูแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปเป็นอกีแบบหน่ึง  
(Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถในการแปล
ขอ้ความทีก่าํหนดใหเ้ป็นขอ้ความใหมห่รอืภาษาใหม ่เช่น แปลจากภาษาพดูใหเ้ป็นสมการ ซึง่มคีวามหมาย
คงเดมิ โดยไมร่วมถงึกระบวนการแกป้ญัหา (Algorithms) หลงัแปลแลว้อาจกลา่วไดว้า่เป็นพฤตกิรรม
ทีส่งูสุดของพฤตกิรรมระดบัความเขา้ใจ 
    2.5 ความสามารถในการคดิตามแนวของเหตุผล  (Ability to Follow a Line of  
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเขา้ใจขอ้ความทางคณติศาสตร ์ซึง่แตกต่างไปจากความสามารถ
ในการอ่านทัว่ๆ ไป 
    2.6 ความสามารถในการอ่านและตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์(Ability to  
Read and Interpret a Problem) ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในขัน้น้ี อาจดดัแปลงมาจากขอ้สอบทีว่ดั
ความสามารถในขัน้อื่นๆ โดยใหผู้เ้รยีนอ่านและตคีวามโจทยป์ญัหา ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของขอ้ความ ตวัเลข  
ขอ้มลูทางสถติ ิหรอืกราฟ 
   3. การนําไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการตดัสนิใจแกป้ญัหาทีผู่เ้รยีน
คุน้เคย เพราะคลา้ยกบัปญัหาทีผู่เ้รยีนประสบอยูใ่นระหวา่งเรยีน คอื เป็นแบบฝึกหดัทีผู่เ้รยีนตอ้งเลอืก
กระบวนการแกป้ญัหาและดาํเนินการแกป้ญัหาไดโ้ดยไมย่าก พฤตกิรรมในระดบัน้ีแบง่ออกเป็น 4 ขัน้  
คอื 
    3.1 ความสามารถในการแกป้ญัหาทีค่ลา้ยกบัปญัหาทีเ่คยประสบอยูใ่นระหวา่ง
เรยีน (Ability to Solve Routine problems) ผูเ้รยีนตอ้งอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจ และ
เลอืกกระบวนการแกป้ญัหา จนไดค้าํตอบออกมา 
    3.2 ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ เพือ่สรปุการตดัสนิใจ ซึง่ในการแกป้ญัหา
ขัน้นี้ อาจตอ้งใชว้ธิกีารคดิคาํนวณและจําเป็นตอ้งอาศยัความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ใชค้วามสามารถใน 
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การคดิอยา่งมเีหตุผล 
    3.3 ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู (Ability to Analyze Data) เป็นความสามารถ
ในการตดัสนิใจอยา่งต่อเน่ืองในการหาคาํตอบจากขอ้มลูทีกํ่าหนดให ้ ซึง่อาจตอ้งอาศยัการแยกขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งออกจากขอ้มลูทีไ่ม่เกีย่วขอ้งมาพจิารณาวา่อะไรคอื ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ มปีญัหาอืน่
ใดบา้งทีอ่าจเป็นตวัอยา่งในการหาคาํตอบของปญัหาทีก่าํลงัประสบอยู ่หรอืตอ้งแยกโจทยป์ญัหาออก
พจิารณาเป็นสว่น มกีารตดัสนิใจหลายครัง้อยา่งต่อเน่ืองแต่ตน้จนไดค้าํตอบหรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ 
    3.4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนัและสมมาตร  
(Ability to Data Recognize Patterns, Isomorphism’s and Symmetries) เป็นความสามารถทีต่อ้งอาศยั
พฤตกิรรมอยา่งต่อเน่ือง ตัง้แต่การระลกึถงึขอ้มลูทีกํ่าหนดให ้การเปลีย่นรปูปญัหา การจดักระทาํขอ้มลู  
และการระลกึถงึความสมัพนัธ ์ผูเ้รยีนตอ้งสาํรวจหาสิง่ทีคุ่น้เคยจากขอ้มลู หรอืสิง่ทีก่าํหนดจากโจทย์
ปญัหาใหพ้บ 
   4. การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาทีผู่เ้รยีนไมเ่คยเหน็  
หรอืไมเ่คยทาํแบบฝึกหดัมาก่อน ซึง่สว่นใหญ่เป็นโจทยพ์ลกิแพลง แต่กอ็ยูใ่นขอบเขตเน้ือหาวชิาทีเ่รยีน
การแกโ้จทยป์ญัหาดงักล่าวตอ้งอาศยัความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมารวบรวมกบัความคดิสรา้งสรรคผ์สมผสานกนั
เพือ่แกป้ญัหา พฤตกิรรมในระดบัน้ีถอืวา่เป็นพฤตกิรรมขัน้สงูสดุของการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ซึง่
เป็นสมรรถภาพสมองระดบัสงู แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ ดงัน้ี 
    4.1 ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทีไ่มเ่คยประสบมาก่อน (Ability to Solve  
Nonroutine Problems) คาํถามทีใ่ชใ้นขัน้น้ีเป็นคาํถามทีซ่บัซอ้น ไมม่ใีนแบบฝึกหดัหรอืตวัอยา่ง ไมเ่คยเหน็
มาก่อน ผูเ้รยีนตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคผ์สมผสานกบัความเขา้ใจ มโนมต ิ นิยาม ตลอดจนทฤษฎี
ต่างๆ ทีเ่รยีนมาแลว้เป็นอยา่งด ี
    4.2 ความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธ ์(Ability to Discover Relationships)  
เป็นความสามารถในการจดัสว่นต่าง  ๆทีโ่จทยก์ําหนดใหแ้ลว้สรา้งความสมัพนัธใ์หมเ่พือ่ใชใ้นการแกป้ญัหา  
แทนการจาํความสมัพนัธเ์ดมิทีเ่คยพบมาแลว้มาใชก้บัขอ้มลูชุดใหมเ่ท่านัน้ 
    4.3 ความสามารถในการสรา้งขอ้พสิจูน์ (Ability to Construct Proofs) เป็น
ความสามารถทีค่วบคูก่บัความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธ ์ อาจเป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามซบัซอ้น
น้อยกวา่ พฤตกิรรมในขัน้น้ีตอ้งการใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบขอ้พสิจูน์วา่ถกูตอ้งหรอืไม ่มตีอนใดผดิบา้ง 
    4.4 ความสามารถในการสรา้งสตูรและทดสอบความถูกตอ้งใหม้ผีลใชไ้ดเ้ป็นกรณี
ทัว่ไป (Ability to Formulate and Validate Generalizations) เป็นความสามารถในการคน้พบสตูรหรอื
กระบวนการแกป้ญัหาและพสิจูน์ว่า ใชเ้ป็นกรณีทัว่ไปได ้
  กู๊ด (Good.  1973: 7) กลา่วว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การเขา้ถงึความรู ้ 
(Knowledge Attained) หรอืการพฒันาทกัษะในการเรยีน ซึง่อาจพจิารณาจากคะแนนสอบทีก่าํหนดให ้ 
คะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีผู่ส้อนมอบหมายให ้หรอืทัง้สองอยา่ง 
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  นิภา เมธธาวชียั (2536: 65) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความรู้
และทกัษะทีไ่ดร้บัและพฒันามาจากการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ ครอูาศยัเครือ่งมอืวดัผลชว่ยในการศกึษา
วา่นกัเรยีนมคีวามรู ้และทกัษะมากน้อยเพยีงใด 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์หมายถงึ ระดบั
ความสามารถหรอืระดบัผลสมัฤทธิข์องบุคคลหลงัจากการเรยีนหรอืการฝึกอบรม ซึง่สามารถแบ่งเป็น 
  1. ความรูค้วามจาํการคดิคาํนวณ ประกอบดว้ยความรูค้วามจาํเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ คาํศพัท ์ 
นิยาม และความสามารถในการคดิคาํนวณตามลาํดบัขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าแลว้ 
  2. ความเขา้ใจ ประกอบดว้ยความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ กฎ การสรุปอา้งองิ และโครงสรา้ง
ทางคณติศาสตร ์สามารถเปลีย่นรปูแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปเป็นอกีแบบหนึ่ง การคดิตามแนวของ
เหตุผล การอ่านและตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์
  3. การนําไปใช ้ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาทีค่ลา้ยคลงึกบัทีผู่เ้รยีนได้
ประสบในระหว่างเรยีน ซึง่ผูเ้รยีนสามารถเปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อแกป้ญัหาไดไ้มย่าก  
  4. การวเิคราะห ์ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น ไมเ่คยเหน็
หรอืไมเ่คยทาํแบบฝึกหดัมาก่อนแต่อยูใ่นขอบเขตเน้ือหาทีเ่รยีน สามารถคน้หาความสมัพนัธจ์ากขอ้มลู
ทีโ่จทยก์าํหนดใหเ้พือ่ใชใ้นการแกป้ญัหา ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหาไดโ้ดยใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมารว่มกบั
ความคดิสรา้งสรรค ์ผูเ้รยีนสามารถสรา้งกระบวนการคดิขึน้มาใหมใ่หส้มัพนัธก์บัเรือ่งเดมิ 
 2.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  เพรสคอตต ์(Prescott.  1961: 14 – 16) ไดใ้ชค้วามรูท้างชวีวทิยา สงัคมวทิยา จติวทิยา
และการแพทย ์ศกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและสรุปผลการศกึษาวา่องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน มดีงัน้ี 
   1. องคป์ระกอบทางดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจรญิเตบิโตของร่างกาย สขุภาพ  
รา่งกาย ขอ้บกพรอ่งทางรา่งกาย และบุคลกิภาพ 
   2.  องคป์ระกอบทางความรกั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งบดิาและมารดา ความสมัพนัธ์
ระหว่างบดิามารดากบัลกู ความสมัพนัธร์ะหวา่งระหวา่งลกูๆ ดว้ยกนั และความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ
ทัง้หมดในครอบครวั 
   3. องคป์ระกอบทางดา้นวฒันธรรมและสงัคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณคีวามเป็นอยู่
ของครอบครวั สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 
   4. องคป์ระกอบทางความสมัพนัธใ์นเพือ่นวยัเดยีวกนั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องผูเ้รยีน
กบัเพือ่นวยัเดยีวกนัทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 
   5. องคป์ระกอบทางการพฒันาแหง่ตน ไดแ้ก ่สตปิญัญา ความสนใจ เจตคตขิองผูเ้รยีน 
   6. องคป์ระกอบทางปรบัตวั ไดแ้ก่ ปญัหาการปรบัตวัการแสดงออกทางอารมณ์ 
  แครร์อล (Carroll.  1963: 723 – 733) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัอทิธพิลขององคป์ระกอบ 
ต่างๆ ทีม่ตี่อระดบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน โดยการนําเอาผูส้อน ผูเ้รยีน และหลกัสตูรมาเป็นองคป์ระกอบ 
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ทีส่าํคญั โดยเชือ่วา่เวลาและคณุภาพของการสอนมอีทิธพิลโดยตรงต่อปรมิาณความรูท้ีผู่เ้รยีนจะไดร้บั 
 จากการศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขา้งตน้ สรปุไดว้า่ มอีงคป์ระกอบ
ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นรา่งกาย และสตปิญัญาของผูเ้รยีน  
องคป์ระกอบดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและความสมัพนัธข์องผูเ้รยีน และ
เพือ่นของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 
 2.3 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ไพศาล หวงัพานิช (2526: 79) กลา่ววา่ การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสามารถวดัได ้
2 แบบ ตามจุดมุง่หมายและลกัษณะวชิาทีส่อน คอื 
   1. การวดัดา้นการปฏบิตั ิ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏบิตัหิรอื
ทกัษะของผูเ้รยีน โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความสามารถออกมาในรปูการกระทาํจรงิ เชน่ วชิาศลิปะ  
พละ หรอืงานช่าง เป็นตน้ 
   2. การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกีย่วกบัเน้ือหาวชิาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(Achievement  test) 
  ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 146 – 147) กล่าววา่ การวดัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนเป็นการวดัความรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนไปแลว้ ซึง่มกัจะเป็นขอ้คาํถามใหผู้เ้รยีนตอบดว้ยกระดาษ
และดนิสอกบัใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิ
 จากการศกึษาการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื การวดัความรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้เพือ่ประเมนิ
วา่ผูเ้รยีนไดร้บัผลจากการเรยีนการสอนมากน้อยเพยีงใด โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
จะตอ้งมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ีต่อ้งการวดั 
 2.4 สาเหตท่ีุทาํให้เกิดปัญหาต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษา ซึง่เรวตัและคปุตะ  
(Rawat; & Cupta.  1970: 7 – 9) ไดก้ลา่ววา่ อาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรอืมากกวา่นัน้ โดยมี
ดว้ยกนัหลายประการ ไดแ้ก่ 
   1. ผูเ้รยีนขาดความรูส้กึในการมสีว่นรว่มกบัโรงเรยีน 
   2. ความไมเ่หมาะสมของการจดัเวลาเรยีน 
   3.   ผูป้กครองไมเ่อาใจใสใ่นการศกึษาบุตร 
   4.   ผูเ้รยีนมสีขุภาพไมส่มบรูณ์  
   5.   ความยากจนของผูป้กครอง 
   6.   ประเพณีทางสงัคม  ความเชื่อทีไ่มเ่หมาะสม 
   7.   โรงเรยีนไม่มกีารปรบัปรุงทีด่ ี
   8.   การสอบตกซํ้าชัน้เพราะการวดัผลไมด่ ี
   9.   อายนุ้อยหรอืมากเกนิไป 
   10. สาเหตุอื่นๆ  เชน่  การคมนาคมไมส่ะดวก 
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  วชัร ีบรูณสงิห ์(2525: 435) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนวชิาคณิตศาสตร์
วา่มลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ระดบัสตปิญัญา (I.Q.) อยูร่ะหว่าง 75 – 90 และคะแนนผลสมัฤทธิท์างวชิาคณิตศาสตร์
จะตํ่ากว่าเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ี ่30 
   2. อตัราการเรยีนรูท้างคณิตศาสตรจ์ะตํ่ากวา่ผูเ้รยีนคนอื่นๆ 
   3.  มคีวามสามารถทางการอ่านตํ่า 
   4.  จาํหลกัหรอืมโนคตเิบือ้งตน้ทางคณิตศาสตรท์ีเ่รยีนไปแลว้ไมไ่ด ้
   5. มปีญัหาในการใชถ้อ้ยคาํ 
   6.  มปีญัหาในการหาความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ และการสรุปเป็นหลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
   7.   มพีืน้ฐานความรูท้างคณติศาสตรน้์อย สงัเกตจากการสอบตกวชิาคณิตศาสตร์
บอ่ยครัง้ 
   8.   เจตคตทิีไ่มด่ตี่อโรงเรยีนและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อวชิาคณิตศาสตร ์
   9.  มคีวามกดดนัและรูส้กึกงัวลต่อความลม้เหลวทางดา้นการเรยีนของตนเอง และ
บางครัง้รูส้กึดถูกูตนเอง 
   10.  ขาดความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง 
   11. อาจมาจากครอบครวัทีม่สีภาพแวดลอ้มแตกต่างจากผูเ้รยีนอื่นๆ ซึง่มผีล ทาํให้
ขาดประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อความสาํเรจ็ในการเรยีน 
   12. ขาดทกัษะในการฟงัและไมม่คีวามตัง้ใจในการเรยีน หรอืมคีวามตัง้ใจในการเรยีน
เพยีงชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ 
   13.  มขีอ้บกพร่องในดา้นสุขภาพ เช่น สายตาไมป่กต ิมปีญัหาทางดา้นการฟงั และ
มขีอ้บกพร่องทางทกัษะการใชม้อื 
   14.  ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ในดา้นการเรยีนทัว่ๆ ไป 
   15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคาํพดู ซึง่ทาํใหไ้มส่ามารถใชค้าํถามที่
แสดงใหเ้หน็วา่ ตนเองกย็งัไมเ่ขา้ใจในการเรยีนนัน้ๆ 
 จากการศกึษาถงึสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ พบว่า  
สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ 
  1. ปจัจยัทีม่าจากตวัผูเ้รยีนเอง คอื ระดบัสตปิญัญา พืน้ฐานความรูเ้ดมิ ความบกพรอ่ง
ดา้นสขุภาพร่างกาย ความกดดนัและรูส้กึกงัวลต่อความลม้เหลว การขาดความเชื่อมัน้ในตนเอง 
  2.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อน เช่น การจดัการเรยีนการสอนทีไ่มส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน การวดัผลทีข่าดประสทิธภิาพ 
  3.   สภาพแวดลอ้มทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น 
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 2.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ประกจิ รตันสวุรรณ (2525: 55) ไดก้ลา่วถงึ แบบทดสอบวดัสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่ เป็น
แบบทดสอบทีมุ่ง่วดัพฤตกิรรมและประสบการณ์ทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน แบบทดสอบประเภทน้ี จงึ
มุง่วดัคณุลกัษณะดา้นความรูค้วามคดิในเรือ่งทีเ่รยีน ลกัษณะการวดัผลสมัฤทธิจ์ะขึน้อยูก่บัลกัษณะและ
ธรรมชาตขิองรายวชิาทีม่กีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ๆ โดยอาจจะเป็นการวดัผลสมัฤทธิใ์นแง่
เน้ือหาวชิาโดยตรง หรอือาจจะวดัผลสมัฤทธิใ์นเชงิลงมอืปฏบิตั ิหน้าทีส่าํคญัของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
กค็อื มุง่ตรวจสอบความสามารถในการเรยีนของบุคคล ทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัระดบัความสามารถ ใน
การเรยีน ความกา้วหน้า หรอืพฒันาการในการเรยีน 
  สมเกยีรต ิปตฐิพร (2525: 7) กลา่วถงึประเภทและรปูแบบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ไวด้งัน้ี 
   1. แบบทดสอบทีผู่ส้อนสรา้งขึน้เอง (Teacher Made Test) หมายถงึ ขอ้สอบทีใ่ช้
ทัว่ไปในโรงเรยีน โดยทีผู่ส้อนเป็นผูส้รา้งขึน้เอง สอบแลว้ทิง้ไป จะสอบใหมก่ส็รา้งขึน้ใหม ่
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถงึ แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้
แลว้นําไปใชท้ดสอบแลว้ วเิคราะหผ์ลการสอบตามวธิทีางสถติหิลายครัง้เพือ่ปรบัปรุงขอ้สอบใหม้คุีณภาพ
ดขีึน้ 
   รปูแบบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่รา้งงา่ยและนิยมใชม้ ี2 แบบคอื 
    1. แบบอตันยัหรอืความเรยีง (Subject or Essay Type) หมายถงึ แบบทดสอบ
ทีก่าํหนดปญัหา หรอืขอ้คาํถามใหผู้ต้อบเขยีนตอบยาว  ๆเหมาะสาํหรบัตอ้งการวดัหลาย  ๆดา้นในแต่ละขอ้  
เช่น วดัความคดิ วดัภาษา วดัอารมณ์ 
    2. แบบปรนยัหรอืแบบใชค้าํตอบสัน้  ๆ(Objective or Short Answer Type) หมายถงึ  
แบบทดสอบทีใ่ชค้าํตอบสัน้ๆ หรอืกําหนดคาํตอบใหเ้ลอืก อาจเป็นแบบถกู-ผดิ จบัคู ่แบบเตมิคาํ หรอื
แบบเลอืกตอบ 
  วเิชยีร เกตุสงิห ์(2515: 28) ไดก้ลา่วถงึหลกัและขอ้แนะนําในการเขยีนขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  
ไว ้ดงัน้ี 
   1. ตวัคาํถามตอ้งชดัเจน  อ่านแลว้เขา้ใจวา่ตอ้งการถามอะไร 
   2.   พยายามใหต้วัเลอืกสัน้ ๆ โดยตดัคาํทีไ่มจ่าํเป็นออก 
   3.   อยา่ใหม้รีายละเอยีดในตวัคาํถามมากเกนิไปเพราะอาจเป็นการแนะคาํตอบ 
   4.   ตอ้งมัน่ใจวา่คาํถามแต่ละขอ้มคีาํตอบถกูตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว 
   5.   พยายามใชค้าํถามทีว่ดัสมองขัน้ลกึ  ๆเชน่ ถามความเขา้ใจ การนําไปใช ้ การวเิคราะห ์
   6.   ระวงัการใชต้วัเลอืก “ไมม่ขีอ้ใดถกู” หรอื “ถกูทกุขอ้” ถา้จะใชก้ใ็หใ้ชอ้ยา่งเหมาะสม  
เช่น กรณทีีห่าตวัเลอืกอื่นไมไ่ดอ้กีแลว้ 
   7.   ถา้จะใชค้าํถามปฏเิสธ ควรแสดงใหเ้หน็ชดัวา่เป็นคาํถามปฏเิสธ โดยการขดีเสน้ใต้
หรอืใชต้วัพมิพห์นาแสดงขอ้ความทีแ่สดงคาํถามปฏเิสธ 
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   8.   ตวัเลอืกทีถ่กูควรมคีวามยาวใกลเ้คยีงกบัตวัอื่น 
   9.   ตวัเลอืกทีเ่ป็นตวัเลอืกถกูและผดิ ตอ้งถกูผดิในแงข่องความหมาย ไมใ่ชถ่กูผดิ
ในแงข่องภาษา 
   10. ตวัเลอืกแต่ละตวัควรใหเ้ป็นอสิระขาดจากกนั กลา่วคอื ไมค่วรกลา่วถงึกนั ไมค่วร
ใหต้วัเลอืกตวัหน่ึงคลุมตวัเลอืกอื่นๆ 
   11.  การวางตาํแหน่งตวัถกูควรกระจายกนัออกไป ไมค่วรซํ้ากนัหรอืเรยีงกนั อยา่งมี
ระบบทางทีด่คีวรเรยีงตามลาํดบัความยาว ใหต้วัเลอืกทีม่คีวามยาวน้อยทีส่ดุเป็นขอ้ ก. 
   12.  ตวัเลอืกทีเ่ป็นตวัลวง ตอ้งมเีหตุผลทีใ่ชเ้ป็นตวัลวง ไมใ่ช่ผดิจนเหน็ไดช้ดัเจน 
   13.  ควรเรยีงลาํดบัตวัเลอืกเป็นตวัเลข 
   14.  ถา้ใชร้ปูภาพประกอบคาํถามยิง่ด ี
   15.  ขอ้หน่ึงควรมตีวัเลอืก 4 – 5 ตวัเลอืก 
   16.  อยา่ใหค้าํถามขอ้แรกๆ แนะคาํตอบขอ้หลงัๆ 
 จากการศกึษาจงึพอสรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื แบบทดสอบทีว่ดั
ความสามารถในการเรยีนของผูเ้รยีน ซึง่อาจวดัไดจ้ากพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนแสดงออกในการแกป้ญัหา  
โดยลกัษณะของแบบทดสอบทีนิ่ยมใชใ้นปจัจุบนัจะมอียู ่2 แบบ คอื 
  1. แบบทดสอบทีเ่ป็นปรนยั   
  2. แบบทดสอบทีเ่ป็นอตันยั   
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   ไดแกน (Deighan.  1971: 3333 – A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรก์บัความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตทิางคณิตศาสตร์
ของผูส้อนและผูเ้รยีน กลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูเ้รยีนเกรด  3 – 6 จาํนวน 1,022 คน ผูส้อน 44 คน ในโรงเรยีน
ประถมศกึษาทีอ่ยูใ่นชนบท โดยใชแ้บบวดัเจตคต ิ2 ชนิด คอื 1) การตอบ “ใช”่ “ไมใ่ช่” ของแอทโทเนน  
(Attonen) 2) Semantic Differential และแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใช ้ JOHN  
Test of Basic Skills และ LORGE Thorndike of Intelligence วเิคราะหผ์ลโดยการหาคา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์ละวเิคราะหส์มการถดถอย ผลปรากฏวา่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์นั แต่ 
เจตคตทิางคณิตศาสตรข์องผูส้อนและผูเ้รยีนไมส่มัพนัธก์นั 
   รโิอแดน และ นอยช ์(Riordan; & Noyce.  2001: 368 – A) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบั
ผลกระทบของหลกัสตูรมาตรฐานหลกัวชิาคณิตศาสตรท์ีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูเ้รยีนเกรด 5 – 8 ศกึษาโดยการเปรยีบกบัผูเ้รยีน 2 กลุ่ม กลุม่ที ่1 เรยีนตามหลกัสตูรเดมิ กลุ่มที ่2  
เรยีนตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกั ผลจากการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกั มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเดมิ 
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   ฟินน์และคนอื่นๆ (Finn; et al.  2003: 228 – A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูส้อนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูร
มาตรฐานหลกั โดยทาํการศกึษากบัผูส้อน 40 คน ผูเ้รยีน 1,466 คน จาก 26 โรงเรยีน ผลการวจิยัพบวา่  
สิง่ทีส่าํคญัมากทีส่ดุ คอื การเตรยีมการสอนตามหลกัสตูร รองลงมา คอื พฤตกิรรมการสอนของผูส้อน
ซึง่มผีลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
   เรย ์และคนอื่นๆ (Reys; et al.  2003: 74 – A) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูร
มาตรฐานหลกัและหลกัสตูรเดมิ วชิาคณติศาสตรท์ีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูเ้รยีนเกรด 8 โดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใหเ้รยีนโดยใชห้ลกัสตูรมาตรฐานหลกั
อยา่งน้อย 2 ปี และอกีกลุม่เรยีนโดยใชห้ลกัสตูรเดมิ ผลวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกั
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเดมิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  งานวิจยัในประเทศ 
   รจนา รตันานิคม (2544: 29) ไดท้าํการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการเปรยีบเทยีบ
ผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรือ่งความน่าจะเป็นของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่ 2 โดยการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผลจากการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  
กบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มคีวามสามารถเพยีงพอในการเรยีนทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 และผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 กบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มคีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
   พงศร์ศัมิ ์เฟ่ืองฟู (2545: 28) ไดส้รา้งบทเรยีนเรือ่งการอุปนยัเชงิคณิตศาสตร ์สาํหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการอุปนยัเชงิคณิตศาสตรต์ามบทเรยีน
ทีผู่ว้จิยัเรยีบเรยีงมา กลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ผลจากการวจิยัพบวา่
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 มคีวามสามารถเพยีงพอในการเรยีนรู ้และประยกุตใ์นเรือ่งการอุปนยัเชงิ
คณิตศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   มยรุ ี บุญเยีย่ม (2545: 95) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดการเรยีนเรือ่ง “ความน่าจะเป็น”  
โดยใชว้ธิแีกป้ญัหา เพื่อสง่เสรมิความตระหนกัในการรูค้ดิของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัการทดลองใชชุ้ด
การเรยีน เรือ่ง “ความน่าจะเป็น” โดยใชว้ธิกีารแกป้ญัหา เพือ่สง่เสรมิความตระหนกัในการรูค้ดิสงูกวา่
ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ปรยิทพิย ์บุญคง (2546: 78 – 79) ไดท้าํการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยับางประการ
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และหาคา่น้ําหนกัของความสาํคญั
ของปจัจยับางประการทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์กลุม่ตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่
แบบแบง่ชัน้ ผลจากการวจิยัพบว่า คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูระหวา่งปจัจยัดา้นการกาํกบัตนเอง
ในการเรยีน ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ์ ดา้นความเชื่ออาํนาจภายในตน  
ดา้นการรบัรูค้วามคาดหวงัของผูป้กครองดา้นการศกึษา และความมวีนิยัในตนเองกบัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์คีา่เท่ากบั 0.561 ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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และคา่น้ําหนกัความสาํคญัของปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ์และดา้น
การรบัรูค้วามคาดหวงัของผูป้กครองดา้นการศกึษา สง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นปจัจยัดา้นการกาํกบัตนเองในการเรยีน ความเชื่ออาํนาจภายในตน  
และความมวีนิยัในตนเอง สง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรอ์ยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   เสาวภา อนุเพชร (2548: 56) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า เรือ่ง อตัราสว่นและรอ้ยละ โดยไดร้บั
การสอนเสรมิดว้ยชดุกจิกรรมคณติศาสตรน์นัทนาการ พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าทีไ่ดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชุดกจิกรรม
คณิตศาสตรน์นัทนาการสงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชุดกจิกรรมคณิตศาสตรน์นัทนาการ อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   สนัต ิ อทิธพิลนาวากุล (2550: 91) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีใ่ชชุ้ดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน โดยใช้
โปรแกรม GSP เพือ่สง่เสรมิความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง ภาคตดักรวย พบวา่ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีน
คณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน โดยใชโ้ปรแกรม GSP เรือ่ง ภาคตดักรวย สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
หลงัไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน โดยใชโ้ปรแกรม GSP เรือ่ง  
ภาคตดักรวย ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   บุศรา อิม่ทรพัย ์(2551: 89 – 90) ไดศ้กึษาการใชส้ือ่ประสม เรือ่ง “การแปลงทางเรขาคณิต”  
ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรือ่ง การแปลงทางเรขาคณิตของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอน
โดยใชส้ือ่ประสมสงูกวา่เกณฑก์ารเรยีน 50% อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์สรุปไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัเิพือ่พฒันา
ความรูค้วามสามารถของตนเอง จะชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ ความเขา้ใจ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
วชิาคณติศาสตร ์ซึง่จะมผีลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
 การจดักระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์การบรูณาการเน้ือหาต่าง  ๆในวชิาคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั
เป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่ในการเรยีนคณติศาสตรต์่อไป และทาํให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
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 3.1 ความหมายของทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
  ผูว้จิยัไดศ้กึษาความหมายของทกัษะการเชื่อมโยงทัง้ของไทยและต่างประเทศ ซึง่มผีูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัน้ี 
  สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  1991: 102) ไดใ้หค้วามหมายของการเชือ่มโยง  
คอื การผสมผสานแนวคดิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั ซึง่แบง่ออกเป็น 
   1. การเชื่อมโยงภายในวชิาเป็นการนําเน้ือหาภายในวชิาเดยีวกนัไปสมัพนัธก์นั ให ้
ผูเ้รยีนไดป้ระยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นชวีติจรงิ ชว่ยใหผู้เ้รยีนทาํความเขา้ใจถงึความแตกต่างของ
เน้ือหาวชิารวมทัง้พชีคณิต เรขาคณิต และตรโีกณมติ ิซึง่จะทาํใหก้ารเรยีนของผูเ้รยีนมคีวามหมาย 
   2. การเชื่อมโยงระหว่างวชิาเป็นการรวมศาสตรต์่างๆ ตัง้แต ่2 สาขาขึน้ไป ภายใต้
หวัเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัใหม้าสมัพนัธก์นั เชน่ วชิาคณติศาสตรก์บัวชิาวทิยาศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สงัคม  
กฬีาหรอืศลิปะ เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในวชิาต่างๆ มากกวา่ 1 วชิาขึน้ไป  
จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และตรงกบัสภาพชวีติจรงิ 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2544: 20) กลา่ววา่ ทกัษะการเชือ่มโยง คอื การจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตรท์ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละมพีืน้ฐานในการทีจ่ะนําไปศกึษาต่อนัน้จาํเป็นตอ้งบรูณาการ 
เน้ือหาต่างๆ ในวชิาคณติศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั เช่น การใชค้วามรูเ้รือ่งเซตในการใหค้าํจาํกดัความบท
นิยามในเรือ่งต่างๆ เช่น บทนิยามของฟงักช์นัในรปูของเซต บทนิยามลาํดบัในรปูของฟงักช์นั 
  นอกจากการเชื่อมโยงระหวา่งเน้ือหาต่างๆ ในคณติศาสตรด์ว้ยกนัแลว้ ยงัมกีารเชือ่มโยง
คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ โดยใชค้ณิตศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูแ้ละใชใ้นการแกป้ญัหา เชน่  
เรือ่งการเงนิ การคดิดอกเบีย้ทบตน้ กอ็าศยัความรูใ้นเรือ่งเลขยกกําลงัและผลบวกของอนุกรม ในงาน
ศลิปะและการออกแบบบางชนิดกใ็ชค้วามรูเ้กีย่วกบัรปูเรขาคณิต 
  อมัพร มา้คนอง (2547: 101) กล่าวถงึการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรว์า่ เป็นความสามารถ
ของผูเ้รยีนในการสมัพนัธค์วามรูห้รอืปญัหาคณิตศาสตรท์ีเ่รยีนมากบัความรู ้ปญัหา หรอืสถานการณ์อืน่
ทีต่นเองพบ การเชื่อมโยงอาจทาํไดห้ลากหลาย แต่ทีนิ่ยมทาํในหอ้งเรยีนคณิตศาสตรม์ ี3 ประเภท ดงัน้ี 
   1. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
   2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรท์ีผู่เ้รยีนเรยีนกบัเน้ือหาคณิตศาสตรอ์ื่นๆ 
   3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรห์รอืสาขาวชิาอื่นๆ 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถ
ในการนําความรู ้เน้ือหาสาระ ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์มาสมัพนัธก์บัสาระภายในวชิา หรอื
วชิาอื่นๆ หรอืชวีติประจาํวนั โดยเชือ่มโยง หลกัการ วธิกีารทางคณิตศาสตรแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ สามารถ 
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรู ้ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่และความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร ์
 3.2 มาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
  เพือ่ใหก้ารจดักระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตรเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดม้กีารจดัโปรแกรม 
การสอนเป็นมาตรฐานหลกัสตูร สาํหรบัใหผู้ส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  
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ดงัน้ี 
  สภาครคูณติศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  002: 64 – 66) ไดก้าํหนดมาตรฐานการเชือ่มโยง  
(Connection Standard) ไวด้งัน้ีคอื โปรแกรมการสอนตัง้แต่ชัน้ก่อนปฐมวยัถงึเกรด 12 มุง่ใหผู้เ้รยีน
สามารถ 
   1. ตระหนกั และรูจ้กัเชือ่มโยงความรูต้่างๆ ในคณิตศาสตร ์การศกึษาคณิตศาสตร์
สามารถเชื่อมโยงกนัได ้ ควรสอดแทรกในการเรยีนการสอนในโรงเรยีนในทุกระดบัชัน้ การใหป้ระสบการณ์
การเรยีนคณิตศาสตรก์บัเดก็ในครัง้แรกทีเ่ขา้มาในโรงเรยีน ไมค่วรแยกเป็นเรือ่ง  ๆ แต่ควรรวมคณติศาสตร์
เขา้หลาย  ๆเหตุการณ์ ซึง่เดก็สามารถเรยีนรู ้และจดจาํแบบรปูของคณิตศาสตรจ์ากจงัหวะดนตร ีเพลงทีร่อ้ง  
รปูหกเหลีย่มในรวงผึง้ จาํนวนครัง้ทีก่ระโดด เมือ่ขึน้ไปเรยีนในระดบัเกรด 3 – 5 กจิกรรมการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์ควรเป็นนามธรรมมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเริม่เหน็การเชื่อมโยงระหว่างการดาํเนินการทาง 
เลขคณิต ตวัอยา่งเชน่ การคณูเป็นเหมอืนการบวกจาํนวนทีซ่ํ้ากนั รูว้า่การดาํเนินการทางคณิตศาสตร์
สามารถนําไปใชใ้นเหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ทัง้เรือ่งตรรกยะ สดัสว่น และความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ ควร
สอดแทรกเขา้มาในกจิกรรมการเรยีนการสอนทุกครัง้ ในเกรด 9 – 12 ผูเ้รยีนไมเ่พยีงตอ้งรูถ้งึลกัษณะ
ของการเชื่อมโยงแต่ตอ้งสามารถหยัง่รูท้ีจ่ะนําความรูห้น่ึงไปแกป้ญัหาต่างๆ ได ้ตลอดการเรยีนตัง้แต่
อนุบาลถงึเกรด 12 ผูเ้รยีนควรถามตนเองวา่ “ปญัหาน้ีหรอืคณิตศาสตรเ์รือ่งน้ี เหมอืนกบัปญัหาอื่น
หรอืเรือ่งอื่นทีเ่คยเรยีนมาก่อนหรอืไม ่อยา่งไร” การเชื่อมโยงเป็นการสรา้งแนวคดิใหม่ๆ  ขยายเพิม่เตมิ
จากคณติศาสตรท์ีเ่คยเรยีนมาแลว้ เรยีนรูใ้นการเตรยีมตวัรบัความรูใ้หม ่ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษารูจ้กั
นําเรือ่งการลบจาํนวนเตม็บวกมาโยงเขา้กบัการลบทศนิยมและเศษสว่น ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ตระหนักและรูจ้กัวธินํีาเสนอการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรท์ีม่แีนวคดิเดยีวกนั เช่น อตัราสว่นใชใ้น
การนําเสนออตัราการเปลีย่นแปลงเพื่อหาความเอยีงหรอืความชนัของเสน้ตรง ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย รูจ้กัเชือ่มโยงแนวคดิในพชีคณิตและเรขาคณิต กจิกรรมทีใ่ชใ้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ 
เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างเสน้ผ่านศูนยก์ลางและเสน้รอบวงกลม ทาํการทดลองโดยนําวงกลมขนาด
ต่างๆ หลายๆ รปู มาวดัความยาวของเสน้รอบวงและเสน้ผา่นศูนยก์ลาง ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้
อาจจะนําขอ้มลูมาเขยีนกราฟ 2 ตวัแปร เสน้รอบวง (c) และเสน้ผา่นศูนยก์ลาง (d) จะไดแ้นวเสน้ตรง
ผา่นจุด (0, 0) และอตัราสว่นของ c/d คงที ่เมือ่เฉลีย่คา่ของ c/d จะไดค้า่อยูร่ะหว่าง 3.1 และ 3.2 ซึง่เป็น
คา่ประมาณของ ปญัหานี้ไดนํ้าแนวคดิในเรือ่งของการวดั การวเิคราะหข์อ้มลู เรขาคณิต พชีคณิต  
และจาํนวนมาใช ้
   2. เขา้ใจคณิตศาสตรว์า่เชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่งไร และนําความรูห้น่ึงไปสรา้งความรูใ้หม่
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัได ้เมือ่ผูเ้รยีนสัง่สมประสบการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีโ่รงเรยีนไปเรื่อยๆ ความสามารถใน
การเหน็สว่นทีส่ามารถเกีย่วขอ้งกนัไดใ้นคณิตศาสตรค์วรมเีพิม่ขึน้ ผูเ้รยีนในระดบัชัน้อนุบาลถงึเกรด 2  
จะตระหนกัในเรือ่งการนบั รูจ้กัจาํนวน และสณัฐานของวตัถุต่างๆ ผูเ้รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาจะได้
คน้หาการดาํเนินการทางเลขคณิตแบบต่างๆ และผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จะไดค้น้หาตวัอยา่ง
ของจาํนวนตรรกยะ รูจ้กัการสรา้งสดัสว่น และความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ สว่นผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
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ตอนปลายจะไดค้น้หาการเชื่อมโยงของคณิตศาสตรใ์นเรือ่งต่างๆ ดงัตวัอยา่ง พรีะมดิสีเ่หลีย่มจตุัรสัที่
ถูกตดัยอดสามารถนํามาเป็นแนวทางในการหาสตูรการหาพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มคางหม ู
   3. ตระหนกั และรูจ้กัประยุกตค์ณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ ในการเรยีนคณิตศาสตร์
ควรไดท้าํงานเกีย่วกบัปญัหาในวชิาอืน่  ๆบา้ง การเชือ่มโยงสามารถทาํไดก้บัวชิาอื่น  ๆทีเ่ป็นชวีติประจาํวนั
ของผูเ้รยีน ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถงึเกรด 2 ผูเ้รยีนสามารถเรยีนคณติศาสตรพ์ืน้ฐานทีม่กีารเชือ่มโยงกบั
ชวีติจรงิ ผูเ้รยีนในระดบัเกรด 3 – 5 ควรจะไดเ้รยีนการประยุกต์ของคณิตศาสตรท์ีส่าํคญักบัวชิาอื่นๆ 
และขยายเพิม่เตมิขึน้ไปอกีในระดบัเกรด 6 – 8 และในระดบัเกรด 9 – 12 ควรจะใชค้ณิตศาสตรไ์ปอธบิาย
ปญัหาทีป่ระยกุตซ์บัซอ้นขึน้ การใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรด์ว้ยการใหง้านถอืเป็น
เรือ่งสาํคญั คณิตศาสตรส์ามารถนําไปใชใ้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์เภสชัศาสตร ์และบรหิารธุรกจิ 
การเชื่อมต่อคณิตศาสตรเ์ขา้กบัวทิยาศาสตรไ์มไ่ดท้าํแคเ่ฉพาะเนื้อหา แต่ยงัรวมถงึกระบวนการ และ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดนํ้าไปประยกุตใ์หเ้ขา้กบัการเรยีนคณติศาสตร ์ ดงัในมาตรฐานการศกึษา
วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ(National Science Education Standards) ทีร่ะบุใหใ้น 1 ปี โรงเรยีนประถมศกึษา
จะตอ้งสอนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง อากาศ โดยนําคณิตศาสตรม์าเชื่อมโยงกบักจิกรรมการสอนน้ี ซึง่
สามารถทาํไดห้ลากหลาย เช่น ผูเ้รยีนอาจจะออกแบบเครือ่งมอื หรอือุปกรณ์วดัสภาพอากาศ วางแผน 
การจดัการ และการสือ่สารขอ้มลู เป็นตน้ 
    ตวัอยา่งของการประยกุตค์ณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น  ๆ เป็นเรือ่งทีผู่เ้รยีนในโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแห่งหน่ึงไดไ้ปฝึกงานทีบ่รษิทัผลติยาแห่งหน่ึง ซึง่กาํลงัขยายงานดว้ยการตัง้
สาขาใหม ่จากขอ้มลูทีท่ราบทางบรษิทัไมไ่ดค้าํนึงถงึแต่เฉพาะยอดขายทีจ่ะไดใ้นอนาคตในการหาทาํเล
ทีต่ ัง้รา้นเทา่นัน้ ทมีงานของผูเ้รยีนไดร้บัความชว่ยเหลอืใหค้าํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
ของบรษิทั ผูเ้รยีนไดท้าํการวเิคราะหส์ถติขิอ้มลูประชากร และขอ้มลูทางเศรษฐกจิทีท่าํใหเ้ราทราบถงึ
อุปสงคท์างการตลาด ผูเ้รยีนไดท้าํงานกบัพนกังานของบรษิทัและรว่มประเมนิความเป็นไปไดข้องทาํเล
ทีต่ ัง้สาขาใหม่ ผูเ้รยีนไดท้าํงานกบัสถาปนิกในการออกแบบตวัรา้น และทาํงานรว่มกบัพนกังานบญัชี
ในการวางแผนในเรือ่งการเงนิ 
  โทมสั และ ซานเทยีโก  (Thomas; & Santiago.  2002: 484 – 488) กลา่วถงึมาตรฐาน
การเชื่อมโยง ปี 1989 และ 2000 ว่า ในปี 1989 มาตรฐานหลกัสตูรและการประเมนิผล มาตรฐานการเชื่อมโยง
ไดกํ้าหนดไวอ้ยา่งมคีวามหมายเป็น 1 ใน 4 ของมาตรฐานดา้นกระบวนการทีเ่ชื่อมต่อเน่ืองกนั เพือ่
การผา่นระดบัช่วงชัน้ทัง้หมด แต่ละกลุม่ระดบัอนุบาล-เกรด 4, เกรด 5 – 8 และเกรด 9 – 12 ลกัษณะเฉพาะ
ของหลกัสตูรจะสง่เสรมิใหก้ารเชื่อมโยงในคณิตศาสตรเ์ป็นการพสิจูน์วา่ ระดบัชว่งชัน้ทีเ่พิม่ขึน้จะเพิม่
ความลกึซึง้ในการสรา้งการเชื่อมโยงใหม้ากขึน้ ในระดบัอนุบาลถงึเกรด 4 เน้นการกําหนดนึกถงึความสมัพนัธ ์ 
สรา้งการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร ์เพือ่ช่วยใหพ้วกเขาเหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิในวชิาคณติศาสตร ์ 
ในเกรด 5 – 8 การสงัเกตการเชื่อมโยงคณิตศาสตรเ์ป็นการเน้นถงึจุดมุง่หมายอยา่งกวา้งๆ ของผูเ้รยีน  
เทคนิคการเขยีนภาพใหไ้ดส้ดัสว่นอยา่งทีเ่หน็ดว้ยตาจรงิ ในวชิาคณติศาสตรเ์หมอืนกบัการรวบรวม
สิง่ทัง้หมด หลกัสตูรทีส่นบัสนุนผูเ้รยีนในเกรด 9 – 12 มคีวามสาํคญัต่อการสบืสวนสอบสวนของการเชื่อมโยง
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คณิตศาสตรต์อ่ไปถงึการรวบรวมความสนใจในความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัขอ้คณิตศาสตรแ์ละการประยกุต์  
หลกัการและมาตรฐานขัน้สงู มาตรฐานการเชือ่มโยงตลอดจนหลกัสตูร เป็นตวับง่ชีท้ีม่ากกวา่การเขา้ใจ  
(หยัง่รู)้ จุดความสนใจ และการเชื่อมโยงกนัเป็น 1 ใน 5 ของมาตรฐานดา้นกระบวนการ มาตรฐาน
การเชื่อมโยงนิยามอยา่งชดัเจน เป็น 1 ในกลุม่ของเกณฑส์าํหรบัผูเ้รยีนระดบัอนุบาล เกรด 12 ใน
แผนการเรยีนรู ้ซึง่แผนการเรยีนรูจ้ากระดบัอนุบาล เกรด 12 ควรจะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถ 
   1. ตระหนกั และรูจ้กัเชือ่มโยงความรูต้่างๆ ในคณิตศาสตร ์
   2. เขา้ใจถงึความคดิทางคณิตศาสตรว์า่มกีารเชื่อมโยงกนัอยา่งไร และสรา้งความคดิ
เพือ่สรา้งการเชือ่มโยงทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 
   3. ตระหนกั และรูจ้กัประยุกตค์ณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2545ก: 26 – 27) ไดก้ลา่วถงึมาตรฐานการเชื่อมโยงในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ชว่งชัน้ที ่4 ดงัน้ี 
   1. เชื่อมโยงความคดิรวบยอด หลกัการ และวธิกีารทางคณิตศาสตร ์และศาสตรอ์ื่นๆ 
เพือ่อธบิายขอ้สรุปหรอืเรือ่งราวต่างๆ ได ้
   2. นําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ปประยกุตใ์นการเรยีนรูใ้นงาน
และในการดาํรงชวีติ 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรมุ์ง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั เขา้ใจถงึความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกนัไดข้องวชิาคณติศาสตร์
และศาสตรอ์ืน่ๆ และเหน็ถงึความเชื่อมโยงระหว่างวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถานการณ์ต่างๆในชวีติประจาํวนั 
 3.3 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
  การจดักระบวนการเรยีนรู ้ ผูส้อนถอืว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาททีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา
ทกัษะการเชือ่มโยง ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาทกัษะ/กระบวนการเชื่อมโยงสาํหรบัผูส้อนทีจ่ะ
นําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ดงัน้ี 
  เบซลิ (Basil.  1999: 8 – 12) ผูส้อนควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนหาขอ้มลูนอกหอ้งเรยีน เน่ืองจาก 
การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสหาขอ้มลูนอกหอ้งเรยีน เป็นการช่วยใหพ้วกเขาเชื่อมโยงความรูก้บัชวีติจรงิ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการเพิม่ความสามารถของผูเ้รยีนใหส้ามารถเชื่อมโยงแนวคดิรวบยอดทาง
คณิตศาสตรก์บัศาสตรส์าขาอื่นๆ และชวีติจรงิ โดยการใชป้ระสบการณ์เหลา่น้ีจะเป็นการกระตุน้สนบัสนุน
การเรยีนการสอน และผูเ้รยีนจะไดจ้ดจาํวา่ความรูใ้นตอนเริม่ตน้ของพวกเขาเกีย่วกบัจาํนวน ขนาด  
รปูรา่ง และแบบรปู เกีย่วพนักบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัโดยผา่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  สภาครคูณติศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  2000: 360) กลา่ววา่ ผูเ้รยีนควรไดร้บั
โอกาสในการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ ทัง้ในโรงเรยีน และในสงัคมปจัจุบนัมากขึน้  
ผูส้อนคณิตศาสตรต์อ้งคน้ควา้รว่มมอืกบัผูส้อนในวชิาอื่นเพือ่สาํรวจแนวคดิต่างๆ ทางคณิตศาสตรไ์ปยงั
ปญัหาอื่น ซึง่เกดิขึน้ในหอ้งเรยีน การรวมคณิตศาสตรเ์ขา้ไปในเน้ือหา ซึง่ใหส้ญัลกัษณ์ และกระบวนการ
ทีม่ปีระโยชน์ เป็นจุดมุง่หมายทีส่าํคญัของมาตรฐานทัง้หมด ทาํใหผู้เ้รยีนมองเหน็แนวคดิทางคณติศาสตร์
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ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา้ใจมนัได ้ทกัษะการเชื่อมโยงมปีระโยชน์ในการแกป้ญัหา การอภปิราย และแบบจาํลอง
ขอ้เทจ็จรงิในโลก และการสือ่สารความคดิและขอ้มลูทีซ่บัซอ้นในลกัษณะทีล่ะเอยีดและชดัเจน การนําเสนอ
ปญัหาชว่ยใหม้องสิง่ต่างๆ ไดท้ัว่และชดัเจนขึน้ ทาํใหผู้เ้รยีนอธบิายปญัหาและหาคาํตอบได ้ถา้ผูเ้รยีน
เป็นผูม้ศีกัยภาพทางคณิตศาสตรจ์าํเป็นตอ้งฝึกใหผู้เ้รยีนปรบัเปลีย่นวธิกีารหาคาํตอบทีห่ลากหลายขึน้  
และตระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งมุมมองทีแ่ตกต่างกนั 
   การเชื่อมโยงระหว่างหวัขอ้ทางคณิตศาสตรส์ามารถสรา้งไดห้ลายแนวทางเมือ่ผูเ้รยีน
ศกึษาหวัขอ้หน่ึงกส็ามารถนําไปประยกุตใ์นหวัขอ้อื่นได ้ โดยการเชือ่มโยงปรากฏออกมาขณะผูเ้รยีน
ทาํคณิตศาสตร ์ตวัอยา่งเช่น 
    1. ความรูเ้กีย่วกบัพืน้ที ่ สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจในการดาํเนินการของเศษสว่น  
การนําเสนอขอ้มลู การแกป้ญัหาสดัสว่น การหาตวัประกอบ และความน่าจะเป็น 
    2. บทเรยีนเรือ่งการวดั ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสรา้งสตูรและแกป้ญัหา โดย
ใชแ้นวคดิทางเรขาคณิต การวดั และพชีคณิต 
   ผูเ้รยีนจะไดแ้นวคดิใหม่ๆ  กระบวนการ และทกัษะจากการแกป้ญัหา แลว้สามารถ
รวบรวมแนวคดิและความคดิรวบยอดเพือ่สง่เสรมิความเชือ่มัน่ของผูเ้รยีนในความคดิของเขาเอง เน้ือหา
สง่เสรมิทศันคตขิองผูเ้รยีนทีม่ตี่อการเชื่อมโยง แต่ผูส้อนจะตอ้งหาโอกาสในการชว่ยเหลอืผูเ้รยีนใหส้รา้ง
การเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ปญัหาทีส่รา้งขึน้ ตอ้งเป็นปญัหาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสรา้งการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร ์เอาใจใสต่่อการตระหนกั และการสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งหวัขอ้จะคอ่ยๆ ซมึซาบเขา้ไป
ในตวัผูเ้รยีน ซึง่คาดหมายว่าแนวคดิทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูเ้ป็นประโยชน์ในการแกป้ญัหา และคน้ควา้
มโนทศัน์ทางคณติศาสตรอ์ืน่ๆ 
  ไคล ์และคนอืน่ๆ (Kyle; et al.  2001: 80 – 86) กลา่ววา่ ผูส้อนควรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน
รว่มกนัแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม และแกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิทีพ่วกเขาสนใจ เน่ืองจากการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงเขา้กบัความเป็นสว่นตวัของพวกเขา ผูเ้รยีนจะชอบแกป้ญัหาและสนุกกบัการเรยีนรู ้ 
และผูเ้รยีนไดท้าํงานอยา่งมคีวามหมาย อกีทัง้กจิกรรมหรอืปญัหาทีใ่หค้วรเป็นปญัหาเปิด เพือ่ใหผู้เ้รยีน
ไดค้ดิ สามารถบอกแนวคดิและแสดงเหตุผลได ้
  กรมวชิาการ (2545ก: 200 – 205) กลา่ววา่ ในการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะ/
กระบวนการเชือ่มโยงความรูค้ณิตศาสตรน์ัน้ ผูส้อนอาจจดักจิกรรมหรอืสถานการณ์ปญัหา สอดแทรก
ในการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็การนําความรู ้ เน้ือหาสาระ และกระบวนการทางคณติศาสตร์
มาใชใ้นการเรยีนรูเ้น้ือหาใหม ่ หรอืนําความรูแ้ละกระบวนการทางคณติศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหา
ในสถานการณ์ทีผู่ส้อนกาํหนดขึน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ หรอื
เหน็การนําคณิตศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนั และองคป์ระกอบหลกัทีส่ง่เสรมิการพฒันาการ
เรยีนรูท้กัษะ/กระบวนการเชือ่มโยง มดีงัน้ี 
   1. มคีวามคดิรวบยอดทางคณิตศาสตรอ์ยา่งเด่นชดัในเรือ่งนัน้ 
   2. มคีวามรูใ้นเน้ือหาทีจ่ะนําไปเชือ่มโยงกบัสถานการณ์ หรอืงานอื่นๆ ทีต่อ้งการ 
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เป็นอยา่งด ี
   3. มทีกัษะในการมองเหน็ความเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงระหว่างความรูแ้ละทกัษะ/กระบวนการ
ทีม่ใีนเน้ือหานัน้กบังานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
   4. มทีกัษะในการสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่สรา้งความสมัพนัธ ์และเชือ่มโยง
คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ หรอืคณิตศาสตรก์บัสถานการณ์ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งดว้ย 
   5. มคีวามเขา้ใจในการแปลความหมายของคาํตอบทีห่าไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
วา่มคีวามเป็นไปไดห้รอืสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นัน้อยา่งสมเหตุสมผล 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะการเชื่อมโยง
นัน้ ผูส้อนควรบรูณาการเน้ือหาวชิาต่างๆ ภายในคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั โดยกําหนดสถานการณ์ปญัหา
ทีห่ลากหลายซึง่เชือ่มโยงคณิตศาสตรเ์ขา้กบัศาสตรอ์ื่น  ๆ รวมถงึนําคณิตศาสตรไ์ปเชือ่มโยงกบัชวีติประจาํวนั
ของผูเ้รยีน โดยผูส้อนควรสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนทาํงานเป็นกลุม่เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้องเหน็มุมมองความคดิ
ในการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย 
 3.4 คณิตศาสตรก์บัการเช่ือมโยง 
  คณิตศาสตรม์คีวามเชื่อมโยงกนัอยูภ่ายในเน้ือหา ทัง้ยงัมกีารเชือ่มโยงกบัศาสตรต์่างๆ 
มากมาย และสามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึลกัษณะการเชื่อมโยง
ในรปูแบบต่างๆ ไวด้งัน้ี 
  สครอย และ สครอย (Sqroi; & Sqroi.  1993: 569 – 570) กลา่ววา่ เดมิการสอนพชีคณิต
และเรขาคณติในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษานัน้ มกีารสอนโดยแยกออกจากกนั ต่อมาบางรฐัในสหรฐัอเมรกิา
มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมกีารนําการบรูณาการมาใชก้บัพชีคณติและเรขาคณิต  
โดยแทจ้รงิมโนมตขิองการเชือ่มโยงระหวา่งพชีคณิตและเรขาคณิตไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่นกัคณิตศาสตรแ์ละ
นกัปรชัญาชาวฝรัง่เศส ชื่อ เรเน่ เดสค์ารท์ส ์ (Rene’ Descartes) ไดพ้ฒันาเรขาคณิตทีรู่จ้กักนัด ีคอื  
เรขาคณิตวเิคราะห ์ โดยการนําภาพเรขาคณิตเขา้มานําเสนอดว้ยพชีคณติ ดว้ยการใชร้ะบบ จาํนวนจรงิ
และสมการ 
  เคนเนดี ้และ ทปิส ์(Kennedy; & Tipps.  1994: 194 – 200) กลา่ววา่ การเชื่อมโยงในวชิา
คณิตศาสตรน์ัน้ ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งทาํการเชือ่มโยงระหวา่งสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม รปูภาพ แผนผงั สญัลกัษณ์
และภาษา รปูแบบการแสดงมโนทศัน์และความเขา้ใจเน้ือหาต่างๆ ใหร้วมกนัเป็นหลกัการทางคณิตศาสตร ์ 
พวกเขาจาํเป็นตอ้งทาํการเชือ่มโยงระหวา่งคณิตศาสตรแ์ละโลกแห่งความเป็นจรงิ 
   การเชื่อมโยงน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกนัในระหวา่งการสอนควรสรา้งใหเ้กดิขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ 
ในระหว่างการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิาน หรอืกจิกรรมแลว้แปลงกจิกรรมเหลา่นัน้ออกมา
เป็นรปูภาพ แผนภาพ แผนภมู ิกราฟ และสญัลกัษณ์ต่างๆ ตวัอยา่งเชน่ ในชัน้เรยีนเกรด 3 ผูส้อนไดส้อน
ใหผู้เ้รยีนสรา้งการเชื่อมโยงระหว่าง “คกุกี”้ กบัเศษสว่น ผูเ้รยีนในชัน้เรยีนนัน้ไดรู้จ้กัการเชื่อมโยงระหวา่ง
คณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนกบัคณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนัดว้ยปญัหา “คกุกี”้ การเชือ่มโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตรอ์ื่น  ๆกบัชวีติจรงิเกดิไดอ้ยา่งมากมาย ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานทีจ่ะเชือ่มโยงคณติศาสตร์
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กบัวทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศลิปะ งานคหกรรมเกีย่วกบัอาหาร และกจิกรรมในวชิาต่างๆ บางทอีาจ
เป็นกจิกรรมในชัน้เรยีนและสามารถทาํเป็นโครงงานรายบคุคลหรอืกลุ่มเลก็ๆ หรอืบางทจีะทาํในช่วงเวลา
ทีเ่หมาะสม 
   ตวัอยา่งต่อไปน้ี จะแสดงถงึวธิทีีผู่ส้อนจะสรา้งการเชื่อมโยงระหว่างคณติศาสตรก์บั
ศาสตรต์่างๆ และสงัคมรอบตวั ดว้ยการใหผู้เ้รยีนทาํโครงงานทีบ่างโครงงาน อาจใหท้าํรว่มกนัทัง้ชัน้  
รายบุคคล หรอืทาํโดยกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
    1. คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
     1.1 การโคจรของดวงจนัทร ์    
     1.2 การจดบนัทกึอุณหภมู ิความเรว็ลม และความดนัอากาศ 
     1.3 การสง่มนุษยไ์ปยงัดวงจนัทร ์การโคจรของดาวเคราะห ์
     1.4 การกาํหนดมาตราสว่น 
     1.5 การสรา้งระบบโซลารเ์ซลล ์
    2. คณิตศาสตรแ์ละสงัคมศกึษา 
     2.1 นาฬกิาน้ําและนาฬกิาทราย 
     2.2 การสรา้งพรีะมดิในประเทศอยีปิต ์
     2.3 การออกแบบพรมและตะกรา้ทีใ่ชห้ลกัการสมมาตรและทรงลกูบาศกข์อง
ชาวอนิเดยีนแดงทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิา 
     2.4 การเปรยีบเทยีบภมูปิระเทศ ตาํแหน่งทีร่าบสงู ทีร่าบตํ่า ภมูปิระเทศที่
สงูทีสุ่ดและทีล่กึทีสุ่ดใตท้ะเล 
    3. คณิตศาสตรแ์ละสุขภาพ 
     3.1 การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระดบัโคเลสเตอรอลเพือ่สขุภาพ 
     3.2 การวดัความสงูของผูเ้รยีน  การบนัทกึผลในรปูตารางและกราฟ 
     3.3 การหาปรมิาณแคลอรจีากการอ่านฉลากขอ้มลูโภชนาการขา้งกล่องผลติภณัฑ์
การวดัระดบัโคเลสเตอรอล 
    4. คณิตศาสตรแ์ละศลิปะ 
     4.1 การวดัรอบขอบกระดาษเพือ่ตดิขอบผนงั 
     4.2 การกาํหนดมาตราสว่นฉากละครในชัน้เรยีน วดัและเตรยีมกระดาษสรา้ง
ฉากการวาดภาพทวิทศัน์ต่างๆ 
     4.3 การอ่านและทาํตามคาํแนะนําจากการประดษิฐ ์Origami ของชาวญีปุ่น่ 
    5. คณิตศาสตรแ์ละการอ่านและศลิปะทางภาษา 
     5.1 การหารปูแบบของคาํ การแยกประเภทของคาํ 
     5.2 อ่านรายงานการวจิยัและงานเขยีนทางคณติศาสตรท์ีม่ชีือ่เสยีง 
     5.3 เลขวทิยา (Numerology) และตวัเลขทีง่ดงาม 



 
 

34 

     5.4 การวจิยัและเขยีนเรือ่งราวของนกัคณิตศาสตรท์ีม่ชีือ่เสยีง จาํนวน และ
ความงามของตวัเลข การวเิคราะหข์อ้ความเพือ่บอกจาํนวนพยญัชนะ (เรือ่งน้ีสามารถเชือ่มโยงกบัรายการ 
เกมโชวท์างโทรทศัน์ของสหรฐัทีช่ือ่ Wheel of Fortune) 
    6. คณิตศาสตรแ์ละการศกึษาทางกายภาพ 
     6.1 นบัจาํนวนไมเ้ลือ้ยทีข่ ึน้ตามเชอืก 
     6.2 แบบแผนพืน้ทีใ่นการเลน่ 
     6.3 การนบัจาํนวนรอบของการกระโดดเชอืก การแสดงใหเ้หน็วา่ โอลมิปิก
ยิง่ใหญ่การจดัวางพืน้ทีก่ารเล่น การจบัเวลาในการแขง่ขนั  เป็นตน้ 
   คณิตศาสตรก์บัโลกปจัจุบนัเชือ่มโยงกนัในหลายๆ ดา้น จากบทความในหนงัสอืพมิพ ์
หรอืนิตยสาร ไมว่่าจะเป็นทางดา้นธุรกจิ แนวโน้มทางเศรษฐกจิ สภาพอากาศ และขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ 
การรายงานพเิศษทัง้ในรปูบทความและภาพขา่ว แผนผงัการเดนิทางทีท่า่เรอื สถานีรถไฟ และสนามบนิ  
ลว้นใหข้อ้มลูทีเ่ป็นคณติศาสตร ์ เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผูค้นทัง้สิน้ ปญัหาทางเศรษฐกจิ ปญัหา
การจดัการขยะและมลพษิทีเ่กดิจากรถยนตข์องเสยีจากโรงงาน ไดท้าํใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กบัการดาํรงชวีติในปจัจุบนั ผูส้อนจงึควรสอนโดยบรูณาการคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ หรอืกบัปญัหา
ในชวีติจรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 
 ดงันัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งรูจ้กัสรา้งการเชื่อมโยงเน้ือหาต่าง  ๆ ในวชิาคณติศาสตร ์ เพือ่จะไดบ้รูณาการ
เน้ือหาทัง้หมด ผูส้อนจะประสบความสาํเรจ็ เมือ่ทําหน้าทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถสรา้งการเชื่อมโยงมโนมติ
ของเน้ือหาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น เศษสว่นและทศนิยมกบัเรือ่งของเปอรเ์ซน็ต ์การคณูกบัการบวก  
การหารกบัการลบ และการนําการวดัไปใชใ้นเรขาคณติ ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บั
ศาสตรอ์ื่นๆ และคณติศาสตรก์บัชวีติจรงิได ้
  นุธ (Knuth.  2000: 48 – 53) กลา่ววา่ การทีผู่เ้รยีนจะเขา้ใจความหมายของฟงักช์นั ที่
ไมเ่พยีงแครู่ ้ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมกีารนําเสนอวธิทีีต่่างกนัในการหาคาํตอบใหม้กีารแสดงสมการ
ในรปูแบบต่าง  ๆเชน่ ใหม้กีารนําเสนอสมการเชงิเสน้ทัง้ในรปู Point-slope และรปูแบบต่าง  ๆวธิกีารนําเสนอ
ดว้ยกราฟ การแปลงกราฟไปเป็นสมการ ซึง่ควรใหผู้เ้รยีนไดม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละอภปิรายถงึ
วธิกีารไดม้าซึง่คาํตอบ 
  นทัเซาลสั (Natsaulas.  2000: 364 – 370) กลา่ววา่ การเชื่อมโยงระหวา่งกรุปสมมาตร  
(Symmetry Groups) ในคณิตศาสตรก์บัศลิปะและประวตัศิาสตรว์า่ ทีผ่า่นมามกีารนําเอาวฒันธรรมจาก
ทีต่่างๆ มาเป็นตน้แบบในการผลติออกแบบสิง่ประดบัและตกแต่ง หรอืเป็นภาพสญัลกัษณ์ของพธิกีาร  
หรอืสญัลกัษณ์ทางศาสนา ซึง่จากทีก่ลา่ววา่ เป็นคณติศาสตรธ์รรมชาตมิภีาพทีส่รา้งมาจากการสะทอ้น  
และการหมุนภาพบนระนาบ ดงันัน้ประวตัศิาสตรแ์ละการผสมผสานทางศลิปะ ทาํใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
การสะทอ้น และการหมนุบนระนาบไดเ้ช่นเดยีวกบัมโนทศัน์ของรปูสมมาตร การศกึษารปูสมมาตรเพือ่ให้
เชื่อมโยงศลิปะและประวตัศิาสตร ์สง่เสรมิความเขา้ใจในการสรา้งภาพบนระนาบ 
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  วาเชอร ์และ มลิรอย (Vacher; & Mylroie.  2001: 640 – 641) ไดก้ลา่วถงึการเชื่อมโยง
ระหว่างคณติศาสตรก์บัธรณวีทิยาในการสาํรวจถํ้าวา่ ถํ้านัน้แตกต่างจากภเูขา ทะเลสาบหรอืแมน้ํ่า ตรงที่
เราไมส่ามารถเหน็ปากถํ้าไดใ้นระยะไกล ไมส่ามารถทาํแผนทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศ หรอืภาพถ่าย
ดาวเทยีม ไมส่ามารถบอกลกัษณะภายในถํ้าไดจ้นกว่าเราจะเดนิเขา้ไปสาํรวจภายใน ภายในถํ้านัน้ ยงั
ทอดยาวออกไปหลายทางจนไมอ่าจทาํนายสว่นปลายของถํ้าได ้ จงึตอ้งมวีธิกีารในการสาํรวจ โดยหา
ความยาวของระยะทางในถํ้าเป็นสว่นๆ และทศิทาง แลว้เขยีนแทนดว้ยเวกเตอรก์ารเขยีนแผนทีข่องถํ้า  
จงึเป็นการแปลงขอ้มลูของระยะทางและมุมออกมาเป็นเวกเตอรใ์นระบบสามมติ ิ
  ดอสเซย ์และคนอื่นๆ (Dossey; et al.  2002: 81 – 83) กลา่วถงึ การเชือ่มโยงทาง
คณิตศาสตรว์่า ความเขา้ใจในวชิาคณิตศาสตรส์รา้งขึน้ไดท้นัท ีขณะเกดิการเรยีนรู ้โดยสรา้งการเชือ่มโยง
ระหว่างความรูใ้หม ่ และความรูส้ว่นหน่ึงทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ ผูเ้รยีนทีส่ามารถเชือ่มโยงมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตรไ์ดห้ลากหลายจะพฒันาความเขา้ใจในคณิตศาสตรไ์ดม้ากยิง่ขึน้ การเชื่อมโยงทาํใหผู้เ้รยีน
สามารถแกป้ญัหา และสามารถทาํการอา้งเหตุผลทางคณิตศาสตรไ์ดค้ล่องแคล่วขึน้ นอกเหนือจากการใช้
เครือ่งมอือื่นๆ ในการแกป้ญัหามโนทศัน์ หรอืเน้ือหาในคณิตศาสตรท์ีม่กีารเชือ่มโยงช่วยใหผู้เ้รยีนมอง
คณิตศาสตรแ์บบบรูณาการ การแยกคณิตศาสตรอ์อกเป็นวชิายอ่ยๆ เชน่ เรยีนพชีคณิตเบือ้งตน้ แลว้
มาเรยีนวชิาพชีคณิต และเรขาคณิตตามลาํดบั ทาํใหผู้เ้รยีนมองวชิาคณิตศาสตรว์่า ไมส่มัพนัธก์นั แมว้่า
บทเรยีนก่อนหน้าจะเป็นพืน้ฐานความเขา้ใจในคณิตศาสตรร์ะดบัสงู การแยกเน้ือหาออกจากกนั ทาํให้
ผูเ้รยีนไมส่ามารถสรา้งการเชือ่มโยงทีท่าํใหเ้ขา้ใจภาพรวมของคณิตศาสตร ์ การเรยีนทีเ่น้นการเชื่อมโยง
จะทาํใหผู้เ้รยีนมพีืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่ในการเรยีนคณิตศาสตรต์่อไป 
   สมบตักิารแจกแจงนับ เป็นตวัอย่างทีด่ขีองมโนทศัน์ทางคณิตศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยง
หลายเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั สมบตักิารแจกแจงเป็นสิง่สาํคญัในการคณูจาํนวนเตม็บวก การคณูทีต่วัคณู
มเีลขโดดถงึ 3 ตวั เช่น 8 172 ทาํใหง้า่ยขึน้ โดยใชส้มบตักิารแจกแจงเป็น (8 100) (8 70)  
(8 2) นอกจากน้ี สมบตักิารแจกแจง ยงัช่วยผูเ้รยีนในการหาพืน้ทีแ่รเงา ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
(Dossey; et al. 2002: 82) ซึง่สมบตักิารแจกแจงไมไ่ดใ้ชแ้ยกตวัประกอบ และแทนคา่ในประโยค
พชีคณิตเท่านัน้ แต่ยงันําไปใชก้บัผลคณูเชงิสเกลารใ์นเวกเตอรแ์ละเมตรกิซใ์นการเรยีนคณิตศาสตรข์ ัน้สงู  
ผูส้อนสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเชือ่มโยงเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในวชิาคณติศาสตรใ์นภาพกวา้งไดพ้ืน้ที ่คอื 
(22)(12) – 2[(3)(6)+(3)(1)] 
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                        ภาพประกอบ 2 การใชส้มบตักิารแจกแจงหาพืน้ทีแ่รเงา 
 
 ทีม่า: Dossey; John A.; et al. (2002).  Mathematics Methods and Modeling for Today’s 
Mathematics Classroom: A Contemporary Approach to Teaching Grades 7-12.   p. 82. 
 
 
   ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัและเริม่การสรา้งการเชื่อมโยงตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา ผูส้อนอาจชีแ้นะ
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเชื่อมโยงเรขาคณิตในระบบพกิดัฉาก โดยใหพ้สิจูน์ว่า เสน้ทแยงมุมของรปูสีเ่หลีย่ม
ดา้นขนานตดัแบ่งครึง่ซึง่กนัและกนั สามารถใชว้ธิกีารหาจุดกึง่กลางของเสน้ทแยงมุมทัง้สอง เพือ่พสิจูน์
ขอ้ความดงักลา่ว 
   ผูส้อนสามารถแนะนํากระบวนการเชื่อมโยงใหก้บัผูเ้รยีนโดยการใหง้านทีผู่ส้อนออกแบบ
ขึน้ งานทีแ่สดงการเชือ่มโยงกบัมโนทศัน์ของเรือ่งทีเ่คยเรยีนมาแลว้ เช่น การสาํรวจลาํดบัฟิโบนกัซ ี 
(Fibonacci  Sequence) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … สามารถเชื่อมโยงกบัแบบรปูและฟงักช์นัก่อกาํเนิด  
เมือ่สาํรวจต่อไปนําไปสูค่วามรูเ้รือ่งอตัราสว่นทอง สีเ่หลีย่มมุมฉากทอง และประยกุตเ์ขา้กบังานศลิปะ  
โลกของการออกแบบ การเชือ่มโยงกบัวชิาต่างๆ ในคณิตศาสตร ์ เชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ 
และเชือ่มโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติจรงิ 
  ดวงเดอืน อ่อนน่วม และคนอืน่ๆ (2547: 50) กลา่วถงึลกัษณะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์
วา่เป็นไปไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. การเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม ่ เชน่ การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการสรา้งสตูร  
การหาพืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่ม ตอ้งเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิเรื่องพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ใน 2 ประเดน็  
คอื พืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่มจะมคีา่เทา่กบัครึง่หน่ึงของพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีต่ ัง้อยูบ่นฐานเดยีวกนั
และมคีวามสงูเท่ากนั และพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ คอื ความกวา้งคณูความยาว ดงันัน้ สตูรการหา

พืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่ม คอื  
2

1  ความยาวฐาน ความสงู 

6 ฟุต 

1 ฟุต 

6 ฟุต

1 ฟุต

12 ฟุต 

22 ฟุต

 3 ฟุต  3 ฟุต 
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   2. การเชื่อมโยงระหว่างเรือ่งต่างๆ ของคณิตศาสตร ์เชน่ การลบเป็นการดาํเนินการ 
ตรงขา้มของการบวก การคณูเป็นการบวกซํ้า  ๆการคณูและการหารเป็นการดาํเนินการตรงกนัขา้ม รอ้ยละ
สมัพนัธก์บัเศษสว่น การวดัสมัพนัธก์บัเรขาคณติ 
   3. การเชื่อมโยงแบบจาํลองหลายๆ แบบสูค่วามคดิรวบยอดเดยีวกนั เช่น การให้
ผูเ้รยีนสรา้งหน่วยการวดัทีไ่ม่เป็นมาตรฐานตามความตอ้งการของตนเอง กจ็ะไดห้น่วยทีไ่มเ่ป็นมาตรฐาน
หลายๆ ลกัษณะ แต่ทุกหน่วยนําไปสูค่วามคดิรวบยอดเดยีวกนัวา่เป็นหน่วยการวดัทีไ่มเ่ป็นมาตรฐาน 
   4. การเชื่อมโยงความคดิรวบยอดไปสูว่ธิคีดิคาํนวณ เชน่ ในการเรยีนรูเ้รือ่งหน่วย
การวดั เดก็ตอ้งเกดิความคดิรวบยอดวา่จํานวนต่างๆ จะมาบวกลบกนัไดต้อ้งมหีน่วยการวดัเดยีวกนั  
ดงันัน้ ถา้หากจาํนวนเหลา่น้ีมหีน่วยต่างกนัจงึตอ้งมกีารเปลีย่นหน่วยใหเ้หมอืนกนัก่อน 
   5. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั และคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น  ๆการเรยีน
การสอนคณติศาสตรโ์ดยการกําหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู ้ เป็นวถิทีางหน่ึงทีส่นบัสนุนสง่เสรมิการเชือ่มโยง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั การกําหนดหน่วยการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดศ้กึษา สาํรวจ สบืคน้  
เกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ทีต่นสนใจ ไดม้โีอกาสแสดงความคดิรเิริม่ ไดส้รา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ ในขณะเดยีวกนั
ยงัคงเรยีนรูค้ณิตศาสตรด์ว้ย หน่วยการเรยีนรูอ้าจเป็นหน่วยการเรยีนรูใ้นวชิาคณิตศาสตรเ์อง หรอืเป็น
หน่วยการเรยีนรูก้ลางทีค่ณิตศาสตรเ์รยีนรูร้ว่มดว้ยกบัวชิาอื่นๆ กไ็ด ้
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ เป็นความสามารถของผูเ้รยีน
ในการนําความรูเ้ดมิมาผสมผสานกบัความรูใ้หมเ่พือ่พฒันาการเรยีนรู ้และนําแนวความคดิทีไ่ดเ้รยีนรู้
แลว้ไปใชเ้ชือ่มโยงกบัศาสตรต์่างๆ เชน่ วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปศาสตร ์ เป็นตน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีน
สามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินชวีติได ้
 3.5 ประโยชน์ของการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยการเช่ือมโยง 
  นกัการศกึษาไดเ้สนอใหเ้หน็ประโยชน์ของการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
  เบริค์ฮารด์ (Burkhardt.  2001: Online) กลา่วถงึประโยชน์ของการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์
ดงัน้ี 
   1. ทาํใหนํ้าคณิตศาสตรไ์ปใชไ้ดม้ากขึน้ 
   2. ทาํใหไ้ม่มชีอ่งวา่งในการเรยีนรู ้
   3. ทาํใหห้ลกัสตูรเกดิความสมดุล 
   4. สนบัสนุนความเสมอภาค 
  เมอลโิน (Merlino. 2001: Online) กลา่วถงึประโยชน์ของการเชื่อมโยงในเน้ือหาคณติศาสตร์
ว่า ทาํใหผู้เ้รยีนมองคณิตศาสตรเ์ป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ดูมชีวีติชวีามากขึน้ และตระหนักว่าคณิตศาสตร์
มอียูใ่นชวีติจรงิและมอียูร่อบตวัเรา 
  แมค็ (Mack.  2004: 226 – 232) กลา่วถงึการเชือ่มโยงในการพฒันาความคล่องแคล่ว
ในการคาํนวณดว้ยเศษสว่น โดยใหผู้เ้รยีนเกรด 5 – 8 ดาํเนินการดว้ยขนาดของหน่วยทีเ่หมอืนกนั  ขณะที่
สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมองสิง่ทีเ่หมอืนกนั ผูเ้รยีนสาํรวจการบวกและการลบเศษสว่น วธิกีารน้ีอาจจะช่วยให้
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ผูเ้รยีนมองเหน็การบวกและการลบของเศษสว่นในวธิเีปลีย่นหน่วยใหเ้ป็นแบบเดยีวกนั จงึเป็นการสนบัสนุน
ผูเ้รยีนใหเ้กดิการพฒันาความคลอ่งแคลว่ในการคาํนวณดว้ยเศษสว่น 
  กรมวชิาการ (2545ก: 203) กล่าวถงึประโยชน์ของทกัษะการเชือ่มโยงดงัน้ี มกีารนําความรู้
ทางคณติศาสตรไ์ปประยุกตใ์นวชิาชพีบางอยา่งโดยตรง เช่น การตดัเยบ็เสือ้ผา้ งานคหกรรมเกีย่วกบั
อาหาร งานเกษตร งานออกแบบสรา้งหบีห่อบรรจุภณัฑต์่างๆ รวมถงึการนําคณิตศาสตรไ์ปเชือ่มโยง
กบัชวีติความเป็นอยูป่ระจาํวนั เชน่ การซือ้ขาย การชัง่ ตวง วดั 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รยีนเหน็
ความสมัพนัธข์องความรูเ้ดมิทีเ่คยเรยีนรูไ้ปแลว้เขา้กบัความรูใ้หม ่ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
ในวชิาคณติศาสตร ์และนําวชิาคณิตศาสตรไ์ปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่
และความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร ์
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   เดรก็เซล (Drexel.  1997: 2119 – A) ไดศ้กึษาการเชือ่มโยงระหวา่งเศษสว่นสามญั  
(Common Fraction) หรอืเศษสว่นทีม่ที ัง้ตวัเศษและตวัสว่นเป็นจาํนวนเตม็กบัเศษสว่นทศนิยม (Decimal  
Fraction) หรอืเศษสว่นทีม่ตีวัสว่นเป็นพหคุณูของ 10 เริม่ตน้ทีเ่ลอืกผูเ้รยีน 9 คน ซึง่เป็นผูเ้รยีนเกรด  6  
ทีอ่ยูต่่างหอ้งเรยีนกนัมาทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเศษสว่นสามญัและเศษสว่นทศนิยม โดย
ใหท้าํขอ้สอบเศษสว่นแบบเขยีนตอบและสมัภาษณ์ถงึการเรยีนเรือ่งเศษสว่นทีผ่า่นมา เพือ่จะไดท้ราบ
ระดบัความรูแ้ละมโนทศัน์เรื่องเศษสว่นของผูเ้รยีน ปรากฏว่ามโนทศัน์ เรือ่ง เศษสว่นของผูเ้รยีนมอียู่
จาํกดั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชบ้ทเรยีน 6 บท ในการปพูืน้ฐานมโนทศัน์และทกัษะ เรือ่ง เศษสว่น และใชบ้ทเรยีน
เพยีง 2 บท ในการเชื่อมโยงมโนทศัน์ของเศษสว่นสามญัและเศษสว่นทศนิยมกบักลุม่ตวัอยา่ง หลงัจาก
การใชบ้ทเรยีนกท็าํการสมัภาษณ์ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนสามารถจาํแนก เปรยีบเทยีบ  
ดาํเนินการบวกและลบเศษสว่นทศนิยมได ้ สามารถนําหลกัการของเศษสว่นสามญัไปใชก้บัเศษสว่น
ทศนิยมได ้ซึง่ขอ้จาํกดัน้ีชีว้า่ ความรูข้องผูเ้รยีนยงัมปีญัหาต่อการนํามาใช ้แต่จากการทีผู่เ้รยีนสามารถ
เชื่อมโยงเศษสว่นสามญัและเศษสว่นทศนิยมมาสมัพนัธก์นัได ้อาจมคีวามหมายต่อความเขา้ใจมโนทศัน์
และการดาํเนินการในทศนิยม 
   ลอรส์นั และ ชนิแนพแพน (Lawson; & Chinnappan.  2000: 26 – 43) ไดศ้กึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการทาํงานแกป้ญัหากบัการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน และศกึษาต่อไปถงึตวัชีว้ดั
ความสามารถดา้นเน้ือหาและการเชื่อมโยงความรูใ้นการแกป้ญัหาทางเรขาคณิต ระหว่างผูเ้รยีน 2 กลุ่ม คอื  
กลุ่มทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกบักลุม่ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนกลุม่
ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู มคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้เองไดม้ากกว่า และสามารถ
เชื่อมโยงความรูท้ีผู่ส้อนจดัตามแผนการสอนมาสมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่และตวัชีว้ดัความสามารถ
ในการเชื่อมโยงมผีลต่อความสาํเรจ็ในการแกป้ญัหาสงูกวา่ตวัชีว้ดัความสามารถดา้นเน้ือหา จุดมุง่หมาย
ในการศกึษาครัง้น้ีเพือ่ใหข้อ้มลูกบัผูส้อนในการหาวธิกีารสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรู ้
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ทีม่คีณุภาพได ้
   ไคล ์และคนอื่น  ๆ(Kyle; et al.  2001: 80 – 86) ไดพ้ฒันาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
ทีเ่ชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน โดยใชว้ธิเีขา้ไปเยีย่มครอบครวัของผูเ้รยีน ใชก้ารพดูคุยแบบ
ไมเ่ป็นทางการและการสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง หลงัจากนัน้จงึรวบรวมขอ้มลูและจดัรปูแบบของสิง่ที่
ผูเ้รยีนสนใจและทกัษะการปฏบิตัขิองแต่ละครอบครวั ซึง่บางอยา่งเกีย่วกบัขัน้ตอนการทาํเกษตรการเลีย้งสตัว ์ 
การฝีมอื การดทูวี ีและการทาํอาหาร หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูนัน้มาพฒันาเป็นปญัหาทีม่คีวาม
หลากหลายและมขี ัน้ตอนในการแกป้ญัหาหลายขัน้ตอน แลว้นํามาใหผู้เ้รยีนรว่มกนัแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองของผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรม์ากยิง่ขึน้ จากทีเ่คยคดิวา่
คณิตศาสตรเ์ป็นเรือ่งยาก และช่วยใหผู้ส้อนสามารถนําความรูท้ีบ่า้นของผูเ้รยีนมาช่วยสง่เสรมิการเรยีน
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนใหด้ขี ึน้ นอกจากนัน้แลว้ไคลแ์ละคณะยงัเชื่อวา่การใหผู้เ้รยีนไดท้าํงานทีม่คีวามหมาย  
การใหแ้กป้ญัหาในสถานการณ์จรงิเป็นแนวทางทีด่ทีีส่ดุในการสง่เสรมิความสามารถในการเรยีนคณติศาสตร์
ของผูเ้รยีน และผูเ้รยีนจะไดร้บัการสง่เสรมิอยา่งสดุความสามารถ ถา้การเรยีนการสอนคณิตศาสตรน์ัน้
ไดเ้ชือ่มโยงเขา้กบัความเป็นสว่นตวัของพวกเขา ความรูแ้ละทกัษะทีค่รอบครวัเขาสนใจ 
   แพนดสิซโิอ (Pandiscio.  2002: 216 – 221) ไดส้าํรวจการโยงมติกิารพสิจูน์กบัการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์รขาคณติของนกัศกึษาฝึกสอน โดยใหน้กัศกึษาฝึกสอน 4 คน (ชาย 2 คน หญงิ 2 คน)  
แกป้ญัหาเรขาคณติทีไ่มคุ่น้เคยโดยใชพ้ืน้ฐานมโนทศัน์ของยคุลดิจาํนวน  2 ขอ้ ใหส้รา้งการพสิจูน์ ตาม
รปูแบบทีใ่หผ้ลออกมาเป็นรปูแบบกรณีทัว่ไป และใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์างเรขาคณิต ผลปรากฏวา่
นกัศกึษาฝึกสอนทัง้ 4 คน ยอมรบัวา่ แมโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์างเรขาคณิตจะไมไ่ดช้ว่ยพสิจูน์ แต่ก็
เป็นเครือ่งมอืชว่ยสรา้งความรูส้กึ (Sense) ใหเ้กดิความเขา้ใจความสมัพนัธใ์นปญัหาหรอืทฤษฎบีท เพือ่
นําไปใชใ้นการพสิจูน์ 
   นิโคล และ เครสโป (Nicol; & Crespo.  2005: 240 – 251) ไดศ้กึษาการคน้หา
คณิตศาสตรจ์ากสถานทีท่างจนิตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูท้าง
คณิตศาสตร ์การศกึษาดงักลา่วมคีวามมุง่หมายทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิ เพือ่ทีจ่ะหาหนทางในการทาํให้
คณิตศาสตรม์คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน ไมเ่พยีงแคเ่ขา้ใจในเรือ่งทกัษะ วธิกีาร  
มโนทศัน์ทางคณติศาสตรเ์ทา่นัน้ ยงัเป็นการทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเฉลยีวฉลาดในการคดิมากยิง่ขึน้ มี
การใชค้ณติศาสตรม์าประยุกตก์บัชวีติประจาํวนั และมคีวามเหน็เรือ่งการเรยีนคณติศาสตรภ์ายในโรงเรยีน
ทีต่อ้งเชื่อมโยงกบังานต่างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัตามความหลากหลายของอาชพี เชน่ ชา่งไม ้ชาวประมง  
คา้ขาย ซึง่แต่ละอาชพีสามารถนําความรูม้าใชใ้นการคาํนวณและแกไ้ขปญัหาในชวีติ งานชิน้น้ีไดอ้า้งถงึ
สิง่ทีเ่กดิขึน้ เมือ่ผูเ้รยีนนําเอาหลกัการทางคณิตศาสตรม์าเชื่อมโยงกบัประสบการณ์ในชวีติจรงิ ผลการศกึษา
เป็นเครือ่งชีใ้หเ้หน็วา่ แบบทดสอบทางจนิตนาการเป็นตวัเสนอถงึโอกาสในการใชส้ตปิญัญาและอารมณ์  
ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้จากการเรยีนคณติศาสตร ์น่ีคอืรปูแบบของการรวมกลุม่กนัทีจ่ะใหคุ้ณคา่กบั
การศกึษาทางคณิตศาสตร ์ การทาํใหค้ณิตศาสตรเ์ป็นทีน่่าสนใจต่อผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อผูเ้รยีน  
การศกึษาทาํใหม้กีารสาํรวจคาํถามวา่อะไรทีท่าํใหค้ณิตศาสตรม์คีวามหมายต่อผูเ้รยีน และหาแนวทาง
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ทีท่าํใหม้กีารพฒันาต่อไป และทาํใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีส่ละสลวยทีจ่ะชว่ยใหก้ารสอนเขา้ถงึความทา้ทาย
และคณุภาพของการทาํงานรว่มกนัของผูเ้รยีนดว้ยความแตกต่างของชนิดของบทเรยีนคณิตศาสตร ์ซึง่
เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจของรปูแบบของการรวมตวัในการศกึษาทางสตปิญัญา และ
อารมณ์ 
   เกนสเ์บริก์ (Gainsburg.  2007: online) กลา่ววา่ คณิตศาสตรศ์กึษาจะเน้นความสาํคญั
เกี่ยวกบัการเชื่อมโยงในชวีติประจาํวนัในการเรยีนการสอน สิง่ตพีมิพท์ีม่อียูบ่ง่บอกถงึสภาพความเป็นจรงิ
ในหอ้งเรยีนว่ามกีารฝึกฝนเกีย่วกบัการเชื่อมโยงในชวีติประจาํวนั ไมบ่่อยครัง้นกั และทาํอยา่งเรง่รบี  
แต่ในการเรยีนสอนถงึสามครัง้จะมกีารเน้นเฉพาะเพือ่สอบ ฉะนัน้ทาํอยา่งไรทีผู่ส้อนจะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจาํวนั ในงานวจิยันี้ผูว้จิยั สาํรวจผูส้อนคณติศาสตรร์ะดบัมธัยม จาํนวน 62 คน ในเรือ่ง
ความเขา้ใจและการประยุกตใ์ชก้ารเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนั จุดมุง่หมายของงานวจิยัคอื การสรา้ง
การเชื่อมโยงในการสอนและปจัจยัทีส่นบัสนุนและผลกัดนัใหม้กีารฝึกฝนการเชือ่มโยง ผูว้จิยัสงัเกตผูส้อน  
5 คน ในการใชก้ารเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนัภายในหอ้งเรยีนและตดิตามผลโดยการสมัภาษณ์ผูส้อน  
ผลการวจิยัพบวา่ การสรา้งการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัเป็นสิง่สาํคญั ซึง่เป็นดงัทีไ่ด้
กลา่วไวใ้นตอนตน้ และสนบัสนุนสิง่ตพีมิพท์ีเ่กีย่วกบัจะทาํอยา่งไรในการช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกนัในการเรยีนคณติศาสตร ์
  งานวิจยัในประเทศ 
   เทอดเกยีรต ิวงศส์มบรูณ์ (2547: 73) ไดส้รา้งกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการเชื่อมโยง เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่ 3 ผลการวจิยัพบวา่ กจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรด์งักลา่วมปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑท์ี่
กาํหนดไว ้และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนเรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร โดยใชก้จิกรรมการเรยีน
การสอนเพือ่พฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา และการเชือ่มโยงสามารถสอบผา่นเกณฑ ์มจีาํนวน
มากกวา่รอ้ยละ 70 ของนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 
   ศศธิร แกว้รกัษา (2547: 59) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะการเชือ่มโยงกบัชวีติประจาํวนั เรือ่ง สถติเิบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนละหานทราย
รชัดาภเิษก จงัหวดับุรรีมัย ์จาํนวน 45 คน ผลการวจิยัพบวา่ กจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะการเชือ่มโยงกบัชวีติประจาํวนั เรือ่ง สถติเิบือ้งตน้ มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 โดยมปีระสทิธภิาพ 82.11/83.59 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์อง
ผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะ
การเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนั เรือ่ง สถติเิบือ้งตน้ สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
   รชัดา ยาตรา (2549: 66) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมชุมนุมคณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะ
การเชื่อมโยงทีม่ตี่อความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  
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ประชากรเป็นผูเ้รยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร ทีส่นใจสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุมคณติศาสตรท์ัง้หมด จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบว่า  
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการปฏบิตักิจิกรรม
ชุมนุมคณิตศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชื่อมโยงสงูกวา่ก่อนเขา้รว่มกจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงั
การปฏบิตักิจิกรรมชุมนุมคณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชื่อมโยงสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 80 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ลลิลา ดลภาค (2549: 62 – 63) ไดส้รา้งกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์เรือ่ง  
โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง สาํหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พรอ้มทัง้ศกึษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนไตรมติร
วทิยาลยั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการเรยีน
การสอน เรือ่ง โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการทีเ่น้นทกัษะการเชือ่มโยง สามารถสอบผา่นเกณฑไ์ดม้ากกวา่
รอ้ยละ 60 ของผูเ้รยีนทัง้หมด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   สรุางคนา ยาหย ี(2549: 117) ไดพ้ฒันาชุดการเรยีนคณติศาสตรแ์บบรว่มมอืทีเ่น้น
ทกัษะการเชือ่มโยง เรือ่ง ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน้ ช่วงชัน้ที ่4 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สายวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรยีนบา้นนา “นายกพทิยากร” จงัหวดั
นครนายก จาํนวน 44 คน ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบรว่มมอืทีเ่น้นทกัษะการเชือ่มโยง
มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ ์80/80 โดยมคีา่ 96.88/97.36 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการเชือ่มโยง
ทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 หลงัไดร้บัการสอนโดยชดุการเรยีนแบบรว่มมอืทีเ่น้น
ทกัษะการเชือ่มโยงสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผา่นเกณฑร์อ้ยละ 65 ขึน้ไปอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   วมิล อยูพ่พิฒัน์ (2551: 71) ไดศ้กึษาบทเรยีนปฏบิตักิารโดยใชโ้ปรแกรม GSP  
(GEOMETER’S SKETCHPAD) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง เรื่อง การวดั สาํหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา  
จงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภายหลงัไดร้บัการสอนดว้ยบทเรยีนปฏบิตักิารโดยใชโ้ปรแกรม GSP ทีเ่น้นทกัษะ
การเชื่อมโยง เรือ่ง การวดั สงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการศกึษางานวจิยั ทัง้ต่างประเทศและในประเทศสรุปไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ี่
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการเชื่อมโยง ทัง้การเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั การเชื่อมโยง
กบัศาสตรต่์างๆ และการเชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนั สง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ เพราะ 
ทาํใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่และเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูม้ากยิง่ขึน้ 
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4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
 คาํวา่ “การสือ่สาร” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ Communication มาจากรากศพัทภ์าษาลาตนิ
วา่ “Communis” หรอื “Common” หมายถงึ “พรอ้มกนั” หรอื “รว่มกนั” ดงันัน้เมือ่เกดิการสือ่สารขึน้ก็
คอืการทีเ่รามสีว่นรว่มกนัในการสือ่สาร นัน่คอื กระบวนการของการถ่ายทอดสารจากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสาร  
โดยอาศยัเครื่องมอืหรอืวธิใีดวธิหีน่ึงใหไ้ปถงึเป้าหมายเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจรว่มกนั 
 4.1 ความหมายของทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  สาํหรบัความหมายของการสือ่สาร มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  เทอรเ์บอร ์ (Thurber.  1976: 513) กลา่ววา่ ความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
เป็นการตัง้สถานการณ์ในกจิกรรมการเขยีนหรอืพดูในเรือ่งประสบการณ์ทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ซึง่
จะมผีลต่อการปรบัปรุงทีด่ขี ึน้ต่อตนเอง เมือ่ผูเ้รยีนไดฝึ้กหดัเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมพีลงัในการคดิ
ดว้ยตนเอง 
  เคนเนดี ้และ ทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 181) กลา่วถงึการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
วา่ เป็นเป้าหมายสาํคญัของการเรยีนการสอนคณิตศาสตรค์อื ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการสือ่สาร
ทางคณติศาสตร ์เพราะการสือ่สารจะเป็นตวัเชื่อมโยงระหวา่งขอ้มลู ความรู ้และสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไปสู่
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์และเป็นการนําเสนอแนวคดิ แลกเปลีย่นความรู ้
  สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  2000: 4 – 5) กลา่วถงึ ทกัษะทางคณิตศาสตร์
วา่ ในการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีนนัน้ควรจะตอ้งใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ดงัต่อไปน้ี จดัระบบและรวบรวมความคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัและสือ่สารไดถ้กูตอ้ง  
สือ่สารความคดิทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตรข์องพวกเขาแก่ผูส้อน อาจารย ์และผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
และแจ่มแจง้ชดัเจน วเิคราะหแ์ละประเมนิคา่แนวความคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตรด์ว้ยกลยุทธต์่างๆ ได ้ 
ใชภ้าษาของคณิตศาสตรเ์พือ่การสือ่ความหมายไดอ้ยา่งกระชบั ชดัเจนไดใ้จความทีถู่กตอ้ง แน่นอน 
  เรย ์และคนอื่นๆ (Reys; et al.  2001: 83) กลา่ววา่ การสือ่สารเป็นเครือ่งมอืทีม่ศีกัยภาพ
สาํหรบัการรวบรวมแนวคดิทางคณิตศาสตร ์ทัง้โดยการพดูและการเขยีน เพือ่แสดงและอธบิายแนวความคดิ  
แลกเปลีย่นแนวคดิกบัคนอื่น ซึง่ผูเ้รยีนควรไดร้บัการสง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารแนวคดิทางคณิตศาสตร์
อยา่งหลากหลาย  เช่น การสือ่สารดว้ยภาพ การแสดงท่าทาง การเขยีนกราฟ การเขยีนแผนภมู ิและการใช้
สญัลกัษณ์ไปพรอ้มกบัการใชค้าํทัง้การพดูและการเขยีน 
  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2542: 6) ไดใ้หค้วามหมายของการสือ่สารวา่ หมายถงึ  
กระบวนการในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งมนุษยภ์ายใตส้ภาพแวดลอ้ม ซึง่สามารถเปลีย่นแปลง
ไปไดต้ามสภาวการณ์ 
  กดิานันท ์มลทิอง (2543: 21) กล่าวว่า การสือ่สาร หรอืการสื่อความหมาย หมายถงึ 
การถา่ยทอดเรือ่งราว การแลกเปลีย่นความคดิ การแสดงออกของขอ้ความคดิและความรูส้กึ นอกจากน้ี 
การสือ่สารยงัเป็นการทีบุ่คคลในสงัคมมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกนัโดยผา่นทางขอ้มลูขา่วสาร สญัลกัษณ์ และ
เครือ่งหมายต่างๆ ดว้ย 
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  สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2543: 286) กลา่ววา่ ในกระบวนการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์ทกัษะในการสือ่สาร (Communication Skills) หมายถงึ การใหห้รอืการแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละแนวความคดิหลกัทางคณิตศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการอ่าน การฟงั การสงัเกต และการ
ตรวจสอบในรปูแบบทีช่ดัเจนและมเีหตุผล โดยการพดู การเขยีน 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า ทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถ
ในการพดู การเขยีนการใชค้าํศพัท ์สญัลกัษณ์  เพือ่แสดงและอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตร ์โดยใช้
ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน และรดักุม 
 4.2 มาตรฐานการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  เพื่อใหก้ารจดักระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดม้กีารจดั
โปรแกรมการสอนเป็นมาตรฐานหลกัสตูรสาํหรบัใหผู้ส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ดงัน้ี 
  สภาครคูณติศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  2011: Online) ไดก้ลา่วถงึมาตรฐาน
การเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึเกรด 12 จนทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ ดงัต่อไปน้ี 
   1. จดัระบบและใชค้วามคดิทางคณิตศาสตรท์ีแ่ม่นยาํดว้ยวธิกีารสือ่สาร 
   2. สือ่สารความคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตรท์ีแ่มน่ยาํ ซึง่ผูส้อนและคนอื่น  ๆสามารถมองเหน็
ได ้
   3. วเิคราะหแ์ละประเมนิความคดิทางคณิตศาสตรแ์ละกลยทุธข์องคนอื่นๆ 
   4. ใชส้ญัลกัษณ์เกีย่วกบัคณติศาสตรจ์นนําไปสูก่ารแสดงความคดิทางคณติศาสตร์
ทีแ่มน่ยาํ 
  กรมวชิาการ (2545ก: 26) ไดก้ําหนดมาตรฐานการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ดงัแสดงใน
ตาราง 1 
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ตาราง 1 มาตรฐานการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
 

มาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ 

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

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณติศาสตรใ์นการ
สือ่สาร สือ่ความหมาย   
และนําเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณติศาสตรใ์นการ
สือ่สาร สือ่ความหมาย
และนําเสนอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณติศาสตรใ์นการ
สือ่สาร สือ่ความหมาย
และนําเสนอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  ชดัเจน  และ
รดักุม 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณติศาสตรใ์นการ
สือ่สาร  สือ่ความหมาย
และนําเสนอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  ชดัเจน  และ
รดักุม 

    

 
            ทีม่า: กรมวชิาการ.  (2545ก).  คูม่อืการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร.์ หน้า 26. 
 
 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร (2552: Online) ไดก้ล่าวถงึ มาตรฐานการสือ่สารทางคณติศาสตร์
ของหลกัสตูรการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรป์ระเทศสหรฐัอเมรกิาในศตวรรษที ่21 ตัง้แต่ระดบัชัน้ที ่3 – 12   
ดงัน้ี 
   มาตรฐานการสือ่สารระดบัชัน้ที ่ 3 – 5  
    1. อธบิายและรวบรวมความคดิทางคณิตศาสตรถ์งึการสือ่สาร 
    2. อธบิายและกาํหนดคา่ความคดิของคณิตศาสตรแ์ละกลยทุธอ์ื่นๆ 
    3. ใชภ้าษาทางคณิตศาสตรแ์สดงถงึความคดิอยา่งแน่นอน 
   มาตรฐานการสือ่สารสาํหรบัระดบัชัน้ที ่6 – 8  
    1. จดัตัง้และสือ่สารสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์
    2. อาจารยส์ือ่สารใหก้บัผูเ้รยีนไดช้ดัเจน 
    3. วเิคราะหแ์ละพจิารณาสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์
    4. ใชภ้าษาคณิตศาสตรเ์พื่อแสดงความคดิทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งแมน่ยาํ 
   มาตรฐานการสือ่สารสาํหรบัระดบัชัน้ที ่9 – 12  
    1. จดจาํและใชก้ารเชือ่มโยงระหวา่งความคดิทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร ์
    2. การสือ่ดา้นความคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตรเ์กีย่วกบักลุม่ตนเองและอาจารย์
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
    3. วเิคราะห ์พจิารณาความคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตรแ์ละกลวธิอีื่นๆ 
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    4. ใชภ้าษาทางคณิตศาสตรเ์พือ่แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคณิตศาสตรไ์ด้
อยา่งถกูตอ้ง แมน่ยาํ 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า มาตรฐานการสือ่สารทางคณิตศาสตรม์ุง่เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถ 
ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัคณิตศาสตรข์องตนเอง โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรใ์นการสือ่
ความหมาย เพือ่แดงและอธบิายแนวความคดิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน 
 4.3 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
  การสือ่สารจะดาํเนินไปอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ มคีวามถกูตอ้งชดัเจนมากน้อย
เพยีงใด ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ของการสือ่สาร ซึง่นกัการศกึษาไดเ้สนอองคป์ระกอบของการสือ่สาร
ไวด้งัน้ี 
  เบอรโ์ล (มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2552: Online; อา้งองิจาก Berlo.  1960: 40 – 71) 
เป็นผูค้ดิกระบวนของการสือ่สารไวใ้นลกัษณะรปูแบบจาํลอง SMCR Model ประกอบดว้ย 
   1. ผูส้ง่ (Source) ตอ้งเป็นผูท้ีม่ทีกัษะความชาํนาญในการสือ่สาร โดยมคีวามสามารถ
ใน “การเขา้รหสั” (Encode) เน้ือหาขา่วสาร มทีศันคตทิีด่ต่ีอผูร้บัเพือ่ผลในการสือ่สาร มคีวามรูอ้ยา่งดี
เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะสง่ และควรมคีวามสามารถในการปรบัระดบัของขอ้มลูนัน้ใหเ้หมาะสม และ
งา่ยต่อระดบัความรูข้องผูร้บั ตลอดจนมพีืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัผูร้บัดว้ย 
   2. ขา่วสาร (Message) เกีย่วขอ้งทางดา้นเน้ือหา สญัลกัษณ์ และวธิกีารสง่ขา่วสารนัน้ 
   3. ชอ่งทางในการสง่ (Channel) หมายถงึ วธิกีารทีจ่ะสง่ขา่วสารใหผู้ร้บัไดร้บัขา่วสาร
ขอ้มลู ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 หรอืเพยีงสว่นใดสว่นหน่ึง เชน่ การฟงั การด ูการสมัผสั การลิม้รส  
หรอืการไดก้ลิน่ 
   4. ผูร้บั (Receiver) ตอ้งเป็นผูม้ทีกัษะความชาํนาญในการสือ่สาร โดยมคีวามสามารถ
ใน "การถอดรหสั" (Decode) สาร เป็นผูม้ทีศันคต ิระดบัความรูแ้ละพืน้ฐานทางสงัคมวฒันธรรม เชน่เดยีวกนั
หรอืคลา้ยคลงึกนักบัผูส้ง่ จงึจะทําใหก้ารสือ่สารนัน้ไดผ้ล 
  ทศันีย ์กระต่ายอนิทร ์และ สภุติร อนุศาสตร ์(2542: 4 – 10) ไดจ้ดัองคป์ระกอบของการสือ่สาร
ดงัน้ี 
   1. ผูส้ง่สาร (Sender) คอื บุคคลทีเ่ริม่ตน้สรา้งสารและสง่สารไปยงัผูอ้ื่น โดยใชภ้าษา
เป็นเครือ่งมอื ผูส้ง่สารในฐานะผูเ้ริม่ตน้การสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ควรพฒันาตนเองใหม้คีณุสมบตัิ
ดงัน้ี 
    1.1 เป็นผูท้ีม่เีจตนาแน่ชดัทีจ่ะใหผู้อ้ื่นรบัรูค้วามประสงคข์องตน 
    1.2 เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาทีจ่ะสือ่สารเพยีงพอ ผูส้ ือ่สารอาจสาํรวจ
ระดบัความรู ้ความเขา้ใจของตนเองตามลาํดบัขัน้ คอื 
     1.2.1 บอกไดว้า่เคยผา่นพบหรอืไดย้นิไดฟ้งัเรือ่งนัน้ๆ มา 
     1.2.2 นํามาบอกกล่าวดว้ยถอ้ยคาํของตนเองได ้
     1.2.3 ใชค้วามรู ้ความชาํนาญ แกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ได ้
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     1.2.4 วเิคราะหป์ญัหาได ้
     1.2.5 ประมาณคา่ได ้
    1.3 เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อถอื ความเชื่อถอืของผูส้่งสาร เป็นผลรวมของความรู้
ความสามารถ บุคลกิลกัษณะ การเป็นคนทีส่งัคมยอมรบั การเป็นคนคล่องแคลว่ เปิดเผยในการตดิต่อ 
สือ่สาร 
    1.4 เป็นผูท้ีม่คีวามพยายามจะเขา้ใจความสามารถและความพรอ้มของผูร้บัสาร 
    1.5 เป็นผูรู้จ้กัใชก้ลวธิทีีเ่หมาะสมในการนําเสนอสาร อาศยัการเตรยีมการทกัษะ
ทางดา้นภาษา การใชอุ้ปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยใีนการสือ่สารอยา่งเหมาะสม 
   2. สาร (Message) คอื เรือ่งราวอนัมคีวามหมายและแสดงออกโดยอาศยัภาษาหรอื
สญัลกัษณ์ทีส่ามารถทาํใหเ้กดิการรบัรูร้ว่มกนัได ้สารประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 3 สว่น คอื 
    2.1 รหสัของสาร คอื ภาษา สญัลกัษณ์ หรอืสญัญาณทีม่นุษยค์ดิขึน้เพือ่แทน
ความคดิ 
    2.2 เน้ือหาของสาระ จะครอบคลุมความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ทีม่นุษย์
ตอ้งการถ่ายทอด แลกเปลีย่นเพือ่ความเขา้ใจรว่มกนั โดยเนื้อหาของสารดงักลา่วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
คอื เน้ือหาสารทีแ่สดงขอ้เทจ็จรงิ เน้ือหาสารทีแ่สดงขอ้คดิเหน็ และเน้ือหาสารทีแ่สดงความรูส้กึ 
    2.3 การจดัสาร หมายถงึ รปูแบบวธิกีารในการนํารหสัสารมาเรยีบเรยีง เพือ่ใหไ้ด้
ใจความตามเน้ือหาทีต่อ้งการ สารทีไ่ดร้บัการจดัอยา่งดทีัง้ในดา้นการเรยีบเรยีง การลาํดบัความ การลาํดบั
ความยากงา่ย ตลอดจนรปูแบบและการใชภ้าษาทีด่ ี
   3. สือ่หรอืชอ่งทาง (Media or Channel) สือ่หรอืช่องทาง เป็นองคป์ระกอบสาํคญั
อกีประการหน่ึงในการสือ่สาร ผูส้ง่สารตอ้งอาศยัสือ่หรอืชอ่งทางทาํหน้าทีนํ่าสารไปสูผู่ร้บัสาร โดยทัว่ไป
สารจะถ่ายทอดเขา้สูร่ะบบการรบัรู ้
   4. ผูร้บัสาร (Receiver) ผูร้บัสารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการสือ่สาร มบีทบาทใน
การกาํหนดความรูเ้รือ่งราวทีผู่ส้ง่สารสง่ผา่นสือ่มาถงึตน และมปีฏกิริยิาตอบสนอง ผูร้บัสารทีด่คีวรทาํ
หน้าทีต่ามบทบาทของตนและควรพฒันาตนเองใหม้คุีณสมบตั ิดงัน้ี 
    4.1 เป็นผูท้ีม่เีจตนาแจ่มชดัและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะรบัสาร 
    4.2 เป็นผูพ้ยายามรบัรูข้า่วสารต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
    4.3 เป็นผูท้ีม่คีวามไว รูส้กึรวดเรว็ และถกูตอ้ง 
    4.4 เป็นผูท้ีม่สีมาธ ิสามารถบงัคบัใจใหอ้ยูท่ีเ่รือ่งราวทีก่ําลงัสือ่สาร 
   5. ปฏกิริยิาตอบกลบั (Feedback) ในการสือ่สารแต่ละครัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร ซึง่
เราเรยีกว่า คูส่ ือ่สารต่างมวีตัถุประสงคใ์นการสือ่สารของตนเองและจะแสดงปฏกิริยิาตอบกลบั เพือ่ให้
อกีฝา่ยหน่ึงรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิของตน ต่างตอ้งประเมนิผลและบรรยากาศในการสือ่สารตลอดเวลา  
การสือ่สารอาจเกดิผลตรงตามเป้าหมาย ปฏกิริยิาตอบกลบัจะช่วยใหผู้ส้ง่สารสามารถปรบัเปลีย่นขอ้มลู  
ทา่ท ีหรอืวธิกีารสือ่สารเพือ่ใหก้ารสือ่สารบรรลุวตัถุประสงค ์
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  กดิานนัท ์มลทิอง (2543: 23 – 24) กลา่ววา่ การถ่ายทอดขา่วสารหรอืการแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็หรอืขอ้มลูในการสือ่สาร จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมือ่มตีน้ทางของการถ่ายทอดหรอืเรยีกวา่ “ผูส้ง่”  
ไดร้บัทราบขา่วสารต่างๆ ในการผา่นสือ่ไปยงัจุดหมายปลายทางหรอืเรยีกวา่ “ผูร้บั” ไดร้บัทราบขา่วสาร
นัน้รว่มกนั จากหลกัการน้ีจงึเป็นองคป์ระกอบต่างๆ เพือ่ใหก้ารสือ่สารเกดิขึน้ได ้ดงัต่อไปน้ี 
   1. ผูส้ง่ ผูส้ ือ่สาร หรอืตน้แหล่งของการสง่ (Sender, Communicator or Source)  
เป็นแหลง่หรอืผูท้ีนํ่าขา่วสาร เรือ่งราว แนวความคดิ ความรู ้ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ เพือ่สง่ไปยงั
ผูร้บั ซึง่อาจเป็นบุคคลเดยีว เป็นกลุม่บคุคล หรอืสถาบนั โดยอยูใ่นลกัษณะต่างๆ ไดห้ลายอยา่ง เช่น  
ผูอ่้านขา่ว ผูส้อน นกัรอ้ง นกัเขยีน จติรกร ฯลฯ เป็นผูนํ้าเน้ือหาเรื่องราวของขา่ว บทความ ภาพ มา
เสนอแก่ผูร้บั เรยีกวา่ “การเขา้รหสั” 
   2. เน้ือหาเรือ่งราว ไดแ้ก่ เน้ือหาของสารหรอืเรื่องราวทีส่ง่ออกมา เชน่ ความรู ้ความคดิ  
ขา่วสาร บทเพลง ขอ้เขยีน เพือ่ใหผู้ร้บัรบัขา่วสารเหล่านัน้ 
   3. สือ่หรอืช่องทางในการนําสาร หมายถงึ ตวักลางทีถ่่ายทอดแนวความคดิ เหตุการณ์  
เรือ่งราวต่าง  ๆทีผู่ส้ง่ตอ้งการใหไ้ปถงึผูร้บั สือ่ทีใ่ชก้นัมากทีส่ดุคอื “ภาษาพดู” ซึง่ใชเ้สยีงเป็นสือ่ เวลาเขยีน
หรอือ่านหนงัสอืสือ่ทีใ่ชก้ค็อื “ภาษาเขยีน” หรอืถา้มกีารสือ่ความหมายกบัคนใบก้ใ็ชส้ือ่ทีเ่ป็นภาษามอื  
กริยิาทา่ทาง หรอืการแสดงออกทางท่าทางหรอืหน้าตา 
   4. ผูร้บัหรอืกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแ้ก่ ผูร้บัเน้ือหา
เรือ่งราวจากแหลง่หรอืทีผู่ส้ง่สง่มา ผูร้บันี้อาจเป็นบุคคล กลุม่ชน หรอืสถาบนักไ็ด ้เมือ่รบัเรือ่งราวแลว้
ผูร้บักต็อ้งมกีารถอดรหสั (Decode) คอื การแปลขา่วสารนัน้ใหเ้ขา้ใจ 
   5. ผล (Effect) หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการทีผู่ส้ง่สารสง่เรือ่งราวไปยงัผูร้บั ผลที่
เกดิขึน้ กค็อื การทีผู่ร้บัอาจมคีวามเขา้ใจหรอืไม่รูเ้รือ่ง ยอมรบัหรอืปฏเิสธ พอใจหรอืโกรธ สิง่เหล่าน้ี
เป็นผลของการสือ่สาร และจะเป็นผลสบืเน่ืองต่อไปวา่การสือ่สารนัน้จะสามารถบรรลุผลตามจดุมุง่หมาย
หรอืไม ่ทัง้น้ียอ่มขึน้อยูก่บัทศันคตขิองผูร้บั สือ่ทีใ่ช ้และสถานการณ์ในการสือ่สารเป็นสาํคญัดว้ย 
   6. ผลป้อนกลบั (Feedback) เป็นสิง่ทีเ่กีย่วเน่ืองจากผล ซึง่ผูร้บัสง่กลบัมายงัผูส้ง่  
โดยผูร้บัอาจแสดงอาการใหเ้หน็ เช่น งว่งนอน ปรบมอื ยิม้ พยกัหน้า สา่ยหน้า การพดูโตต้อบ หรอื
การแสดงความคดิเหน็ เพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้ส้ง่ทราบวา่ ผูร้บัมคีวามพอใจหรอืมคีวามเขา้ใจในความหมาย
ทีส่ง่ไปหรอืไม ่ผลป้อนกลบันี้กค็อืขอ้มลูยอ้นกลบั อนัเกดิจากการตอบสนองของผูร้บัทีส่ง่กลบัไปยงัผูส้ง่
คนอื่นนัน่เอง 
  ทศินา แขมมณี (2545: 44) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการสือ่สารม ีดงัน้ี 
   1. ผูส้ง่สาร หมายถงึ ผูท้ีส่ง่สารทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นไดร้บัทราบโดยวาจา ทางสญัญาณ  
หรอืทา่ทาง 
   2.  ผูร้บัสาร หมายถงึ ผูท้ีร่บัสารทีผู่ส้ง่สารมาใหไ้มว่า่จะเป็นโดยวาจา ทางสญัญาณ   
หรอืทา่ทาง 
   3.   สารหรอืขา่วสาร หมายถงึ เน้ือหาหรอืเรือ่งราวทีผู่ส้ง่สารสง่ไปใหผู้ร้บัสาร 
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   4.   สือ่ หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชต้ดิต่อสือ่สาร เพือ่ชว่ยในการสง่หรอืรบัสารเป็นไป
อยา่งสะดวกและชดัเจน 
   5.  สภาพแวดลอ้มภายนอกขณะสือ่สารความหมาย หมายถงึ สภาพแวดลอ้มรอบตวั
ของผูส้ง่สารและผูร้บัสารขณะสือ่ความหมายกนัอยู ่เชน่ เสยีง แสง กลิน่ กจิกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
   6.   สภาพแวดลอ้มภายในขณะสือ่ความหมาย หมายถงึ สภาพแวดลอ้มรอบตวัของ
ผูส้ง่สารและผูร้บัสารขณะสือ่ความหมาย เช่น สภาวะทางอารมณ์ จติใจ ความกงัวล ความกลวั ประหม่า  
ความเครยีด หรอืสภาวะรา่งกาย เช่น ความเจบ็ปว่ย ความลา้ เป็นตน้ 
  กรมวชิาการ (2545ก: 57) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูข้า่วสาร ดงัแสดง
ในภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
        
             
              
              
                
               
       
 
 

 
ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูข้า่วสาร 

 
 ทีม่า: กรมวชิาการ. (2545ก). คูม่อืการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร:์ 
เอกสารประกอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544.  หน้า 57. 
 
 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรปุไดว้่า องคป์ระกอบของการสือ่สารประกอบดว้ยสว่นประกอบสาํคญั  
คอื ผูส้ง่สาร ผูร้บัสาร สาร และวธิกีารสือ่สาร ซึง่ทุกองคป์ระกอบลว้นมคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนั เพราะ
หากองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่ง มคีวามบกพรอ่งหรอืขาดหายไป กจ็ะสง่ผลใหก้ารสือ่สารขาด 

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการรับรู้สาร

ส่ิงเร้าท่ีเก่ียวกบัการรับรู้สาร  ช่องทางการรับรู้สาร ลกัษณะและสภาพของบุคคล
ขณะรับรู้สาร 

ความตอ้งการ 
ทศันคต ิ

ความไวต่อความรูส้กึ 
ประสบการณ์เดมิ 
ความใสใ่จ ห ู– ประสาทรบัเสยีง 

ตา – ประสาทตา 

บุคลกิภาพ 

การถ่ายทอด 
เทคนิค
ความรู ้

ภาษาพดู 
ภาษาเขยีน 

ตวัสาร 

ชอ่งทางการสือ่สาร 

บุคคลทีส่ง่สาร 
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ประสทิธภิาพ 
 4.4 อปุสรรคในการส่ือสาร 
  เพือ่ใหก้ระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัไดศ้กึษาอุปสรรคใน
การสือ่สาร เพือ่เป็นขอ้ควรคาํนึงถงึในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่นกัการศกึษาไดเ้สนออุปสรรคทีเ่กดิขึน้
ในการสือ่สารไว ้ดงัน้ี 
  มณฑล ใบบวั (2536: 65 – 69) กล่าวถงึ สาเหตุหลายอยา่งทีจ่ะทาํใหเ้กดิอุปสรรคใน
การสือ่สาร ดงัน้ี 
   1. การเลอืกในการสือ่สาร (Selectivity in Communication) ปกตคินเราจะเลอืกคดิ  
เลอืกทาํ เลอืกเชื่อในสิง่ทีเ่ราปรารถนา การสือ่สารกเ็ช่นเดยีวกนั ในการสือ่สารแต่ละสถานการณ์เราจะเลอืก
วา่เราจะสือ่สารอยา่งไรตามความรูส้กึและความตอ้งการของเรา การเลอืกในการสือ่สารม ี4 สถานการณ์ 
ดงัน้ี 
    1.1 การเลอืกรบัหรอืการเลอืกใช ้(Selective  exposure) 
    1.2 การเลอืกใหค้วามสนใจ (Selective  attention) 
    1.3 การเลอืกรบัรูแ้ละเลอืกตคีวามหมาย (Selective perception and interpretation) 
    1.4 การเลอืกจดจํา (Selective  retention) 
   2. การมคีวามหมายไมต่รงกนั (By passing) หมายถงึ การทีผู่ส้ง่สารและผูร้บัสาร
มคีวามหมายต่อสารไม่เหมอืนกนั ความหมายของภาษาองักฤษไมไ่ดอ้ยูท่ีค่าํ แต่ความหมายของภาษา  
อยูท่ีผู่ใ้ช ้โดยขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของคน 
   3. ความสบัสนระหว่างความรูส้กึกบัความจรงิ (The  inference observation confusion)  
อุปสรรคของการสือ่สารอกีประการหน่ึงกค็อื คูส่ ือ่สารไมรู่ต้วัวา่สิง่ทีต่นพดูนัน้เป็นการพดูตามความรูส้กึ
ของตนไมใ่ชเ่ป็นการพดูตามความจรงิทีต่นไดพ้บเหน็ 
   4. การไมเ่ปลีย่นแปลงความเหน็ (Frozen evaluation) ปกตคินเรามกัไมค่อ่ยยอม
เปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิ เมือ่มคีวามเชือ่อยา่งไร มคีวามคดิอยา่งไร กม็กัจะยดึมัน่ถอืมัน่ในความคดิ
และความเชือ่นัน้ๆ ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้สิง่ต่างๆ ในโลกน้ีมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
   5. การมองไมเ่หน็ความแตกต่าง (Indiscrimination) อุปสรรคของการสือ่สารทีเ่กดิ
จากการสือ่สารในขอ้น้ี หมายถงึ ผูส้ ือ่สารไมส่ามารถมองเหน็ความแตกต่างระหวา่งสิง่สองสิง่หรอืหลายสิง่
ได ้แต่มกัจะมองว่าสิง่เหล่านัน้เหมอืนๆ กนั ซึง่อาจจะมสีาเหตุมาจากธรรมชาตขิองคนเราทีม่กัจะชอบ
จาํแนกสิง่ของออกเป็นหมวดหมู ่ เพือ่ความสะดวกในการจดจาํแต่การกระทาํเชน่น้ี จะทาํใหเ้ราละเลย
ในความแตกต่างเลก็ๆ น้อยๆ จนทาํใหเ้ราขาดความรูท้ีแ่ทจ้รงิในสิง่นัน้ เพราะไมไ่ดท้าํการวเิคราะห์
หรอืสอบสวนสิง่นัน้โดยเฉพาะ 
   6. การมคีวามคดิแบบสดุโต่ง (Polarization) หมายถงึ การทีเ่รามองตดัสนิอะไรเดด็ขาด 
ไมม่กีารประนีประนอม มองเหน็สิง่ต่างๆ วา่มเีพยีงสองลกัษณะ ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งตรงกนัขา้ม   
ไมม่จุีดตรงกลางระหว่างความแตกต่างทัง้สองนัน้ การคดิแบบน้ียอ่มเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เพราะ 
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จะทาํใหจ้าํกดัความคดิของเราและสกดักัน้ทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหาต่างๆ 
   7. การมคีวามคดิว่า รูห้มด (Allness) การมคีวามคดิวา่รูห้มด เป็นความรูส้กึของ
คนทีไ่มรู่ว้่าตนเองไดส้รุปหรอืยอ่สิง่ทีต่นพบเหน็ ดงันัน้จงึทกึทกัเอาสิง่ทีต่นพดูหรอืสิง่ทีต่นรูม้านัน้สมบรูณ์  
เบด็เสรจ็ ครบถว้น แน่นอน ซึง่ตามความเป็นจรงิแลว้เราไมส่ามารถทีจ่ะรู ้หรอือธบิายสถานการณ์หรอื
ความจรงิในสิง่แวดลอ้มของเราไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ เพราะจะทาํใหเ้รามคีวามคดิแคบ บดิเบอืน
ความจรงิ 
  บุญศร ีปราบณศกัดิ ์และ ศริพิร จริวฒัน์กุล (2538: 52 – 62) ไดแ้ยกประเภทหรอืสิง่ที่
เป็นอุปสรรคขดัขวางการสือ่สารหลายประการ ดงัน้ี 
   1. กรอบแหง่การอา้งองิ (Frame of Reference) กลา่วคอื เมือ่ไดร้บัสารอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เราจะเอาประสบการณ์ของตนเองเป็นเครือ่งช่วยสรา้งภาพ สรา้งความนึกคดิ ตคีวาม และตดัสนิใจ
กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   2. กระบวนการเลอืกทางจติวทิยา (Psychology Selective Process) ลกัษณะการเลอืก
ทีม่ผีลต่อการสือ่สาร จําแนกเป็น 4 ระดบั คอื 
    2.1 การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) หมายถงึ การมโีอกาสเปิดรบัสาร 
ไดห้ลายสือ่ หรอืหลายช่องทาง เชน่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ฯลฯ แต่ละสือ่จะมชีนิดและ
จาํนวนใหเ้ลอืกมาก วทิยกุม็หีลายคลืน่ โทรทศัน์มหีลายช่อง หนงัสอืพมิพม์หีลายหวั (ชือ่) ผูส้ง่สาร จงึพบ
อุปสรรคในการสือ่สารตอ้งพจิารณาเลอืกสือ่ใหต้รงกบัทางเลอืกของผูร้บัสาร 
    2.2 การเลอืกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) เมือ่ผูร้บัสารเลอืกสือ่จากขอ้ 1 
ไดแ้ลว้ กต็อ้งเลอืกเฉพาะทีต่นสนใจเท่านัน้ การสือ่สารจงึพบอุปสรรคมากขึน้ 
    2.3 การเลอืกรบัรูแ้ละเลอืกตคีวาม (Selective Perception and Interpretation)  
เมือ่ผูร้บัสารเลอืกรบัสารทีต่นสนใจแลว้ จะเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามตามประสบการณ์ และความรูข้องตน
อาจตคีวามผดิกไ็ด ้จงึเป็นอุปสรรคของการสือ่สารอกีประการหน่ึง 
    2.4 การเลอืกจดจาํ (Selective Retention) สารทีร่บัและตคีวามมมีากมาย เราจงึ
เลอืกจะจดจาํเฉพาะทีเ่ราสนใจ มปีระโยชน์ และสรา้งความสุขแก่เราได ้การสือ่สารจงึอาจมอุีปสรรค
ดว้ยเหตุน้ีได ้
   3. ลกัษณะความหมายของภาษา ความหมายคอื ผลทีเ่กดิขึน้ในการรบัรูจ้ากการที่
คนเรามปีฏกิริยิาต่อสิง่เรา้หรอืสิง่แวดลอ้ม ความหมายเป็นผลจากองคป์ระกอบของคนกบัองคป์ระกอบ
ของสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ คอื สมองของเราสมัผสัสิง่เรา้อยา่งเป็นรปูธรรม ลกัษณะของความหมาย
ในภาษาทีเ่ราใชส้ือ่สารกนัมผีลกระทบต่อการสือ่สาร บางครัง้อาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจไมต่รงกนัไดล้กัษณะ
ความหมายของภาษาแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คอื 
    3.1 ความหมายนัยตรง (Denotative meaning) คอื ความหมายทีป่รากฏใน
พจนานุกรม เป็นความหมายเชงิวตัถุวสิยัสามารถผกูโยงเขา้กบัปรากฏการณ์ วตัถุ สิง่ของทีป่รากฏมจีรงิได ้
    3.2 ความหมายนยัประหวดั (Connotative meaning) คอื ความหมายทีม่ไิด ้
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ปรากฏในพจนานุกรม เป็นความหมายในเชงิอตัวสิยัเกดิขึน้ในความรูส้กึ หรอือารมณ์สะเทอืนใจของ 
แต่ละบุคคล จงึไมจ่าํเป็นตอ้งเหมอืนกนั 
    3.3 ความหมายเชงิโครงสรา้ง (Structural meaning) ภาษาพดู ภาษาเขยีนของ
คนชาตติ่างๆ จะมรีปูแบบการจดัเรยีงประโยคเป็นขอ้ความ รปูแบบดงักลา่วกาํหนดโดยหลกัไวยากรณ์
ของภาษานัน้ๆ เช่น ประโยคตอ้งประกอบดว้ยประธาน กรยิา กรรม มคีาํวเิศษณ์ สนัธาน บุพบท ฉะนัน้
บอ่ยครัง้ทีเ่ราไมต่อ้งทราบความหมายของคาํทุกคาํ 
    3.4 ความหมายเชงิอรรถาธบิาย (Contextual meaning) เป็นความหมายทีเ่กดิ
จากการพรรณนาหรอือธบิายเน้ือหาของเรือ่งราวทีท่าํการสือ่สาร 
   4. การมคีวามหมายไมต่รงกนั 
    4.1 ความหมายเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 
    4.2 ความหมายเปลีย่นแปลงไปตามพืน้ที ่
    4.3 ความหมายทัว่ไปกบัความหมายทางเทคนิค 
    4.4 ความหมายในความรูส้กึกบัความเป็นจรงิ 
   5. การไมเ่ปลีย่นแปลงความคดิเหน็ เป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงในการสือ่สาร เพราะใน
ความเป็นจรงิแลว้ ชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้มต่าง  ๆมกีารเปลีย่นแปลงไป การทีบุ่คคลไมย่อมเปลีย่นแปลง  
ความคดิกเ็ป็นปญัหาในการสือ่สารได ้
   6. การมองขา้มความแตกต่าง คนเรานิยมทีจ่ะจาํแนกสิง่ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู ่ 
เพือ่สะดวกในการจาํ ทาํใหเ้ราเน้นความเหมอืนกนัจนมองขา้มความแตกต่าง ซึง่มผีลต่อเจตคต ิอคต ิ 
คา่นิยม และความเชือ่ซึง่มผีลกระทบต่อการสือ่สาร 
   7. การมคีวามคดิแบบทวนิาม หมายถงึ การพจิารณาหรอืตดัสนิสิง่หน่ึงสิง่ใดอยา่ง 
เดด็ขาด 
  กดิานนัท ์มลทิอง (2543: 41 – 42) ไดก้ลา่ววา่ ในบางครัง้การสือ่สารหรอืการสือ่ความหมาย
และการเรยีนรูอ้าจจะไมไ่ดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ ทัง้น้ีเพราะอาจเกดิอุปสรรคระหวา่ง ผูส้ง่และผูร้บั  
(ผูส้อนหรอืผูเ้รยีน) ในดา้นต่างๆ เช่น 
   1. คาํพดู (Verbalism) การใชภ้าษาหรอืคาํพดูยากเกนิไปในการทาํความเขา้ใจ 
   2. ฝนักลางวนั (Day Dreaming) ผูร้บัมจีติใจเลื่อนลอย ไมม่สีมาธกิท็าํใหไ้มร่บัรูไ้ด ้
   3. ขอ้อา้งถงึทีข่ดัแยง้ (Referent Confusion) ขา่วสารหรอืบทเรยีนทีส่ง่มานัน้อาจ
ขดัแยง้กบัประสบการณ์เดมิของผูร้บั ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ได ้
   4. การรบัรูท้ ีจ่าํกดั (Limited Perception) ผูร้บัอาจมขีอ้จํากดัของการรบัรู ้ซึง่เกีย่วกบั
ประสาทสมัผสัเฉพาะแต่ละบุคคล 
   5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพไมเ่อือ้อาํนวย (Physical Discomfort) 
   6. การไมย่อมรบั (Interception) ผูส้ง่อาจไมเ่ป็นทีย่อมรบัของผูร้บัทาํใหเ้กดิการต่อตา้น  
หรอืไมส่นใจทีจ่ะรบัขอ้มลูทีส่ง่มา 
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 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า อุปสรรคในการสือ่สารอาจเกดิจากสาเหตุหลายประการ เช่น  
ผูส้ง่สารเลอืกสือ่สารตามความตอ้งการของตนเองโดยไมค่าํนึงถงึผูร้บัสาร ผูร้บัสารเลอืกรบัรูแ้ละตคีวาม
ตามประสบการณ์และความคดิเหน็ของตนเอง ลกัษณะและความหมายของภาษา ซึง่ในบางครัง้ อาจมี
ความหมายทีท่าํใหแ้ต่ละบุคคลเลอืกตคีวามไดแ้ตกต่างกนั เป็นตน้ 
 4.5 การส่งเสริมการส่ือสารในการเรียนคณิตศาสตร ์
  การจดักระบวนการเรยีนรู ้ผูส้อนถอืว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาททีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา
ทกัษะการสือ่สาร ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวทางการส่งเสรมิการสือ่สารทางคณิตศาสตรส์าํหรบัผูส้อนทีจ่ะนําไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ดงัน้ี 
  เทอรเ์บอร ์(Thurber.  1976: 514 – 534) กลา่วว่า กจิกรรมการเรยีนดา้นความสามารถ
ในการสือ่สารทางคณิตศาสตรค์วรจดั ดงัน้ี 
   1. ศพัทท์างคณิตศาสตร ์ (The Vocabulary of Mathematics) ซึง่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจ
ทีม่าและความหมายของคาํศพัทท์างคณิตศาสตรห์รอืการสรา้งคาํศพัท ์
   2. การนําเสนอดว้ยปากเปลา่ (Oral Presentations) ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รยีนไดม้กีจิกรรม 
ดงัน้ี 
    2.1 การสรปุรายงานในหอ้งเรยีนหรอืการรายงานสัน้ๆ ทีใ่หผู้เ้รยีนไดอ้อกมาพดู
หน้าชัน้ และมคีาํถามตอบจากเพือ่นในชัน้ 
    2.2 พดูนําเสนอเมือ่ไดร้บัการฟงั หรอืการอา่นหนงัสอื การดภูาพยนตร ์ผูส้อน
มอบหมายใหผู้เ้รยีนไปอ่าน หรอืใหช้มภาพยนตรเ์รือ่งทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร ์แลว้นํามาพดูรายงาน โดย 
มวีตัถุประสงคข์องการพดูและการรายงาน 
    2.3 การนําเสนอเป็นกลุม่ การทาํงานเป็นทมีของผูเ้รยีนโดยใหเ้ตรยีมเรือ่งทีส่นใจ 
ทีต่อ้งการพดู และนําเสนออภปิราย 
    2.4 เกมทางคณิตศาสตร ์อาจจะใหเ้ลน่เกมในเวลาสัน้ๆ โดยการเขยีนทีใ่หแ้สดง
จนิตนาการ หรอืกาํหนดสถานการณ์มาและใหค้ดิแกป้ญัหานัน้ 
    2.5 รายการโทรทศัน์และวทิยุ ใหด้รูายการทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร ์อาจจดักจิกรรม  
กาํหนดเวลาสัน้ๆ ให ้และใหม้กีารนําเสนอความคดิจากการดรูายการโทรทศัน์หรอืวทิยุ 
   3. การเขยีนทีด่แีละเพิม่การเขยีนใหม้ากกวา่เดมิ โดยสนบัสนุนการเขยีนของผูเ้รยีน  
อาจใหผู้เ้รยีนไดม้กีารสรุปจากบทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนมา หรอืในการใหผู้เ้รยีนไดเ้ขยีนจากประสบการณ์ โดย
ไมต่อ้งจาํกดัหน้าในการเขยีน 
  โรวาน และ มอรโ์รว ์(Rowan; & Morrow.  1993: 9 – 11) ไดเ้สนอแนวทางในการสง่เสรมิ 
การสือ่สารทางคณิตศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
   1. การนําเสนอสือ่รปูธรรม แลว้ใหผู้เ้รยีนไดพ้รรณนาถงึสิง่ทีพ่บ 
   2. ใชเ้น้ือหา เรือ่งราว หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งและใกลต้วัของผูเ้รยีน เชน่ โครงงานทีม่ี
กจิกรรมสบืคน้เป็นสือ่ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดส้ือ่สารโดยตรง กจิกรรมเชน่น้ีชว่ยใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่ของ
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คณิตศาสตรว์า่เป็นวชิาทีม่ปีระโยชน์ในการดาํเนินชวีติ และเป็นเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งและใกลต้วัผูเ้รยีน
ทาํใหก้ารสือ่สารทางคณติศาสตรเ์ป็นไปไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
   3. การใชค้าํถาม โดยเฉพาะคาํถามปลายเปิดจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิและ
แสดงการตอบสนองออกมา คาํถามปลายเปิดเป็นคาํถามทีใ่หโ้อกาสผูเ้รยีนไดค้ดิอยา่งหลากหลาย และ
มกีารคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
   4. ใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดเ้ขยีนสือ่สารแนวคดิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ว่า การเขยีนเป็นสว่นสาํคญั
ของการดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์ผูเ้รยีนตอ้งเขา้ใจวา่ทาํไมจงึตอ้งเขยีนอธบิาย นัน่คอื เป้าหมายของ
การเขยีนตอ้งชดัเจน 
   5. ใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอืและชว่ยเหลอืกนั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจ
แนวคดิ อธบิายแนวคดิกนัในกลุม่เป็นการสง่เสรมิความสามารถในการสือ่สาร 
   6. ใชก้ารชี้แนะโดยตรงและชีแ้นะทางออ้ม การตอบสนองต่อคาํถามของผูเ้รยีน  
การบรหิารและจดัระบบชัน้เรยีน เป็นการชีแ้นะใหผู้เ้รยีนไดท้ราบถงึสิง่ทีค่าดหวงัและมาตรฐานของการเรยีนรู ้ 
เพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดแ้สดงแนวคดิเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวล 
  เคนเนดี ้และ ทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 81) ไดก้ล่าววา่ จากสภาพสงัคมในยคุ
สงัคมสารสนเทศ (Information Society) ทีเ่ป็นยคุของขอ้มลูขา่วสารใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู ดงันัน้ผูเ้รยีน
ทีจ่ะออกสูส่งัคม จะตอ้งเป็นผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชท้กัษะการสือ่สาร แนวความคดิของตนรว่มกบัคนอืน่ๆ 
ในการทํางานและในบางครัง้อาจจะตอ้งสือ่สารผา่นเทคโนโลยตี่างๆ เช่น เครือ่งคาํนวณ คอมพวิเตอร ์ 
ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทีต่อ้งอาศยัคาํสัง่การทาํงานจากมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ มขีัน้ตอนทีช่ดัเจน จงึจะสามารถ
ปฏบิตังิานได ้และจากลกัษณะสาํคญัของคณิตศาสตรป์ระการหน่ึงคอื คณิตศาสตรเ์ป็นภาษาทีม่คีวามหมาย  
เป็นภาษาเฉพาะ รดักุม สามารถสือ่สารและนํามาประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจาํวนั และมบีทบาทในการเรยีน
การสอน คอื เป็นตวัเชือ่มโยงระหวา่งความคดินามธรรมกบัรปูธรรม โดยใชร้ปูภาพ กราฟ สญัลกัษณ์  
ตวัอกัษร กลา่วไดว้่า การสือ่สารนัน้ชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามชดัเจนในความคดิและเกดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้
ยิง่ขึน้ 
  สภาครคูณติศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  2000: 4 – 5) กล่าวถงึ การจดักจิกรรม 
การเรยีนการสอน เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรไ์วว้า่ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดถ้ามนัน้ ถอืเป็นการสง่เสรมิความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ควรใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
การแสดงเหตุผล โดยการเปิดโอกาสใหอ้ธบิายเหตุผลกบัเพื่อนรว่มชัน้เรยีน หรอืการคดิคน้หาคาํตอบ
จากคาํถามทีเ่กีย่วกบับางสิง่ เช่น ปรศินาต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร ์เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
เกดิความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในความคดิของพวกเขา การจดัลาํดบัทีจ่ะตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูเ้รยีนกบัแนวคดิ
ของคนอืน่ๆ ใหผู้เ้รยีนหลายคนตอบสนอง อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาในการเรยีนรู ้การจดัระบบ และ
รวบรวมแนวคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตรข์องพวกเขาเขา้ดว้ยกนั ผูเ้รยีนควรจะไดร้บัการสนบัสนุน เพือ่พฒันา
ความสามารถเฉพาะตวัของพวกเขาเองอยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองตลอดเวลา เมือ่พวกเขาอายมุากขึน้
รปูแบบทีต่กลงกนัของพวกเขาและการพดูอภปิรายควรจะไมย่ดึตดิกฎเกณฑ ์ แต่ควรมกีารพสิจูน์เพือ่ 
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ใหไ้ดแ้บบแผน และผูเ้รยีนควรจะทราบมากขึน้เกีย่วกบัการสาํนึกถงึ การตอบสนอง และการรบัฟงัของ
ผูเ้รยีน การสง่เสรมิความสามารถพเิศษเกีย่วกบัการเขยีนคณติศาสตรท์ีค่วรม ีโดยเฉพาะในแต่ละระดบั
ทีก่าํหนดในหลกัสตูร การทาํงานเพือ่ทีจ่ะแกป้ญัหารว่มกบัเพือ่นในชัน้เรยีน ผูเ้รยีนจะไดม้โีอกาสใน
การแสดงทศันคตแิละวธิอีื่นๆ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละประเมนิค่าแนวความคดิอื่นๆ รูจ้กัการสรา้ง
แนวความคดิใหม่ๆ  ยกตวัอยา่ง เช่น ใหผู้เ้รยีนลองแกป้ญัหาทีม่คีาํถามลกัษณะพชีคณติทีไ่ดแ้สดงไว้
ดงัต่อไปน้ี 
   มกีระต่ายอยูจ่าํนวนหน่ึง และมกีรงใสก่ระต่ายอยูอ่กีจาํนวนหน่ึง ถา้เรานํากระต่าย
ใสใ่นกรงๆ ละ 1 ตวั จะมกีระต่ายเหลอื 1 ตวั ทีต่อ้งอยูน่อกกรง และถา้เราใสก่ระต่ายไวก้รงละ  2 ตวั จะมี
กรงเหลอื 1 กรง ทีว่า่งอยู ่ถามวา่มกีระต่ายทัง้หมดกีต่วั และมกีรงใสก่ระต่ายกีก่รง 
   ผูเ้รยีนอาจจะชว่ยเหลอืและอาศยัความเขา้ใจของผูเ้รยีนผูท้ีส่ามารถมองเหน็ปญัหา
และสามารถอธบิายใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งเรยีนรูถ้งึจุดเด่น และจุดดอ้ยหรอืขดีจาํกดัของ
ตนเองทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีนในแต่ละคนทีใ่ชว้ธิใีนการแกป้ญัหา ดว้ยเหตุนี้การสือ่สารจงึจาํเป็นสาํหรบั
นกัคดิคณิตศาสตร ์
  สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2543: 286 – 387) กล่าวถงึการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาคณติศาสตรว์่า ความสามารถในการสือ่สารเป็นคุณลกัษณะทีต่อ้งฝึก
ชา้ๆ และสามารถฝึกทกัษะในการสือ่สารได ้ดงัน้ี 
   1. การเลา่หรอืพดูทางคณติศาสตรเ์ป็นการใหข้อ้มลูขา่วสารและแนวคดิสาํคญัทาง
คณิตศาสตรท์ีม่เีหตุผล การเลา่หรอืการเขยีนสรุปเรือ่งราวทางคณิตศาสตรท์ีอ่่านจากวารสาร หนงัสอืพมิพ ์ 
หนงัสอืต่างๆ จากการดโูทรทศัน์ การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต โดยผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนไป
ศกึษาคน้ควา้ แลว้นํามาเลา่หรอืเขยีนใหผู้อ้ื่นรบัรูเ้ป็นการฝึกทกัษะในการสือ่สารอกีวธิหีน่ึง 
   2. การเขยีนบนัทกึสรุปการไปทศันศกึษาหรอืการศกึษาภาคสนามในโอกาสทีผู่เ้รยีน
กลบัมาจากทศันศกึษาหรอืศกึษาภาคสนามแลว้ ใหผู้เ้รยีนเขยีนรายงานสรุปถงึความรูค้วามคดิในบางเรื่อง
ทีไ่ดร้บัจากการไปทศันศกึษาแต่ละครัง้ เช่น เมือ่พาไปสาํรวจขอ้มลูจาํนวนผูเ้รยีนในโรงเรยีนใกลเ้คยีง  
ผูเ้รยีนควรจะสามารถเขยีนบรรยายสรุปเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในบรเิวณโรงเรยีน ลกัษณะนิสยั
ของผูเ้รยีนทีพ่บเหน็ รวมทัง้ขอ้คดิเหน็ทีด่ตี่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่ผลสดุทา้ยอาจทาํให้
ผูเ้รยีนแสดงขอ้มลูผูเ้รยีนออกมาในรปูแผนภมู ิรปูวงกลม แผนภมูริปูภาพ แผนภมูเิสน้ เป็นตน้ 
   3. การเลา่บนัทกึสิง่ทีส่งัเกตในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง กจิกรรมในสว่นน้ีอาจทาํไดด้งัตวัอยา่ง  
เช่น ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนบนัทกึสิง่ทีส่งัเกตไดจ้ากขอ้แตกต่างของการนําเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ 
   4. การจดัแสดงผลงานหรอืการนําเสนอผลงานทางคณติศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้ หรอืการสงัเกตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาคณิตศาสตร ์ในการนําเสนอ ควรใหม้กีารนําเสนอดว้ยวาจา 
และผลงาน นอกจากน้ีกจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสามารถใชฝึ้กทกัษะในการนําเสนอผลงาน 
ทางคณติศาสตร ์โดยใหผู้เ้รยีนเขยีนสรุปผลการศกึษาแลว้นํามาเลา่ใหเ้พือ่นฟงัก่อนทีจ่ะเรยีนครัง้ต่อไป  
และถอืว่า เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนไปดว้ย ทัง้น้ีอาจมอบหมายใหก้ลุ่มใดกลุม่หน่ึงเป็นผูเ้ลา่ 
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   5. การพดูหรอืการอภปิรายทางคณิตศาสตรเ์ป็นกจิกรรมทีใ่ชฝึ้กทกัษะในการสือ่สาร
ไดว้ธิหีน่ึง โดยใหผู้เ้รยีนช่วยกนัระบุเรือ่งทีจ่ะพดูหรอือภปิราย กาํหนดใหผู้เ้รยีนขึน้มาพดูหรอือภปิราย
เป็นกลุม่ มกีารปรกึษาหารอืกนัในประเดน็ทีจ่ะพดู แบง่กนัไปอ่านและคน้ควา้หาขอ้มลูมาประกอบใน
การพดูหรอือภปิราย ตวัอยา่งเชน่ การพดูหรอืการอภปิรายเรื่องราวในการนําเสนอขอ้มลูทีเ่หมาะสมที่
มอียูต่ามหนงัสอื สิง่ทีต่พีมิพต์่างๆ หรอืประโยชน์ในการนําเสนอขอ้มลูในแต่ละรปูแบบ ประโยชน์ ใน
การนําเสนอขอ้มลูในการเรยีนคณิตศาสตร ์
   6. การสือ่สารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ ซึง่พฒันาใหผู้เ้รยีน มี
ความสามารถในการสือ่สารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในดา้นรูจ้กัขอ้มลูทีต่รงตามวตัถุประสงค ์รูจ้กั
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสม รูจ้กัประมวลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ รูจ้กัใชก้ารสือ่สาร
ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ทัง้ในดา้นคน้ควา้หาขอ้มลูและหาความรู ้
  กรมวชิาการ (2545ก: 197 – 199) กลา่วถงึ การพฒันาทกัษะ/กระบวนการการสือ่ความหมาย
ทางคณิตศาสตรแ์ละการนําเสนอ ทาํไดทุ้กเน้ือหาทีต่อ้งการใหว้เิคราะห ์สงัเคราะหเ์พือ่นําเสนอไปสู่
การแกป้ญัหา เชน่ ในวชิาเรขาคณติมเีน้ือหาทีต่อ้งการฝึกวเิคราะห ์การใหเ้หตุผล และการพสิจูน์ ผูเ้รยีน
ตอ้งฝึกทกัษะในการสงัเกต การนําเสนอรปูภาพต่างๆ เพือ่สือ่ความหมาย แลว้นําความรูท้างเรขาคณิต
ไปอธบิายปรากฏการณ์และสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั 
   การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิทกัษะการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์และ
การนําเสนอในวชิาพชีคณติ เป็นการฝึกทกัษะใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหป์ญัหา สามารถเขยีนปญัหา
ในรปูแบบของตาราง กราฟ หรอืขอ้ความ เพือ่สือ่สารความสมัพนัธข์องจาํนวนเหลา่นัน้ ขัน้ตอนใน
การดาํเนินการ เริม่จากการกําหนดโจทยป์ญัหาใหผู้เ้รยีนวเิคราะห ์กาํหนดตวัแปร เขยีนความสมัพนัธ์
ของตวัแปรในรปูของสมการหรอือสมการตามเงือ่นไขทีโ่จทยก์าํหนด และดาํเนินการแกป้ญัหา โดยใช้
วธิกีารทางพชีคณติ 
   การจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิทกัษะการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์และ
การนําเสนอมแีนวทางในการดาํเนินการ ดงัน้ี 
    1. กาํหนดโจทยป์ญัหาทีน่่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีน 
    2. ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละแสดงความคดิเหน็ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วย
แนะแนวทางในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และการนําเสนอขอ้มลู 
 การฝึกทกัษะ/กระบวนการน้ีตอ้งทาํต่อเน่ือง โดยสอดแทรกอยูทุ่กขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ใหผู้เ้รยีนคดิตลอดเวลาทีเ่หน็ปญัหาวา่ ทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ จะมวีธิแีกป้ญัหาอยา่งไร เขยีน
รปูแบบความสมัพนัธข์องตวัแปรไดอ้ยา่งไร จะใชภ้าพ ตาราง หรอืกราฟใดช่วยในการสือ่สารความหมาย 
 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า แนวทางในการสง่เสรมิการสือ่สารในการเรยีนคณิตศาสตร ์
มดีงัน้ี 
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  1. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้เช่น การสบืคน้  
การอ่านเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจปญัหา การอธบิายแนวความคดิทางคณิตศาสตรแ์ละหาขอ้สรุปร่วมกนั 
  2. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจ
ของผูเ้รยีน โดยอาจยกตวัอยา่งปญัหาหรอืสถานการณ์ในชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน 
  3. การใชค้าํถามปลายเปิด เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแนวคดิในการแกป้ญัหา
ทีห่ลากหลายรว่มกนัในชัน้เรยีน 
 4.6 ประโยชน์ของการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยการส่ือสาร 
  นกัการศกึษาไดเ้สนอใหเ้หน็ประโยชน์ของการสือ่สารทางคณิตศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
  รเีดเซล (Riedesel.  1990: 377) ไดนํ้าเสนอประโยชน์ของการสือ่สารโดยการเขยีน ดงัน้ี 
   1. เป็นการประเมนิการเรยีนรูผู้เ้รยีนเป็นรายบุคคล เพราะสิง่ทีผู่เ้รยีนเขยีนบรรยาย
จะแสดงระดบัความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั 
   2. เป็นเครือ่งมอืชว่ยวจิยักระบวนการคดิของผูเ้รยีน 
   3. เป็นทกัษะทีจ่าํเป็นช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความชดัเจนในการคดิ 
   4. เป็นทกัษะทีจ่ะชว่ยเสรมิทกัษะการอ่านและการเขยีนในรายวชิาอื่น โดยเฉพาะ
วชิาวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งใชก้ารบรรยายในสิง่ทีค่น้พบ 
   5. เป็นวธิใีนการเรยีนคณติศาสตรว์ธิหีนึ่งทีป่กตผิูเ้รยีนไมค่อ่ยไดใ้ช ้
   6. เป็นทกัษะทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิในระดบัสงู เพือ่ตอบคาํถามวา่ อยา่งไร  
(How) และทาํไม (Why) มากกวา่ตอบวา่อะไร (What) ทีไ่หน (Where) เมือ่ไร (When) 
   7. เป็นการรว่มมอืกนัในการทาํกจิกรรมเดยีวกนั ทาํใหผู้เ้รยีนรูส้กึว่าสมาชกิในกลุ่ม
ประสบความสาํเรจ็รว่มกนั เกดิความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในการเรยีนรู ้
  มมัมี ่และ เชพเพอรด์ (Mumme; & Shepherd.  1993: 7 – 11) ไดเ้สนอประโยชน์ใน
การเรยีนคณิตศาสตรท์ีเ่กดิจากการสง่เสรมิการสือ่สาร ดงัน้ี 
   1. การสื่อสารจะช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจคณิตศาสตรแ์ก่ผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนได้
อธบิายความคดิของเขา มคีวามสนใจในการทีจ่ะไดอ้ภปิราย และการฟงักจ็ะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ลกึซึง้ดว้ย การฟงัจะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาความคดิของคนอื่นทีแ่ตกต่างกนัออกไปของผูเ้รยีน แม้
จะอยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนักต็าม การสือ่สารจะสนบัสนุนการสรา้งความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยการสือ่สาร
จะชว่ยขยายความคดิเกดิความชดัเจนยิง่ขึน้ 
   2. การสือ่สารจะช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางคณติศาสตรแ์ก่ผูเ้รยีน  
ผูเ้รยีนสว่นมาก มกัจะลม้เหลวในการแสดงความคดิทางคณติศาสตร ์ เมือ่ผูเ้รยีนไดนํ้าเสนอกฎเกณฑ์
และกระบวนการต่างๆ ทางคณิตศาสตรโ์ดยการจาํมากกวา่การคดิแบบคน้พบดว้ยตนเองและการแลกเปลีย่น
ความคดิซึง่กนัและกนั ผูส้อนจาํเป็นตอ้งใหเ้กดิการสือ่สารมากขึน้ เพือ่ใหบ้คุคลหน่ึงไดเ้ชือ่มต่อความคดิ
ทางคณิตศาสตรไ์ปยงัอกีบุคคลหน่ึง โดยการอภปิรายและการแลกเปลีย่นความคดิกนั ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รยีน
มกีารพฒันาทางภาษาคณิตศาสตรใ์นการทาํความเขา้ใจในบทบาทของคาํ นิยาม และกระบวนการใน 
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การอภปิรายและขยายสมมตฐิานใหช้ดัเจน 
   3. การสือ่สารจะชว่ยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรู ้เมือ่ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดพ้ดู หรอืเขยีนความคดิของผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้ส้อนแน่ใจในความสามารถทางการสือ่สารความคดิของ
ผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ ผูเ้รยีนควรฝึกการใชศ้กัยภาพและควบคมุการเรยีนรูข้องพวกเขาใหม้าก เพือ่ทีผู่เ้รยีน
จะไดก้ลายเป็นผูเ้สรมิสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
   4. การสือ่สารเป็นการสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีอํ่านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้การพดู
และการฟงับุคคลอื่นในการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่เลก็ๆ เป็นวธิกีารทีจ่ะทาํใหเ้ราหลุดพน้จากความวติก
กงัวลในการแสดงความคดิ การมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นจะเป็นการใหค้วามสนุกสนานในการเรยีนแก่ผูเ้รยีน  
การอํานวยความสะดวกและสงัคมจะมอีทิธพิลต่อความเตม็ใจทีจ่ะพดูเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความคดิ
ของผูเ้รยีน 
  5. การสือ่สารจะชว่ยใหผู้ส้อนไดร้บัประโยชน์ในการหยัง่รูถ้งึความคดิของผูเ้รยีน ผูส้อน
จะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารคดิของผูเ้รยีนเป็นอยา่งมาก โดยการฟงัการอธบิาย และการใหเ้หตุผลของ
ผูเ้รยีน ความสามารถทีเ่ป็นทกัษะการสือ่สารจะเป็นการอธบิาย โดยใชภ้าษาคณิตศาสตรท์ัง้หมดอยา่ง
คลอ่งแคลว่ โดยผูเ้รยีนจะตอ้งนําไปใชแ้ละมกีารฝึกปฏบิตับิอ่ยๆ 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยการสือ่สารคณิตศาสตร ์จะทาํให้
ผูเ้รยีนมโีอกาสไดอ้ธบิาย และแลกเปลีย่นแนวความคดิรว่มกบัเพือ่นในชัน้เรยีน ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกฝนการนําเสนอแนวคดิของตนเอง และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างกนัออกไป และผูส้อน
สามารถช่วยสง่เสรมิ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนในการสือ่สารทางคณติศาสตร์
ทัง้ดา้นการพดูและการเขยีน ซึง่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะเรยีนมากยิง่ขึน้ 
 4.7 การประเมินการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยการสือ่สาร เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิ
ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและการเขยีนของผูเ้รยีน ดงัน้ี 
  เคนเนดี ้และ ทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 112) ไดแ้บง่การประเมนิความสามารถ 
ในการสือ่สารทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
   1. ภาษาคณติศาสตร ์(Mathematics Language) 
    1.1 ใชภ้าษาคณิตศาสตรอ์ยา่งไมเ่หมาะสม 
    1.2 ใชภ้าษาคณิตศาสตรเ์หมาะสมเป็นบางครัง้ 
    1.3 ใชภ้าษาคณิตศาสตรเ์หมาะสมเกอืบทุกครัง้ 
    1.4 ใชภ้าษาคณิตศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ชดัเจน 
   2. การใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์(Representation) 
    2.1  ไมใ่ชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์
    2.2 ใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรเ์ป็นบางครัง้ 
    2.3 ใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรอ์ยา่งเหมาะสมเกอืบทุกครัง้ 
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    2.4 ใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรอ์ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทุกครัง้ 
   3. การนําเสนอความคดิ (Presentation) 
    3.1 การนําเสนอไมช่ดัเจน (ไมส่มบรูณ์ ขาดรายละเอยีด เน้ือหาสบัสน) 
    3.2 การนําเสนอชดัเจนเป็นบางสว่น 
    3.3 การนําเสนอมคีวามชดัเจนเกอืบสมบรูณ์ 
    3.4 การนําเสนอชดัเจนดมีาก (สมบรูณ์ เป็นระบบ) 
  สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2546: 18 – 19) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิ
ความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ดงัน้ี 
   1. เลอืกรปูแบบของการสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการนําเสนอดว้ยวธิกีารที่
เหมาะสม 
   2.   ใชข้อ้ความ คาํศพัท ์สตูร สมการ หรอืแผนภมูทิีเ่ป็นสากล 
   3.   บนัทกึผลงานในทกุขัน้ตอนอยา่งสมเหตุสมผล 
   4.   สรุปสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่การเรยีนรู ้
   5.   เสนอความคดิทีเ่หมาะสมกนักบัปญัหา 
 ในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตอ้งการวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดู และดา้นการเขยีน
ของผูเ้รยีน ดงัน้ี 
  1. วดัทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการอธบิาย
แนวความคดิ การใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์และการสรุปทัง้ดา้นการพดูและการเขยีนของ
ผูเ้รยีน โดยสงัเกตพฤตกิรรมดา้นการพดูจากการปฏบิตักิจิกรรมการสือ่สารในชว่งการแสดงความคดิเหน็  
การอภปิราย และการนําเสนอ และพฤตกิรรมดา้นการเขยีนจากกระบวนการสือ่สารดา้นการเขยีนจาก
การทาํใบงาน โดยปรบัปรุงเกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีจ่ติตมิา ชอบเอยีด  
(2551: 75 – 81) ปรบัปรุงขึน้ 
  2. วดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการเขยีนจากการเขยีนขัน้ตอน การแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์โดยใชแ้บบทดสอบแบบอตันยั 
 4.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   โรจาส (Rojas.  1992: 53 – 05A) ทาํการศกึษาวจิยัการสง่เสรมิการเรยีนเรือ่ง ความน่าจะเป็น  
โดยการพฒันาผูเ้รยีนดา้นทกัษะการอ่านและการเขยีน ผูเ้รยีนไดเ้รยีนเป็นกลุ่มโดยใหผู้เ้รยีนเรยีนเน้ือหา  
เรือ่ง ความน่าจะเป็น และใชเ้ทคนิคในการเสรมิกจิกรรมทางภาษาในการเรยีนคณติศาสตร ์ฝึกการสือ่สาร
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ โดยใชก้ารเสรมิแรงในการอา่น เขยีนและพดู ผลปรากฏวา่  
การทดลองน้ี ทาํใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนดขีึน้ในกจิกรรมการเขยีน แตว่า่กจิกรรมการอา่นผูเ้รยีนเหน็ประโยชน์
เลก็น้อย โดยไมรู่ว้า่การอ่านจะมปีระโยชน์อยา่งไร อะไรทีเ่ป็นความสามารถในการอ่านของพวกเขา 
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   โจฮนัน่ิง (Johanning.  2000: 151 – 160) ไดศ้กึษาการวเิคราะหก์ารเขยีน และ
การทาํงานกลุ่มรว่มกนัของผูเ้รยีนมธัยมศกึษาในการศกึษาวชิาพชีคณิตเบือ้งตน้ มกีารปฏริปูโดยการสง่เสรมิ  
โดยการใหผู้เ้รยีนอ่าน เขยีน อภปิรายทางคณิตศาสตร ์ เช่นเดยีวกบัการพฒันาความคดิทางคณิตศาสตร ์ 
การศกึษาครัง้น้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขยีนซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนคดิไปพรอ้มๆ กนั โดยพจิารณาจาก
ผลงานของผูเ้รยีน เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ เพื่อศกึษาความเขา้ใจของผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาวา่ มี
ความเขา้ใจอยา่งไร คดิอยา่งไรกบัวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดเ้ขยีนอธบิาย กลุม่ตวัอยา่งคอืผูเ้รยีนระดบัเกรด 7  
และ 8 จาํนวน 48 คน เป็นผูเ้รยีนเกรด 7 จาํนวน 14 คน และเกรด 8 จาํนวน 34 คน การดาํเนินการ
โดยใชก้ารเขยีนและการทาํงานกลุม่ในการเรยีนพชีคณิตเบือ้งตน้ใชร้ะยะเวลาการทดลอง 1 ปี โดยการแบ่ง
ผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม  7 คน ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้รยีนเกรด 8 จาํนวน 4 คน (ผูช้าย 1 คน ผูห้ญงิ 3 คน)  
ผูเ้รยีนเกรด 7 จาํนวน 3 คน (ผูช้าย 2 คน ผูห้ญงิ 1 คน) เพือ่ใหเ้กดิการสมดุลของกลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยบนัทกึภาพ การมสีว่นรว่ม และการอภปิรายกลุม่ และการสมัภาษณ์ผูเ้รยีน ผลการศกึษา
พบว่า การเขยีนอธบิายเป็นวธิหีนึ่งทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนในการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เมือ่ผูเ้รยีนไดส้ือ่สารความคดิ
ของตนลงบนกระดาษและถ่ายทอดสูบุ่คคลอื่น การเขยีนอธบิายก่อนการอภปิรายกลุ่ม ทาํใหม้ัน่ใจวา่
ผูเ้รยีนทุกคนมโีอกาสศกึษาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะพบผูส้อนกบัเพือ่นๆ การเขยีนทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามมัน่ใจ
มากขึน้ในการทาํงานกลุ่ม โดยการแลกเปลีย่นความคดิภายในกลุม่ ซึง่บรรยากาศเชน่น้ี ผูเ้รยีนจะมี
ความกระตอืรอืรน้ในการคดิและการมสีว่นรว่มในการเรยีนรูค้ณิตศาสตรด์ว้ย 
   โรดเิฮฟเวอร ์(Rodeheaver.  2000: 61 – 03A) ไดท้าํการศกึษากรณีศกึษาระหวา่ง
ผูเ้รยีนและผูส้อน และความรว่มมอืของผูส้อนทีส่อนคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยมศกึษา เพือ่ศกึษาว่า
การสื่อสารอะไรบา้งทีจ่ะมผีลต่อการเรยีนการสอน และทาํการประเมนิขอ้มูลยอ้นกลบัจากนักศกึษา 
ผลปรากฏวา่ ขอ้มลูยอ้นกลบัของนกัศกึษาน้ี แสดงถงึผูส้อนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสือ่สารเป็นอยา่งมาก  
โดยมกีารจดัการสือ่สารเขา้ไปในกระบวนการเรยีนการสอน แต่วา่คุณภาพของการสือ่สารนัน้ จะเป็น
การเน้นเพยีงใหบ้รรลุจุดมุง่หมายเท่านัน้ ไมไ่ดเ้น้นในดา้นการปฏบิตั ิซึง่ในการใชก้ารสือ่สารในการทดลองน้ี
ไมไ่ดร้บัความเป็นอสิระจากผูส้อนเลย 
   เลวสินั เกรฟส ์และ ซานเชส (Lewison; Graves; & Sanchez.  2006: Abstract) ไดศ้กึษา  
เรือ่ง การสนทนาเสรมิในการเรยีนคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนประถมศกึษา โดยศกึษาการใชป้ระโยชน์จาก
การสรา้งกจิวตัรในการสนทนาระหว่างผูเ้รยีน จุดเดน่ในการศกึษาในครัง้นี้อยูท่ีก่ารใหผู้เ้รยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 จาํนวน 2 หอ้ง ไดฝึ้กปฏบิตักิารสนทนาทางคณิตศาสตร ์การพจิารณา จากการวเิคราะหส์ภาพงาน
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รยีนในการฝึกฝนความรู ้ผลการวจิยัพบวา่ การใหค้วามเอาใจใสใ่นรายละเอยีด
เฉพาะ เป็นการทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความชาํนาญในการพดูภาษาทางการสือ่สารทางคณติศาสตรแ์ละก่อใหเ้กดิ
ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รยีนภายในกลุม่ 
   ฮาวลิ และ ลุดวสิ (Havill; & Ludwis.  2007: Abstract) ไดจ้ดัใหม้กีารสง่เสรมิทกัษะ
การสือ่สารของผูเ้รยีนสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละผูเ้รยีนสาขาคณิตศาสตร ์ โดยเริม่ตน้นํามาใชใ้น
ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยัเดนิสนั เป็นการนําองคป์ระกอบดา้น
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การสือ่สารการพดูแนวใหมท่ีม่คีวามสาํคญัมาใชก้บัทัง้สองภาควชิา โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนใน
หอ้งทดลองร่วมกนั ระหว่างผูเ้รยีนในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละผูเ้รยีนในสาขาคณิตศาสตร ์ใน
การวจิยัครัง้น้ี มจีุดมุง่หมาย 3 ประการ คอื การปรบัปรุงทกัษะการสือ่สารดา้นการพดูเพือ่เตรยีมพรอ้ม
ผูเ้รยีนสาํหรบัการสาํเรจ็การศกึษาและการทาํงาน การอบรมนกัวจิยัในอนาคตในทัง้สองสาขาใหแ้สดง
ความสามารถในการเริม่ตน้การวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดใีนขณะทีย่งัเป็นนกัศกึษาฝึกหดั และการเปิดรบัผูเ้รยีน
สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้เพือ่เขา้สูก่ารเรยีนในวชิาคณิตศาสตร ์ โดยในการวจิยัไดท้าํการศกึษา
จากความตอ้งการในชัน้เรยีน การอธบิายวธิกีารแกป้ญัหา ซึง่จากการวจิยัผลสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย
ในสามและผลการสือ่สารทีเ่พิม่ขึน้ 
  งานวิจยัในประเทศ 
   วชัร ีขนัเชือ้ (2545: 119) ไดพ้ฒันาชดุการเรยีนคณติศาสตรเ์รือ่งตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้  
โดยใชก้ระบวนการกลุม่ เพือ่สง่เสรมิทกัษะการสือ่สารของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบวา่  
ชุดการเรยีนคณิตศาสตรม์ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรภ์ายหลงั
ไดร้บัการสอนดว้ยชุดการเรยีนคณิตศาสตรเ์รือ่งตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความสามารถในการสือ่สารแนวความคดิโดยใชท้กัษะการพดู และ
การเขยีนของผูเ้รยีนภายหลงัจากการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ 70 
   ศริพิร มาวรรณา (2546: 54) ไดท้าํการศกึษาผลการใชท้กัษะการสือ่สารและการประเมนิผล
ตามสภาพจรงิทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เรื่อง การนําเสนอขอ้มลู  
ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรภ์ายหลงัไดร้บัการสอนตามคูม่อืผูส้อน โดยแทรก
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชท้กัษะการสือ่สาร และการประเมนิผลตามสภาพจรงิสงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   พรสวรรค ์จรสัรุ่งชยัสกุล (2547: 93 – 94) ไดพ้ฒันาชุดการเรยีน เรือ่ง เมตรกิซ ์และ 
ดเิทอรม์นินัต ์โดยใชห้ลกัการเรยีนเพือ่รอบรู ้เพือ่สง่เสรมิทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการเรยีนมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนคณิตศาสตรภ์ายหลงัการใชชุ้ดการเรยีนสงูกว่าก่อนใชชุ้ดการเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 และมทีกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรโ์ดยเฉลีย่รอ้ยละ 79.94 
   ทนิรตัน์ กาญจนกุญชร (2550: 112) ไดศ้กึษาผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์เรือ่ง แคลคลูสัเบือ้งตน้ โดยใชห้ลกั “ส ุจ ิป ุล”ิ ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 
และทกัษะ/กระบวนการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนเตรยีมทหาร ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์เรือ่ง แคลคลูสัเบือ้งตน้ โดยใชห้ลกั “ส ุจ ิป ุล”ิ มปีระสทิธภิาพ 80.88/82.57 เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่าํหนด 80/80 สว่นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์เรือ่ง แคลคลูสัเบือ้งตน้ โดยใชห้ลกั “ส ุจ ิปุ ล”ิ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และทกัษะ/กระบวนการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรือ่ง แคลคลูสัเบือ้งตน้  โดยใชห้ลกั “ส ุจ ิป ุล”ิ สงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดอยา่งม ี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ปรญิญา สองสดีา (2550: 78) ไดท้าํการวจิยัผลของการจดัการเรยีนการสอนแบบ  
4 MAT เรือ่ง ทศนิยมและเศษสว่น ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละทกัษะ
การสือ่สารทางคณติศาสตรด์า้นการพดู การอ่าน การเขยีน และโดยรวมของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการเรยีน
การสอนแบบ 4 MAT สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดู การอ่าน การเขยีน และโดยรวมของนกัเรยีนหลงัไดร้บั
การเรยีนการสอนแบบ 4 MAT สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 
   จริากร สาํเรจ็ (2551: 72) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์แบบแบง่กลุม่
ผลสมัฤทธิ ์(STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ทีม่ตี่อความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีม่รีะดบัความสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถ
ในการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธิ ์ (STAD) โดย
เน้นเทคนิค KWDL สงูกวา่ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์ (STAD) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนทีม่รีะดบัความสามารถ
ทางการเรยีนคณติศาสตรส์งู ปานกลาง และตํ่า แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมี
ผลปฏสิมัพนัธร์ะหว่างวธิกีารจดัการเรยีนรู ้2 วธิ ีกบัระดบัความสามารถทางการเรยีนสงู ปานกลางและตํ่า 
ต่อความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบวา่ ผูเ้รยีน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุทีม่รีะดบัความสามารถทางการเรยีนคณิตศาสตรส์งู มคีวามสามารถใน
การสือ่สารทางคณิตศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง ทัง้ในกลุ่ม
ทีม่คีวามสามารถในการเรยีนคณติศาสตรร์ะดบัปานกลางและระดบัตํ่ามคีวามสามารถในการสือ่สารทาง
คณิตศาสตรส์งูกวา่ผูเ้รยีนกลุม่ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 91) ไดศ้กึษาการใชป้ญัหาปลายเปิด เพือ่สง่เสรมิทกัษะ 
การใหเ้หตุผลและทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า  
ทกัษะการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการใชป้ญัหาปลายเปิดสงูกว่า
ก่อนการใชป้ญัหาปลายเปิด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการใชป้ญัหาปลายเปิดสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 80.67 
 จากการศกึษางานวจิยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศ สรุปไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
สง่เสรมิทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยการพดูหรอืเขยีนอธบิายแลกเปลีย่นแนวคดิรว่มกบัผูอ้ืน่ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิมุมมองในการคดิแกป้ญัหา
ทีห่ลากหลายและเรยีนรูอ้ยา่งและสนุกสนาน ซึง่สง่ผลใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการสือ่สารและผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนคณิตศาสตรท์ีด่ขี ึน้ 
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บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.   การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2.   การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.   การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีกํ่าลงัเรยีนอยูใ่นภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน  
10 หอ้งเรยีน มจีาํนวนผูเ้รยีน 420 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีก่าํลงัเรยีนในภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี 
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน มจีาํนวนผูเ้รยีน 38 คน โดยใชก้ารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัใชว้ธิกีารทดลองโดยดาํเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยผูว้จิยั
ดาํเนินการสอนเอง ใชเ้วลาในการทดลอง 18 คาบ  ๆละ 50 นาท ีโดยทดลองสอน 14 คาบ ทดสอบก่อนเรยีน  
(Pre-test) 2 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 2 คาบ 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเน้ือหาสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เลม่ 1 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้
สองตวัแปร ซึง่มเีน้ือหา ดงัน้ี 
  1.   สมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 1 คาบ 
  2.   ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 2 คาบ 
  3.   การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 1 คาบ 
  4.   การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 4 คาบ 
  5.   การแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 6 คาบ     
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.   แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบธรรมสากจัฉา 
 2.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
 3.   แบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
 4.  แบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและการเขยีน 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ มดีงัน้ี 
  1. ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรแ์บบธรรมสากจัฉา  
เรื่อง สถิติของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
   1.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 คูม่อืการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์ธัยมศกึษาของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
กระทรวงศกึษาธกิารและหลกัสตูรของโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอ บางละมงุ 
จงัหวดัชลบุร ีกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
   1.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
   1.3 ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 จากหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อาํเภอ
บางละมุง จงัหวดัชลบรุ ีเกีย่วกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัรายปี สาระการเรยีนรู ้ 
เพือ่กําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
   1.4 กาํหนดรปูแบบของแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบธรรมสากจัฉา เรือ่ง  
ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่ประกอบดว้ย 
    1.4.1 สาระ 
    1.4.2 มาตรฐานการเรยีนรู ้
    1.4.3 ตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้
    1.4.4 สาระสาํคญั 
    1.4.5 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1.4.5.1 ดา้นความรู ้
     1.4.5.2 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
     1.4.5.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
    1.4.6 สาระการเรยีนรู ้
    1.4.7 กจิกรรมการเรยีนรู ้
     1.4.7.1 ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน โดยการซกัถาม  
สนทนาโตต้อบระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเกีย่วกบัเน้ือหาทีจ่ะเรยีนรู ้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้
     1.4.7.2 ขัน้สอน 
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      1.4.7.2.1 แสวงหาความรู ้ผูส้อนกาํหนดประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา เพือ่ให้
ผูเ้รยีนคน้ควา้หาความรูจ้ากเอกสารประกอบการเรยีน ตาํรา ใบความรู ้สือ่การเรยีนรูแ้ละแหลง่การเรยีนรู้
ต่างๆ ซึง่ผูส้อนเป็นผูแ้นะนําและอาํนวยความสะดวกในการศกึษาหาความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
      1.4.7.2.2 คน้พบความรู ้ผูเ้รยีนฝึกฝนการสรา้งแนวคดิเพือ่จบัประเดน็
สาํคญัเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการซกัถามและอภปิรายรว่มกบัผูส้อนและผูเ้รยีนคนอืน่ๆ โดยครอูาจยก 
ตวัอยา่งโจทยป์ญัหาใหผู้เ้รยีนพจิารณาวธิแีกโ้จทยป์ญัหานัน้ทลีะขัน้ตอน โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดท้าํ
ความเขา้ใจขัน้ตอนการแกป้ญัหาแต่ละขัน้ตอนอยา่งถ่องแท ้                
      1.4.7.2.3 รวบรวมความรู ้ผูเ้รยีนรวบรวมแนวความคดิทีไ่ดจ้ากการอภปิราย
รว่มกบัผูส้อนและผูเ้รยีนคนอื่นๆ มาวเิคราะหเ์พือ่เลอืกนําไปใชแ้กป้ญัหาอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
      1.4.7.2.4 พสิจูน์ความรู ้ ผูเ้รยีนทาํกจิกรรมฝึกทกัษะจากใบงาน หรอื
แบบทดสอบทีผู่ส้อนไดม้อบหมาย โดยนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ซึง่ผา่นการคดิวเิคราะห์
อยา่งสมเหตุสมผลมาแลว้ไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ เป็นการนําความรูม้าสูก่ารปฏบิตั ิ
     1.4.7.3 ขัน้สรุปบทเรยีน 
      ผูเ้รยีนอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํกจิกรรมไปคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหา
อยา่งมเีหตุผล สามารถคน้หาแนวทางในการแกป้ญัหาตลอดจนสรุปองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อน
เพิม่เตมิความรูส้ว่นทีบ่กพร่องใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้    
    1.4.8 สือ่การเรยีนรู/้แหลง่การเรยีนรู ้
    1.4.9 ภาระงาน/ชิน้งาน 
    1.4.10  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
    1.4.11 บนัทกึหลงัการสอน 
     1.4.11.1 ผลการสอน 
     1.4.11.2 ปญัหา/อุปสรรค 
     1.4.11.3 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
   1.5 นําแผนการจดัการเรยีนรู ้ เรือ่งการเสรมิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธแ์ลว้  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา ความชดัเจน และความถกูตอ้งของจุดประสงค์
การเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและกจิกรรมสื่อการเรยีนรู ้ และความสอดคลอ้ง  ระหว่างจุดประสงค์
การเรยีนรูก้บัการวดัผลประเมนิผล  เพือ่นําขอ้เสนอมาปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบัความถกูตอ้งของภาษา
ทีใ่ชแ้ละความเหมาะสมของการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บัระยะเวลาทีก่าํหนด 
      1.6 นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการเสรมิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ีผ่า่น
การปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแลว้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์
ตรวจสอบพจิารณาอกีครัง้แลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อนําไปใชใ้นการวจิยักบักลุม่ตวัอยา่ง 
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    2. ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้ ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้ง
ดงัน้ี 
   2.1 ศกึษาหลกัสตูรสาระการเรยีนรูก้ลุ่มคณิตศาสตร ์ เอกสารประกอบการสอนหนงัสอื-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผลและวธิสีรา้งแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
   2.2 ศกึษาเน้ือหาและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เรื่อง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร    
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
   2.3 สรา้งตารางวเิคราะหจุ์ดประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาคณิตศาสตร ์
พืน้ฐาน เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร          
   2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร  
จาํนวน 40 ขอ้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความถูกตอ้ง 
   2.5 นําแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผลทางการสอนคณติศาสตร ์จาํนวน 3 ทา่น ตรวจสอบความถกูตอ้ง  
ความสอดคลอ้งของเนื้อหากบัจุดประสงค ์แลว้นําไปตรวจสอบหาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ โดย
ใชส้ตูร IOC และคดัเลอืกแบบทดสอบทีท่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป แลว้นําขอ้เสนอมาปรบัปรุงแกไ้ข
ในการใชภ้าษาในขอ้คาํถามใหช้ดัเจนและกระชบัมากขึน้ โดยผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ IOC ตัง้แต ่
0.67 – 1.00 
   2.6 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่ออาจารย์
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้ แลว้นําไปทดสอบกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
โพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 100 คนทีเ่รยีนเรือ่งระบบ
สมการเชงิเสน้สองตวัแปรผา่นมาแลว้ เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   2.7 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบทีผู่เ้รยีนทาํได ้โดยให ้1 คะแนน สาํหรบัขอ้ทีผู่เ้รยีน
ตอบถกู และให ้0 คะแนน สาํหรบัขอ้ทีต่อบผดิ ไมต่อบ หรอืตอบเกนิ 1 ขอ้ 
   2.8 นําคะแนนทีไ่ดจ้าการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
ทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าคา่ความยาก (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) โดยใชเ้ทคนิค 27% จากตารางวเิคราะห์
ขอ้สอบของ จุง เตห ์ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) 
   2.9 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรท์ีม่คีา่ความยาก (p) 
ตัง้แต ่.20 – .80 และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป จาํนวน 20 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมกบัจุดประสงค์
การเรยีนรู ้ซึง่ผลจากการวจิยัไดค้า่ความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง .36 – .79 และคา่อํานาจจาํแนก (r) อยู่
ระหว่าง .22 – .80     
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   2.10 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรท์ีค่ดัเลอืกแลว้ ไปทดสอบ
กบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดั
ชลบุร ีจาํนวน 100 คน ทีเ่รยีนเรือ่งระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร ผา่นมาแลว้ และหาความเชื่อมัน่ 
โดยคาํนวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 215) 
ซึง่ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์.86 แลว้นําเสนอต่อประธาน
และกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธก่์อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
   2.11 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรม์าจดัพมิพเ์พื่อนําไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
    3. ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสารทาง 
คณิตศาสตร ์
   แบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ เรือ่ง ระบบ
สมการเชงิเสน้สองตวัแปร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 6 ขอ้ ซึง่มขี ัน้ตอน
ในการสรา้ง ดงัน้ี 
   3.1 ศกึษาหนงัสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เลม่ 1 เรือ่ง ระบบ
สมการเชงิเสน้สองตวัแปร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลประเมนิผล วธิกีารสรา้ง
แบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
   3.2 ศกึษาจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร   
   3.3 สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์
เรือ่งระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร แบบอตันยั จาํนวน 12 ขอ้ โดยสรา้งใหม้คีวามสอดคลอ้งจุดประสงค์
การเรยีนรูแ้ลว้ นําไปเสนอประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง และ
ความเหมาะสม แลว้นําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบัการใชภ้าษาในโจทยป์ญัหา ใหม้คีวามถูกตอ้ง
และชดัเจน  
   3.4 นําแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์เรื่อง
ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร แบบอตันยั จาํนวน 12 ขอ้ ทีป่รบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของประธาน
และกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธแ์ลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนคณติศาสตรแ์ละดา้นการวดั
และประเมนิผลการศกึษา ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา่ IOC .50 
แลว้นําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขโดยผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 1.00 
   3.5 นําแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีไ่ด้
ปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที4่ โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื  
อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีทีเ่รยีนเรื่องระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร มาแลว้ จาํนวน 100 คน
เพือ่หาคณุภาพของแบบทดสอบ 
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   3.6 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบอตันยัทีน่กัเรยีนทาํไดต้ามเกณฑท์ีก่ําหนด 
        เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร ์  
     ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและเกณฑก์ารใหค้ะแนนที ่วรรณศริ ิหลงรกั (2553: 97) 
ปรบัปรุงขึน้ โดยนําหลกัการวดัและเกณฑต์่างๆ มาประยกุต์ใชใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานของ
ผูว้จิยั  แลว้นําไปปรบัปรุงการใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง และทกัษะการสือ่สารทาง
คณิตศาสตรด์งัแสดงใน ตาราง 2 – 3  
 
ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์
 

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 นําความรูแ้ละวธิกีารทางคณติศาสตรไ์ปใชใ้นการเชือ่มโยงกบัสาระคณิตศาสตร/์สาระอื่น/ใน
ชวีติประจาํวนั เพือ่ช่วยในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3 นําความรูแ้ละวธิกีารทางคณติศาสตรไ์ปใชใ้นการเชือ่มโยงกบัสาระคณิตศาสตร/์สาระอื่น/ใน
ชวีติประจาํวนั เพือ่ช่วยในการแกป้ญัหาไดเ้ป็นสว่นใหญ่ 

2 นําความรู ้และวธิกีารทางคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการเชือ่มโยงกบัสาระคณิตศาสตร/์สาระอื่น/ใน
ชวีติประจาํวนั ไดบ้างสว่น 

1 นําความรู ้และวธิกีารทางคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการเชือ่มโยงยงัไมเ่หมาะสม แต่มคีวามพยายาม
ในการเขยีนอธบิาย 

0 ไมม่กีารเชือ่มโยงเลย 
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ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์
    

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 เขยีนอธบิายวธิคีดิในการแกป้ญัหาโดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรแ์ทนขอ้ความได้
ถกูตอ้งทัง้หมด  นําเสนอการแกป้ญัหาตามลาํดบัขัน้ตอน ชดัเจน และมรีายละเอยีดสมบรูณ์ 

3 เขยีนอธบิายวธิคีดิในการแกป้ญัหาโดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรแ์ทนขอ้ความได้
ถกูตอ้ง นําเสนอการแกป้ญัหาตามลาํดบัขัน้ตอน ชดัเจน แต่ขาดรายละเอยีดทีส่มบรูณ์ 

2 เขยีนอธบิายวธิคีดิในการแกป้ญัหาโดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรแ์ทน 
ขอ้ความไดบ้างสว่น นําเสนอการแกป้ญัหาตามลาํดบัขัน้ตอนไดช้ดัเจนบางสว่น 

1 ใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรแ์ทนขอ้ความไมถู่กตอ้ง แต่มคีวามพยายาม 
ในการเขยีนอธบิาย 

0 ไมม่รีอ่งรอยในการนําเสนอใดๆ 
  

 
   3.7 ตรวจแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
ทีนํ่าไปทดลองแลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าคา่ความยาก (PE) และหาคา่อํานาจจาํแนก (D) โดย
ใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบแบบอตันยัของวทินียแ์ละ ซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 
199 – 200) โดยคดัเลอืกขอ้สอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรโ์ดยคดัเลอืก
ปญัหาทีม่คีา่ความยาก (PE) อยูร่ะหวา่ง .20 – .80 และคา่อาํนาจจาํแนก (D) ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป จาํนวน 
6 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่ผลจากการวจิยัไดค้า่ความยาก (PE) อยูร่ะหวา่ง 
.49 – .66 และคา่อาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง .39 – .58 
   3.8 นําแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์จาํนวน 
6 ขอ้ ทีค่ดัเลอืกแลว้ไปทดสอบกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตาํบล
นาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 100 คน ทีเ่รยีนเรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร  
มาแลว้ เพือ่หาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) ของ 
ครอนบคั (Cronbach) (Wiersma; &Jurs. 1985: 162) โดยไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ .94  
แลว้นําแบบทดสอบทีห่าคา่ความเชื่อมัน่ทีไ่ด ้ ไปเสนอต่อประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์
เพือ่นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  4. แบบสงัเกตทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการพดูและการเขียน 
   แบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ เป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นการพดู
และการเขยีน โดยผูว้จิยัศกึษาแนวคดิการพฒันาทกัษะ/กระบวนการสือ่สารทางคณติศาสตรแ์ละเกณฑ์
การใหค้ะแนนของกรมวชิาการ (2546: 133 – 148) และแบบสงัเกตและเกณฑก์ารวดัทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรท์ี ่จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 75 – 81) ปรบัปรุงขึน้ โดยนําหลกัการวดัและเกณฑต์่างๆ  
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มาประยุกตใ์ชใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานของผูว้จิยั ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี 
   4.1 ศกึษาหลกัการและวธิกีารในการสรา้งแบบประเมนิทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
จากเอกสารและตําราทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4.2 สรา้งแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและดา้นการเขยีน
โดยมวีธิกีารประเมนิ ดงัแสดงใน ตาราง 4 
 
ตาราง 4 วธิกีารประเมนิแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและดา้นการเขยีน 
 

แบบสงัเกตทกัษะการสือ่สาร 
ทางคณติศาสตร ์

วธิกีารประเมนิ 

  

ดา้นการพดู ผูส้อนและผูช้่วยวจิยัสงัเกตพฤตกิรรมและบนัทกึคะแนนลงใน 
แบบสงัเกตการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูทีแ่สดงถงึ 
ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูของผูเ้รยีน 
จากการปฏบิตักิจิกรรมทางการสื่อสารในกจิกรรมชว่งการแสดงความ
คดิเหน็ การอภปิราย และการนําเสนอ 

ดา้นการเขยีน ผูส้อนและผูช้่วยวจิยัประเมนิและบนัทกึคะแนนลงในแบบสงัเกตการ
สือ่สารทางคณติศาสตรด์า้นการเขยีน จากผลงานการเขยีนขัน้ตอน
การทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาทางคณติศาสตร ์และกระบวนการ 
สือ่สารดา้นการเขยีนของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้จากการทาํใบงาน 

  

 
 โดยแบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จะมเีกณฑใ์นการวดัเกีย่วกบัระดบัการปฏบิตักิจิกรรมทาง 
การสือ่สารจากการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้จากการจดักจิกรรมการเรยีนการรู ้จากนัน้นําคะแนนดบิ 
(ผลรวมคะแนนดา้นการพดูและการเขยีน) มาวเิคราะหเ์ทยีบกบัเกณฑท์ีก่าํหนด โดยใชส้ถติสิาํหรบั
การวเิคราะหแ์บบ t–test for One Sample 
 

   4.3 นําแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและดา้นการเขยีน 
พรอ้มทัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสือ่สารดา้นการพดูและดา้นการเขยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ใหป้ระธาน
และกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณา ตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม แลว้นําไป
ปรบัปรุงแกไ้ขตามคาํชีแ้นะจากประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ 
   4.4 นําแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ดา้นการพดูและดา้นการเขยีน 
พรอ้มทัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสือ่สาร ดา้นการพดูและดา้นการเขยีนทีป่รบัปรุงแกไ้ขตามคาํชีแ้นะ
จากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธแ์ลว้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการสอนคณติศาสตร ์และดา้น
การวดัและประเมนิผลการศกึษา ตรวจสอบความถกูตอ้งเชงิเน้ือหาและความเทีย่งตรงในการประเมนิ  
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แลว้นําไปปรบัปรุงแกไ้ขตามคาํชีแ้นะจากผูเ้ชีย่วชาญ 
   4.5 นําแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ดา้นการพดูและดา้นการเขยีน 
พรอ้มทัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสือ่สารดา้นการพดูและดา้นการเขยีนทีผ่า่นการแกไ้ข เรยีบรอ้ยแลว้
ไปทดลองใชป้ระเมนิทกัษะการสือ่สาร เพือ่ปรบัปรุงดา้นภาษาและใหเ้ป็นแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรท์ีส่มบรูณ์สาํหรบันําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
ตวัอย่างแบบสงัเกตทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการพดู 
 

เกณฑค์ะแนน 
พฤตกิรรมทีส่งัเกต 

4 3 2 1 0 
พดูอธบิายแนวคดิของตนเองใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจใหอ้ยา่งถูกตอ้ง      
พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง      
พดูสรุปตามสถานการณ์ทีกํ่าหนดไดช้ดัเจน      
 
เกณฑก์ารวดัทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการพดู 
 
 1. พดูอธบิายแนวคดิของตนเองใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจได ้
 

คะแนน/ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก 
 

พดูอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งทัง้หมด 

3 / ด ี
 

พดูอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 

2 / พอใช ้
 

พดูอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งบางสว่น 

1 / ควรปรบัปรุง 
 

พดูอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไมส่อดคลอ้งกบั 
ประเดน็ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบ แต่มคีวามพยายามในการพดูอธบิาย 

0 / ไมพ่ยายาม ไมส่ามารถพดูอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรข์องตนไดห้รอืไมแ่สดงความ
พยายามในการสือ่สารเลย 
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 2.  พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง 
 

คะแนน/ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณติศาสตร ์
3 / ด ี
 

พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณติศาสตร ์
เป็นสว่นใหญ่ 

2 / พอใช ้ พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณติศาสตรบ์างสว่น 
1 / ควรปรบัปรุง 
 

พดูอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรไ์มถ่กูตอ้ง แต่มคีวาม
พยายามในการพดูอธบิาย 

0 / ไมพ่ยายาม ไมพ่ดูอธบิายหรอืแสดงความพยายามในการสือ่สารเลย 
 
 3. ความชดัเจนในการพดูสรปุตามสถานการณ์ทีก่าํหนด 
 

คะแนน / ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก พดูสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัง้หมดและชดัเจนตามสถานการณ์ทีกํ่าหนด 
3 / ด ี พดูสรุปไดถู้กตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 
2 / พอใช ้ พดูสรุปไดถู้กตอ้งบางสว่น 
1 / ควรปรบัปรุง พดูสรุปไมถู่กตอ้ง แต่มคีวามพยายามในการพดูอธบิาย 
0 / ไมพ่ยายาม ไมพ่ดูสรปุตามสถานการณ์ทีกํ่าหนด 
 
ตวัอย่างแบบสงัเกตทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการเขียน 
 

เกณฑค์ะแนน 
พฤตกิรรมทีส่งัเกต 

4 3 2 1 0 
เขยีนอธบิายเพือ่สือ่ความหมายแนวความคดิในการหาคาํตอบ      
เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรท์ีถู่กตอ้ง      
เขยีนสรุปตามสถานการณ์ทีกํ่าหนดไดช้ดัเจน      
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เกณฑก์ารวดัทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรด้์านการเขียน 
 1. เขยีนอธบิายเพือ่สือ่ความหมายแนวความคดิในการหาคาํตอบ 
 

คะแนน/ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก 
 

เขยีนอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งทัง้หมด 

3 / ด ี เขยีนอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 

2 / พอใช ้ เขยีนอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็
ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งบางสว่น 

1 / ควรปรบัปรุง 
 

เขยีนอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรใ์นการหาคาํตอบไมส่อดคลอ้งกบั 
ประเดน็ปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบ แต่มคีวามพยายามในการพดูอธบิาย 

0 / ไมพ่ยายาม ไมป่รากฏรอ่งรอยการเขยีนอธบิาย 
 
 2. เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง 
 

คะแนน/ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณิตศาสตร ์
3 / ด ี
 

เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณิตศาสตรเ์ป็น 
สว่นใหญ่ 

2 / พอใช ้ เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ถกูตอ้งตามหลกัคณิตศาสตรบ์างสว่น 
1 / ควรปรบัปรุง เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง แต่มคีวาม

พยายามในการพดูอธบิาย 
0 / ไมพ่ยายาม ไมป่รากฏรอ่งรอยการเขยีนอธบิาย 
 
 3.  ความชดัเจนในการเขยีนสรุปตามสถานการณ์ทีก่าํหนดได ้
 

คะแนน/ความหมาย ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 / ดมีาก เขยีนสรุปไดอ้ยา่งถกูตอ้งทัง้หมดและชดัเจนตามสถานการณ์ทีกํ่าหนด 
3 / ด ี เขยีนสรุปไดถ้กูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 
2 / พอใช ้ เขยีนสรุปไดถ้กูตอ้งบางสว่น 
1 / ควรปรบัปรุง เขยีนสรุปไมถู่กตอ้ง แต่มคีวามพยายามในการพดูอธบิาย 
0 / ไมพ่ยายาม ไมป่รากฏรอ่งรอยการเขยีนอธบิาย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิทดลองเพือ่พฒันาและทดลองแบบกลุม่เดยีว คอื เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
มาหน่ึงกลุม่ แลว้ทาํการทดสอบก่อนทาํการทดลอง แลว้หาคา่เฉลีย่ จงึทดลองแลว้ทาํการทดสอบอกี
ครัง้และหาคา่คะแนนเฉลีย่ จากนัน้นํามาทดสอบสมมตฐิานหาคา่ความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ดว้ย
คา่สถติ ิ t-test ซึง่ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One-Group Pretest-Posttest Design มลีกัษณะดงั 
ตาราง 5 
 
ตาราง 5 แบบแผนการวจิยั 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

       

E  T1  X  T2 

    

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 X แทน การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 T1 แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 
 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 
 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ขอความรว่มมอืกบัโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดั
ชลบุร ีทีท่าํการทดลองสอนซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนดว้ยตนเอง  
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรของผูเ้รยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 
 2. ชีแ้จงใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบถงึการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เรือ่ง ระบบ 
สมการเชงิเสน้สองตวัแปร เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัตินถกูตอ้ง 
 3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์และแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง
และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มาทดสอบกบัผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่งแลว้บนัทกึคะแนน
กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัจากการทดสอบครัง้น้ีเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใชเ้วลา 2 คาบ 
 4. ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร   
ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ โดยใชเ้วลาสอน 14 คาบ โดยผูว้จิยัทาํการสงัเกตพฤตกิรรมและ
บนัทกึคะแนนทีแ่สดงถงึทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ดา้นการพดูและดา้นการเขยีนของนกัเรยีน 
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 5. เมือ่ดาํเนินการสอนครบตามแผนการจดัการเรยีนรูเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทาํการวดัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน ทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์ว้ยแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่
เป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) อกีครัง้ ใชเ้วลา 2 คาบ และบนัทกึผลการทดสอบ
ใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Post-test) 
 6. เมือ่ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบแลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิ เพือ่
ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัมลีาํดบัขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. สถติพิืน้ฐาน 
  1.1 คา่เฉลีย่เลขคณติ (Mean) คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543: 306) 
    

   



   

 

  เมื่อ     แทน คา่เฉลีย่คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
      แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
  1.2 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543: 308) 
 

   
 

 1

22




 

NN

XXN
S  

 

  เม่ือ  S   แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
    2   แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงั 
     2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกาํลงัสอง 
    N   แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 2.  สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
  2.1 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
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   2.1.1 หาคา่ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตรโ์ดยใชค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ (ลว้น สายยศ; และองัคณา 
สายยศ. 2543: 248-249) 
 

    
N

R
IOC   

 

  เมื่อ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
    R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
    N  แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

   2.1.2 วเิคราะหห์าคา่ความยาก (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรส์าํหรบัขอ้สอบปรนยั  โดยใชเ้ทคนิค 27% จากตารางวเิคราะหข์อ้สอบของ 
จุง เตห ์ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) 
   2.1.3 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
สาํหรบัขอ้สอบตามสตูร KR-20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder Richardson) จากโปรแกรมสาํเรจ็รปู 
B-Index; & Non 0 – 1 Method (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 215) 
 

    














 

2
1

1 t
tt S

pq

n

n
r   

 

    เมือ่  ttr  แทน ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 
      n แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
      p แทน สดัสว่นของผูท้ีท่าํไดใ้นขอ้หน่ึงๆหรอืจาํนวนคนทีท่าํถูก 
         ทัง้หมด 
      q แทน สดัสว่นผูท้ีท่าํผดิในขอ้หน่ึงๆ คอื 1 – p 
      2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมอืฉบบันี้ 
 

  2.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตร ์
   2.2.1 หาคา่ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรโ์ดยใชค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543: 248 – 249) 
   2.2.2 คา่ความยาก (PE)  และค่าอํานาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง
และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรส์าํหรบัขอ้สอบอตันยั โดยคาํนวณจากสตูรของ วทินี่ และ ซาเบอร ์
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(Whitney, D.R.; & Sabers, D.L.  1970) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 
199 – 200) 
    คา่ความยาก (PE)          
 

     
 

 minmax2

2
min

XXN

NSS
P XLU

E 


  

 

     เมือ่  EP   แทน ดชันีคา่ความยาก 
       US   แทน ผลรวมของคะแนนของผูเ้รียนกลุ่มเก่ง 
       LS SL แทน ผลรวมของคะแนนของผูเ้รยีนกลุม่อ่อน 
       maxX   แทน คะแนนทีผู่เ้รยีนทาํไดส้งูสดุ 
       maxX  แทน คะแนนทีผู่เ้รยีนทาํไดต้ํ่าสดุ 

       N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่เก่งหรอืกลุม่อ่อน 
    ดชันีคา่อาํนาจจาํแนก (D)       
  

      minmax XXN

SS
D LU




     
     

     เมือ่  D  แทน คา่อาํนาจจาํแนก 
       US   แทน ผลรวมของคะแนนของผูเ้รียนกลุ่มเก่ง 
       LS SL แทน ผลรวมของคะแนนของผูเ้รยีนกลุม่อ่อน 
       maxX   แทน คะแนนทีผู่เ้รยีนทาํไดส้งูสดุ 
       maxX  แทน คะแนนทีผู่เ้รยีนทาํไดต้ํ่าสดุ 

       N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่เก่งหรอืกลุม่อ่อน 
 

   2.2.3 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรส์าํหรบัขอ้สอบอตันยั โดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) (Wiersma; & Jurs.  1985: 162)  
 

    














 

2

2

1
1 


 i

k

k  

 

    เมือ่     แทน คา่สมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 
       k   แทน จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบ 
      2

i   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
      2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของเครือ่งมอืทัง้ฉบบั 
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 3.  สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตร ์ ก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา โดยใชส้ตูร t-test for 
Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 248) 
  

   
 

1Ndf;

1

22










N

DDN

D
t  

 

   เมือ่  t  แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน  t – distribution 
     D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อน 
         และหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
           2D แทน ผลรวมของกาํลงัสองของความแตกต่างระหวา่งคะแนน 
         การทดสอบก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
         แบบธรรมสากจัฉา 
     N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

  3.2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัคา่เฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์
(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ตูร  t-test for One Sample (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 248)  
 

   1-Ndf;

N

S
t 0 




  

 

  เมื่อ  t แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน  t – distribution 
      แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
    0  แทน คา่เฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์( 0 = 70) 
    S แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
    N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ใน
การวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    แทน คา่เฉลีย่คะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 k  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
   แทน คา่เฉลีย่มาตราฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์
 t  แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน  t – distribution 
 **   แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้
สถติ ิt-test for Dependent Sample 
 2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิ 
t-test for One Sample 
 3. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติ ิ t-test  
for Dependent Sample 
 4. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิ t-test for  
One Sample 
 5. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติ ิ t-test  
for Dependent Sample 
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 6. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิt-test for   
One Sample 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาทดลอง ตามแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest  
Design ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถแสดงคา่สถติ ิโดยจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษาได ้ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ก่อนและหลงัการทดลอง โดย
การนําผลต่างรายคู่ ระหว่างคะแนนก่อนและหลงัการทดลองมาเปรยีบเทยีบ โดยใชส้ถติ ิ t-test for  
Dependent Sample ปรากฏผลดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและหลงั 
     การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 

การทดสอบ N k   S t 
      

ก่อนการทดลอง 38 20 7.66 1.86 
หลงัการทดลอง 38 20 15.50 1.20 

26.51** 

      

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 6 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาทาํใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณติศาสตรส์งูขึน้ 
 

 2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป โดยใช้
สถติ ิt-test  for One Sample ปรากฏผลดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัการจดั 
     กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 

การทดสอบ N k   S  (70%) t 
       

หลงัการทดสอบ 38 20 15.50 1.20 14 7.69** 
       

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 7 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ทาํใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
โดยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ 15.50 คดิเป็นรอ้ยละ 77.50 
 

 3. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติ ิ t-test  
for Dependent Sample 
 
ตาราง 8 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา 
     ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 

การทดสอบ N k   S t 
      

ก่อนการทดลอง 38 24 7.79 1.99 
หลงัการทดลอง 38 24 18.74 1.16 

29.95** 

      

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 8 พบวา่ คะแนนทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาทาํใหน้กัเรยีนมี
ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรส์งูขึน้ 
 
 



 
 

81 

 4. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิt-test for  
One Sample 
 
ตาราง 9 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน หลงัการจดักจิกรรม 
     การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 

การทดสอบ N k   S  (70%) t 
       

หลงัการทดสอบ 38 24 18.74 1.16 16.80 10.78** 
       

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 9 พบวา่ คะแนนทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ทาํใหน้กัเรยีนมทีกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์
สงูขึน้ โดยมทีกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ 18.74 คดิเป็นรอ้ยละ 78 
 

 5. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติ ิt-test  
for Dependent Sample 
 
ตาราง 10  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   
     ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 

การทดสอบ N k   S t 
       

ก่อนการทดลอง 38 144 71.05 5.89 28.37** 
หลงัการทดลอง 38 144 103.45 2.82  

      

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 10 พบวา่ คะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ทาํใหน้กัเรยีนมทีกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรส์งูขึน้ 
 

 6. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิt-test for One  
Sample 
 
ตาราง 11 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     แบบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 

การทดสอบ N k  S  (70%) t 
       

หลงัการทดสอบ 38 144 103.45 2.82 100.80 . 5.76** 
       

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 11 พบวา่ คะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
แสดงวา่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ทาํใหน้กัเรยีนมทีกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร์
สงูขึน้ โดยมทีกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ 103.45 คดิเป็นรอ้ยละ 71.84 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์ 
และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่สรปุผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ก่อนและหลงัการทดลอง 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 5. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ที ่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 
 6. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ ์
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 3. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 4. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา  ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 5. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
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 6. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธ์
พทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 10 หอ้งเรยีน มจีาํนวนนกัเรยีน 420 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนโพธสิมัพนัธ์
พทิยาคาร ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 1 หอ้งเรยีน มจีาํนวนนกัเรยีน 38 คน  
ซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบธรรมสากจัฉา 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้
สองตวัแปร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้  โดยมคีา่
ความยาก (p) อยูร่ะหว่าง .36 – .79 คา่อํานาจจาํแนก (r)  อยูร่ะหว่าง .22 – .80 และคา่ความเชือ่มัน่  
เทา่กบั .86    
  3. แบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบ
สมการเชงิเสน้สองตวัแปร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 6 ขอ้ โดยมคีา่
ความยาก (PE) อยูร่ะหวา่ง .49 – .66 คา่อํานาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง .39 – .58 และคา่ความเชื่อมัน่  
เทา่กบั .94 
  4. แบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดูและการเขยีน จาํนวน 6 ขอ้ 
 
วิธีดาํเนินการทดลอง 
 1. ขอความรว่มมอืกบัโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดั
ชลบุร ีทีท่าํการทดลองสอนซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนดว้ยตนเอง
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมกจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 
 2. ชีแ้จงใหก้ลุม่ตวัอยา่งทราบถงึการจดัการเรยีนรูแ้บบธรรมกจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้
สองตวัแปร เพือ่ใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัตินถกูตอ้ง 
 3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์แบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง
ทางคณติศาสตร ์และแบบทดสอบวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มาทดสอบกบั
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นกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งแลว้ บนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัจากการทดสอบครัง้น้ีเป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรยีน (Pretest) โดยใชเ้วลา 2 คาบ 
 4. ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมกจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร    
ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ โดยใชเ้วลาสอน 14 คาบ 
 5. เมื่อดาํเนินการสอนครบตามแผนการจดัการเรยีนรูเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทาํการวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
ซึง่เป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน (Pretest) อกีครัง้ ใชเ้วลา 2 คาบ และบนัทกึผลการทดสอบ
ใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest) 
 6. เมือ่ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบแลว้ นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่
ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
การวิเคราะหข์้อมลู 
 1. ใชค้า่สถติ ิt-test for Dependent Sample เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 2. ใชค้า่สถติ ิt-test for One Sample เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 
ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์และทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรก์บัเกณฑ ์ (รอ้ยละ 70) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบธรรมสากจัฉาสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบธรรมสากจัฉาสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 4. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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อภิปรายผล 
 ผลการทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร  
ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากขัน้ตอนของการสอนแบบธรรมสากจัฉาแต่ละขัน้ตอน
จะมุง่ใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การอภปิรายปญัหา การแสวงหา
เหตุผลโดยการแลกเปลีย่นแนวความคดิซึง่กนัและกนั ระหว่างนกัเรยีนและผูส้อน วธิสีอนแบบน้ีเป็น
วธิสีอนทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ รูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้
และจดัระบบความคดิเพือ่นําไปสูก่ารสรุปความคดิรวบยอดดว้ยตนเอง ในการทดลองผูว้จิยักําหนดขัน้ตอน
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามลาํดบัดงัน้ี ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน โดย
การซกัถาม สนทนาโตต้อบระหว่างผูส้อนและนกัเรยีนเกีย่วกบัเน้ือหาทีจ่ะเรยีนรู ้ เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิ
ความสนใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูก้ารแสวงหาความรู ้ผูส้อนกําหนดประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา เพือ่ให้
นกัเรยีนคน้ควา้หาความรูจ้ากเอกสารประกอบการเรยีน ตาํรา ใบความรู ้สือ่การเรยีนรูแ้ละแหล่งการเรยีนรู้
ต่างๆ ซึง่ผูส้อนเป็นผูแ้นะนําและอาํนวยความสะดวกในการศกึษาหาความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน เพือ่ฝึกฝน
ใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีวามใฝเ่รยีนใฝรู่ ้การคน้พบความรู ้ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนการสรา้ง
แนวคดิเพือ่จบัประเดน็สาํคญัเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการซกัถามและอภปิรายรว่มกบัผูส้อนและนกัเรยีน
คนอื่นๆ โดยผูส้อนอาจยกตวัอยา่งโจทยป์ญัหา ใหน้กัเรยีนพจิารณาวธิแีกโ้จทยป์ญัหานัน้ทลีะขัน้ตอน
โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดท้าํความเขา้ใจขัน้ตอนการแกป้ญัหาแต่ละขัน้ตอนอยา่งถ่องแท ้ การรวบรวม
ความรู ้โดยนกัเรยีนรวบรวมรวบรวมแนวความคดิทีไ่ดจ้ากการอภปิรายรว่มกบัผูส้อนและนกัเรยีนคนอื่นๆ  
มาวเิคราะหเ์พือ่เลอืกนําไปใชแ้กป้ญัหาอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม การพสิจูน์ความรู ้ โดยนกัเรยีนทาํ
กจิกรรมฝึกทกัษะจากใบงานหรอืแบบทดสอบทีผู่ส้อนไดม้อบหมาย โดยนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้ ซึง่ผา่นการคดิวเิคราะหอ์ยา่งสมเหตุสมผลมาแลว้ไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ และขัน้ตอนสดุทา้ยคอื  
ขัน้สรุปบทเรยีน นกัเรยีนอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํกจิกรรมไปคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอยา่งมี
เหตุผล สามารถคน้หาแนวทางในการแกป้ญัหาตลอดจนสรุปองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนเพิม่เตมิ
ความรูส้ว่นทีบ่กพรอ่งใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไชยา เพชรพมิล (2547: 117)  
ทีพ่บวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุ่มทีเ่รยีนดว้ย
วธิสีอนแบบปกตแิละนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา  ในระดบัทีเ่หน็ดว้ยมากทีส่ดุ  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรรตัน์ แสงเดอืน (2553: 92 – 93) ไดศ้กึษาพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูขึน้  
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
  ขัน้ตอนของการสอนแบบธรรมสากจัฉา แต่ละขัน้ตอนมุง่ใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู้
อยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอน มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การอภปิรายปญัหา การแสวงหาเหตุผล โดย
คน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่ต่างๆ โดยครมูบีทบาทเป็นทีป่รกึษาใหก้บันกัเรยีนโดยชว่ยแนะนําแหลง่
การเรยีนรู ้หรอืตอบขอ้สงสยัใหค้วามกระจา่งแก่นกัเรยีน นกัเรยีนไดฝึ้กฝนการใชท้กัษะในการแกป้ญัหา
จากประเดน็ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มา แลว้นํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั แลว้สรุปความคดิ
รวบยอดเพือ่นําไปประพฤตปิฏบิตัใินการแกป้ญัหาในชัน้เรยีนหรอืในชวีติประจาํวนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ดุษฎ ีสตีลวรางค ์ (2524: 70) ซึง่พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาสงูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนจากวธิสีอนแบบไตรสกิขา เพราะวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา
ซึง่เน้นการสนทนาซกัถามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีนซึง่ชอบการสนทนาซกัถาม ซึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
บทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเพรสคอตต ์(Prescott.  1961: 14 – 16) ว่าองคป์ระกอบ
ทางความสมัพนัธใ์นเพือ่นวยัเดยีวกนั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องนกัเรยีนกบัเพือ่นวยัเดยีวกนัทัง้ทีบ่า้น
และทีโ่รงเรยีนมอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยขัน้ตอนของการสอนแบบธรรมสากจัฉาแต่ละ
ขัน้ตอนชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนสามารถพฒันาแนวความคดิของตนเอง โดยการสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กบัผูอ้ื่น แลว้คดิวเิคราะหแ์ละประเมนิค่า เพือ่นําความรูห้รอืแนวคดิทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงเพือ่ใชใ้หเ้หมาะสม
กบัตนเอง และสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยเหตุผลดงักลา่วจงึมผีลทาํใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์
ของนกัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 
 3. ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 โดยมคีา่ท ี(t-test for Dependent Sample) เทา่กบั 29.95 และทกัษะ
การเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบธรรมสากจัฉา สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ขอ้ที ่4 โดยมทีกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรค์ดิเป็นรอ้ยละ 78 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาผูว้จิยัสรา้งขึน้ไดผ้า่นการปรบัปรุงแกไ้ข ผา่นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมตามรปูแบบธรรมสากจัฉา ซึง่การสอนแบบธรรม
สากจัฉาในแต่ละขัน้ตอนมุง่ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการเรยีนรู ้ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
การอภปิรายปญัหา การแสวงหาเหตุผล คดัคา้นหรอืคลอ้ยตาม เพือ่หาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคณติศาสตรห์รอืสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัชวีติประจาํวนั จนสรุปเป็นแนวคดิทีนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิ จงึ
ทาํใหน้กัเรยีนมกีารเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรท์ีส่งูขึน้ และนกัเรยีนจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง  
มกีารอภปิรายผลภายในกลุม่ ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากเพือ่นไดม้ากมาย ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  นิโคล และ เครสโป (Nicol; & Crespo.  2005: 240 – 251) พบวา่ การคน้หา
คณิตศาสตรจ์ากสถานทีท่างจนิตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูท้าง
คณิตศาสตร ์การศกึษาดงักลา่วมคีวามมุง่หมายทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิ เพือ่ทีจ่ะหาหนทางในการทาํให้
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คณิตศาสตรม์คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน ไมเ่พยีงแคเ่ขา้ใจในเรือ่งทกัษะ วธิกีาร  
มโนทศัน์ทางคณติศาสตรเ์ท่านัน้ ยงัเป็นการทาํใหผู้เ้รยีน มคีวามเฉลยีวฉลาดในการคดิมากยิง่ขึน้ มี
การใชค้ณติศาสตรม์าประยุกตก์บัชวีติประจาํวนั และมคีวามเหน็เรือ่งการเรยีนคณติศาสตรภ์ายในโรงเรยีน
ทีต่อ้งเชื่อมโยงกบังานต่างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัตามความหลากหลายของอาชพี และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วรรณศริ ิหลงรกั (2553: 121) ทีพ่บว่า ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
ภายหลงัจากการเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการเรยีนรูด้า้นบรบิท (Contextual Learning) ผา่นเกณฑท์ีก่าํหนด   
ดว้ยเหตุผลดงักลา่วจงึมผีลทาํใหท้กัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนสงูกวา่เกณฑท์ีก่ําหนด 
 4. ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่5 โดยมคีา่ท ี(t-test for Dependent Sample) เทา่กบั 28.37 และทกัษะ
การสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ธรรมสากจัฉาสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ขอ้ที ่6 โดยมทีกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรค์ดิเป็นรอ้ยละ 71.84 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นั เชน่ พดูคยุเกีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีน  
พดูคุยถงึวธิกีารแกป้ญัหา ซึง่ในการปฏบิตักิจิกรรมนกัเรยีนทุกคนจะไดท้าํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ฝึกฝนการใช้
ภาษาและสญัลกัษณ์เพือ่อธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตรข์องตนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยอภปิรายวธิกีารแกป้ญัหา
รว่มกบัเพือ่นนกัเรยีนในกลุม่เดยีวกนัและการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน ซึง่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมพีฒันาการ
ในดา้นการสื่อสารโดยใชท้ัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนเพือ่สือ่สารแนวคดิของตนเองกบัผูอ้ื่น สอดคลอ้ง
กบัสภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM.  2000: 270 – 272) กลา่วไวว้า่ ครจูะตอ้งจดัสภาพ
หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีารอธบิาย การถกเถยีง การอภปิราย และการใชเ้หตุผล เป็น
วธิทีีท่าํใหน้กัเรยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์นั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั คน้หาปญัหารว่มกนั รวมถงึ
การใหค้าํแนะนําจากคร ูการใหน้กัเรยีนมกีารอธบิาย การถกเถยีง การอภปิราย และการใชเ้หตุผล เป็น
วธิทีีท่าํใหน้กัเรยีนไดม้กีารสือ่สาร ทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้ รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา
เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการซกัถามโตแ้ยง้อยา่งมเีหตุผล เพือ่คน้หาแนวทางในการแกป้ญัหาที่
หลากหลาย เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝึกฝนการเป็นผูร้บัสารทีด่คีอื รบัฟงัผูอ้ื่นและคดิอยา่งมี
วจิารณญาณถงึเหตุและผลก่อนทีจ่ะตดัสนิใจยอมรบัเชื่อถอื และเป็นผูส้ง่สารทีด่ ีคอื สือ่สารโดยถ่ายทอด
หลกัวธิคีดิของตนดว้ยเหตุผลและภาษาทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน เพือ่ใหผู้ร้บัสารเขา้ใจไดง้า่ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 91) พบวา่ ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนรู้
โดยการใชป้ญัหาปลายเปิดสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉายงัสง่เสรมิ
ทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรด์า้นการพดู และดา้นการเขยีน โดยใหน้กัเรยีนไดส้รุปองคค์วามรูท้ี่
ไดร้บัผา่นการทาํแบบทดสอบ การนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน การสนทนาแลกเปลีย่นความรู ้ และ
ความคดิเหน็ในสถานการณ์ต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทนิรตัน์ กาญจนกุญชร (2550: 112) พบวา่ 
ทกัษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 
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หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชห้ลกั “สุ จ ิป ุล”ิ สงูกว่าเกณฑท์ีกํ่าหนด ดว้ย
เหตุผลดงักลา่วจงึมผีลทาํใหท้กัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนสงูกวา่เกณฑท์ีก่ําหนด 
 
ข้อสงัเกตจากการวิจยั 
 1. ในกจิกรรมการเรยีนรูค้าบแรก  ๆนกัเรยีนมกีารสือ่สารทางคณิตศาสตรน้์อยมาก ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะนกัเรยีนไมคุ่น้เคยต่อรปูแบบการจดักจิกรรม ไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ แต่เมือ่ครผููส้อนคอยชว่ยให้
คาํแนะนําหรอืกลา่วชมเชย ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจ และกลา้พดูกลา้แสดงออกมากขึน้ 
 2. นกัเรยีนมคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตักิจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตนเอง 
เช่น สถานการณ์ทีน่กัเรยีนเคยพบในชวีติประจาํวนั  
 3. นกัเรยีนมวีธิกีารแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย สงัเกตไดจ้ากการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน ทาํให้
นกัเรยีนคนอื่นๆ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ สง่ผลใหน้กัเรยีนสรุปความคดิรวบยอดไดง้า่ยขึน้ 
 4. การใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนอผลงานของตนหลงัทาํกจิกรรมและการสงัเกตทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหท้ราบถงึความกา้วหน้าและทาํใหท้ราบขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ของนกัเรยีน ซึง่ทาํใหค้รใูหค้าํแนะนําเพือ่ใหน้กัเรยีนนําไปปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการศกึษา
คน้ควา้ต่อไป 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจขัน้ตอนการสอนแต่ละขัน้เป็นอยา่งด ี และก่อนการเรยีนการสอน
ในชัว่โมงแรก ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจกบันกัเรยีนสาํหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา  
และการใหค้ะแนนจากการสงัเกตพฤตกิรรมการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ดา้นการพดูและดา้นการเขยีน
ของนกัเรยีน 
  1.2 ผูส้อนควรมคีวามอดทนในการรอฟงัการอภปิราย และการแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน  
เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรอ์ยา่งเตม็ที ่        
  1.3 ผูส้อนควรใหก้าํลงัใจเมือ่นกัเรยีนสามารถปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ไดส้าํเรจ็ถูกตอ้ง เชน่  
ปรบมอื ชมเชย ใหร้างวลั เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจและกลา้คดิกลา้แสดงออกมากขึน้ 
  1.4 ควรมกีจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเน้นใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัริว่มกนั พรอ้มทัง้
มสีือ่การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิ เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งสนุกสนานและเหน็คุณประโยชน์ของ
วชิาคณติศาสตรม์ากขึน้ 
  1.5 กจิกรรมบางกจิกรรมตอ้งใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก ครคูวรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมกบั
แต่ละกจิกรรม หรอือาจมอบหมายบางกจิกรรมเป็นการบา้นใหน้กัเรยีนค่อยๆ ฝึกฝนการคดิอยา่งไมเ่รง่รบี
จนเกนิไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์
อื่นๆ เช่น อตัราสว่น สถติ ิความน่าจะเป็น ฯลฯ เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิการเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัชวีติจรงิ  
สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
  2.2 ควรนําการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา ไปใชร้ว่มกบัการจดัการเรยีน
การสอนในรปูแบบอืน่ เชน่ การจดัการเรยีนรูแ้บบระดมสมอง การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาปลายเปิด  
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ฯลฯ   
  2.3 ควรศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาทีม่ตี่อตวัแปรอื่น เช่น 
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

 - ค่าดชันีสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบ 
    วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  - ค่าดชันีสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบวดัทกัษะ 
      การเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  - ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
      วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  - ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบ 
      วดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
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ตาราง 12 คา่ดชันีสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
     ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 40 ขอ้ 
 

ความคดิเหน็ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ความคดิเหน็ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ขอ้ที ่

1 2 3 
IOC การพจิารณา ขอ้ที ่

1 2 3 
IOC การพจิารณา 

            

1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 21 1  1 1 คดัเลอืกไว ้
2 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 22 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
3 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 23 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
4 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 24 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
5 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 25 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
6 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 26 0 0 1 .33 ตดัทิง้ 
7 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 27 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
8 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 28 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
9 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 29 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
10 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 30 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
11 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 31 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
12 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 32 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
13 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 33 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
14 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 34 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
15 0 1 1 .67 คดัเลอืกไว ้ 35 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
16 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 36 0 0 1 .33 ตดัทิง้ 
17 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 37 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
18 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 38 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
19 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 39 1 0 1 .67 คดัเลอืกไว ้
20 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้ 40 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 13 คา่ดชันีสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยง    
     และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 12 ขอ้ 
 

ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

1 2 3 
IOC การพจิารณา 

      

1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
2 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
3 1 0 1 .67 คดัเลอืกไว ้
4 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
5 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
6 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
7 0 1 1 .67 คดัเลอืกไว ้
8 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
9 1 0 1 .67 คดัเลอืกไว ้
10 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
11 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
12 1 1 1 1 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 14 ผลการวเิคราะหค์า่ความยาก (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
     ทางการเรยีน เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จาํนวน 38 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ p r การพจิารณา ขอ้ที ่ p r การพจิารณา 
        

1 .60 .59  คดัเลอืกไว ้ 20 .72 .37  ตดัทิง้ 
2 .42 .51  คดัเลอืกไว ้ 21 .54 .28  ตดัทิง้ 
3 .77 .33  ตดัทิง้ 22 .80 .43  ตดัทิง้ 
4 .54 .61  คดัเลอืกไว ้ 23 .54 .64  คดัเลอืกไว ้
5 .48 .34  คดัเลอืกไว ้ 24 .66 .54  คดัเลอืกไว ้
6 .45 .23  ตดัทิง้ 25 .78 .40  คดัเลอืกไว ้
7 .57 .35  ตดัทิง้ 26 .32 .23  ตดัทิง้ 
8 .30 .29  ตดัทิง้ 27 .36 .43  คดัเลอืกไว ้
9 .36 .23  ตดัทิง้ 28 .31 .13  ตดัทิง้ 
10 .58 .33  ตดัทิง้ 29 .48 .33  คดัเลอืกไว ้
11 .50 .39  คดัเลอืกไว ้ 30 .25 .22  ตดัทิง้ 
12 .43 .47  ตดัทิง้ 31 .36 .22  คดัเลอืกไว ้
13 .36 .31  ตดัทิง้ 32 .62 .27  ตดัทิง้ 
14 .33 .24  ตดัทิง้ 33 .79 .38  คดัเลอืกไว ้
15 .66 .74  คดัเลอืกไว ้ 34 .77 .52  ตดัทิง้ 
16 .71 .80  คดัเลอืกไว ้ 35 .74 .59  คดัเลอืกไว ้
17 .70 .29  ตดัทิง้ 36 .41 .43  คดัเลอืกไว ้
18 .79 .38  คดัเลอืกไว ้ 37 .61 .64  คดัเลอืกไว ้
19 .59 .41  คดัเลอืกไว ้ 38 .78 .75  คดัเลอืกไว ้

          

 

 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์อ้ทีม่คีา่ความยาก (p) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึง่มคีวามยากงา่ยพอเหมาะ ไมย่ากหรอืงา่ยจนเกนิไป และคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่
อาํนาจจําแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ซึง่เป็นขอ้ทีจ่าํแนกนกัเรยีนเก่งและนกัเรยีนอ่อนออกจากกนัได้
และมคีวามครอบคลุมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยผลการคดัเลอืกไดแ้บบทดสอบทีม่คีา่ความยาก (p) 
ตัง้แต่ .36 – .79 และมคีา่อํานาจจาํแนก (r) ตัง้แต่  .22 – .80  จาํนวน 20 ขอ้  
 คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์= 0.86                                  
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ตาราง 15 ผลการวเิคราะหค์า่ความยาก (PE) และคา่อาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยง 
     และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรจาํนวน 12 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ PE D       การพจิารณา 
    

1 .44 .29  ตดัทิง้ 
2 .61 .51  คดัเลอืกไว ้
3 .54 .32  ตดัทิง้ 
4 .66 .44  คดัเลอืกไว ้
5 .42 .37  ตดัทิง้ 
6 .49 .39  คดัเลอืกไว ้
7 .53 .52  ตดัทิง้ 
8 .57 .43  คดัเลอืกไว ้
9 .38 .42  ตดัทิง้ 
10 .50 .58  คดัเลอืกไว ้
11 .36 .33  ตดัทิง้ 
12 .55 .56  คดัเลอืกไว ้

    

 
 คา่ความเชือ่มัน่ ( - Coefficient) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรท์ัง้ฉบบั = 0.94 
  การคาํนวณคา่ความยาก (PE) และคา่อํานาจจาํแนก (D) แบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยง 
และทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบแบบอตันยั โดยคาํนวณจากสตูรของ วทินีย ์และ
ซาเบอรส์ 
 

     
 

 minmax2

2
min

XXN

NSS
P XLU

E 


  

                                        =     
)04(252

)0252(2958


  

   

                                      =     0.44  
                       

      minmax XXN

SS
D LU
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                                =  
)04(25

2958


  

     

                                  = 
100

29  
 

                       =   0.29    
       
ตาราง 16 คา่ iX และ 2

iX ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาคา่  2
iσ เพือ่ใชแ้ทนคา่ในสตูรการหาความเชื่อมัน่ 

     แบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง ระบบสมการเชงิเสน้  
     สองตวัแปร 
 

 ขอ้ที ่ iX  2
iX   2

i  
    

1 251 713 0.84 
2 237 627 0.66 
3 179 401 0.81 
4 216 538 0.72 
5 200 502 1.03             
6 212 534 0.85 
    

    2
iσ = 4.91 

    

 
 การคาํนวณคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทาง 
คณิตศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบแบบอตันัย โดยใชก้ารคาํนวณหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบคั 
(Cronbach) โดยที ่k = 6,  2

iσ = 4.91, 2σ = 22.15 
 

    














 

2

2

1
1 


 i

k

k  

                                = 






 

15.22

91.4
1

5

6  

 

     =  22.01
5

6
  

 

                  = 0.94 
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ภาคผนวก ข 
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรก่์อน 
   และหลงัของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สถิติ t – test Dependent 
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
   หลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติ One sample t – test 
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบทดสอบวดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสาร 
   ทางคณิตศาสตรห์ลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สถิติ One sample t – test 
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ตาราง 17  คะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน ก่อนและหลงัไดร้บัการจดั 
     กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

1  7  14  7  49  
2  6  16  10  100  
3  9  16  7  49  
4  10  14  4  16  
5  8  16  8  64  
6  6  17  11  121  
7  9  16  7  49  
8  8  15  7  49  
9  7  13  6  36  

10  5  16  11  121  
11  6  17  11  121  
12  7  15  8  64  
13  8  15  7  49  
14  6  16  10  100  
15  11  18  7  49  
16  10  17  7  49  
17  5  16  11  121  
18  6  14  8  64  
19  8  14  6  36  
20  8  16  8  64  
21  12  17  5  25  
22  6  16  10  100  
23  7  16  9  81  
24  10  17  7  49  
25  8  15  7  49  
26  6  14  8  64  
27  5  14  9  81  
28  7  14  7  49  
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

29 
30 

 4 
9 

 16 
17 

 12 
8 

 144 
64 

 

31  7  15  8  64  
32  6  14  8  64  
33  10  16  6  36  
34  8  15  7  49  
35  10  17  7  49  
36  10  16  6  36  
37  8  14  6  36  
38  8  15  7  49  

          

      D  = 298 2D = 2460 
          

 
 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช ้t-test แบบ t-test for  
Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 248) ดงัน้ี 
 

 
 

1Ndf;

1

22










N

DDN

D
t    

 
   

138

298246038

298
2




t            

 

37

8880493480

298


t  

 

   t   =   26.51 
 

(เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 เมือ่  df = 38 – 1 = 37  
และจากการเทยีบจะไดค้า่  t = 2.43) 
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ตาราง 18 คะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์(X) ของผูเ้รยีน หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม 
     การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา (คะแนนเตม็  20 คะแนน)  
 

คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน  (X) X2 
      

1  14  196  
2  16  256  
3  16  256  
4  14  196  
5  16  256  
6  17  289  
7  16  256  
8  15  225  
9  13  169  

10  16  256  
11  17  289  
12  15  225  
13  15  225  
14  16  256  
15  18  324  
16  17  289  
17  16  256  
18  14  196  
19  14  196  
20  16  256  
21  17  289  
22  16  256  
23  16  256  
24  17  289  
25  15  225  
26  14  196  
27  14  196  
28  14  196  
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน  (X) X2 
      

29  16  256  
30  17  289  
31  15  225  
32  14  196  
33  16  256  
34  15  225  
35  17  289  
36  16  256  
37  14  196  
38  15  225  

      

    589    91832  
    

 
 คา่เฉลีย่เลขคณติของคะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 

     



   

  

     
38

589
  

 

     50.15          
 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์ หลงัไดร้บั 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
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 1

22




 

NN

XXN
S  

 

    13838

)589()9183(38 2




S  

   
1406

346921348954
S  

 

   
1406

2033
S  

         
   45.1S        
 
   20.1S  
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูคะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ หลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา  สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 2  คอื  t – test  for  One  
Sample 
 

   1-Ndf;

N

S
t 


   

 

   

38

1.20
1450.15

t


  

   
20.0

50.1
t   

   69.7t   
 
 (เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ t  ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 เมือ่   
df = 38 – 1 = 37  และจากการเทยีบจะไดค้า่  t = 2.43) 
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั 
     การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง (คะแนนเตม็ 24 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

1  10  18  8  64  
2  8  17  9  81  
3  8  18  10  100  
4  8  19  11  121  
5  9  18  9  81  
6  9  20  11  121  
7  10  19  9  81  
8  7  18  11  121  
9  7  17  10  100  

10  8  18  10  100  
11  10  19  9  81  
12  8  18  10  100  
13  10  19  9  81  
14  5  17  12  144  
15  6  20  14  196  
16  9  18  9  81  
17  9  17  8  64  
18  6  20  14  196  
19  5  20  15  225  
20  5  20  15  225  
21  8  19  11  121  
22  7  18  11  121  
23  5  18  13  169  
24  6  18  12  144  
25  5  20  15  225  
26  8  17  9  81  
27  8  18  10  100  
28  12  20  8  64  
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

29  10  20  10  100  
30  6  21  15  225  
31  7  19  12  144  
32  5  18  13  169  
33  5  20  15  225  
34  12  19  7  49  
35  10  20  10  100  
36  8  19  11  121  
37  10  20  10  100  
38  7  18  11  121  

     
 

  296 712 416 4742 
     

          
   เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนกลุม่ตวัอยา่งดา้นทกัษะการเชือ่มโยงทาง
คณิตศาสตร ์โดยใช ้t-test แบบ t-test for Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543: 248) ดงัน้ี 

 
1Ndf;

1

22










N

DDN

D
t       

   
138

416474238

416
2




t  

   

37

173056180196

416


t  

   95.29t  

 (เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 เมือ่   
df = 38 – 1 = 37 และจากการเทยีบจะไดค้า่  t = 2.43) 
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ตาราง 20  คะแนนทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     แบบธรรมสากจัฉา (คะแนนเตม็ 24 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน  (X) X2 
   

1  18  324  
2  17  289  
3  18  324  
4  19  361  
5  18  324  
6  20  400  
7  19  361  
8  18  324  
9  17  289  

10  18  324  
11  19  361  
12  18  324  
13  19  361  
14  17  289  
15  20  400  
16  18  324  
17  17  289  
18  20  400  
19  20  400  
20  20  400  
21  19  361  
22  18  324  
23  18  324  
24  18  324  
25  20  400  
26  17  289  
27  18  324  
28  20  400  
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ตาราง  20 (ตอ่) 
 

คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน  (X) X2 
      

29  20  400  
30  21  441  
31  19  361  
32  18  324  
33  20  400  
34  19  361  
35  20  400  
36  19  361  
37  20  400  
38  18  324  

      

   712    133862  
   

 
 คา่เฉลีย่เลขคณติของคะแนนวดัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 

   



   

 

   
38

712
         

 

   74.18          
 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนวดัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์ หลงัไดร้บั 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
  

   
 

 1

22




 

NN

XXN
S  
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 13838

7121338638 2




S  

 

   
1406

506944508668 
S  

 

   
1406

1889
S  

 
   34.1S  
 
   16.1S                
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูคะแนนวดัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 คอื t – test for One Sample 
 

   1-Ndf;

N

S
t 0 





 

   

38

1.11
80.1674.18

t


  

 

   
18.0

94.1
t   

   78.10t   

    
 (เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 เมือ่  
df = 38 – 1 = 37 และจากการเทยีบจะไดค้า่ t = 2.43) 
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ตาราง 21 คะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     แบบธรรมสากจัฉา (คะแนนจากแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์และคะแนนจาก   
     แบบทดสอบ รวมคะแนนเตม็ 144 คะแนน) 
 

ดา้นการพดู ดา้นการเขยีน 
คนที ่ (แบบสงัเกต) 

(60 คะแนน) 
(แบบสงัเกต) 
(60 คะแนน) 

(แบบทดสอบ) 
(24 คะแนน) 

รวม 
(144 คะแนน) 

          

1  32  36  10  78  
2  31  34  8  73  
3  31  33  8  72  
4  34  36  8  78  
5  30  31  9  70  
6  26  30  9  65  
7  28  30  10  68  
8  32  30  7  69  
9  33  40  7  80  

10  34  36  8  78  
11  28  31  10  69  
12  38  37  8  83  
13  27  32  10  69  
14  31  31  5  67  
15  28  35  6  69  
16  30  31  9  70  
17  36  35  9  80  
18  31  35  6  72  
19  34  32  5  71  
20  29  33  5  67  
21  29  28  8  65  
22  28  34  7  69  
23  29  32  5  66  
24  29  28  6  63  
25  29  33  5  67  
26  22  20  8  50  
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

ดา้นการพดู ดา้นการเขยีน 
คนที ่ (แบบสงัเกต) 

(60 คะแนน) 
(แบบสงัเกต) 
(60 คะแนน) 

(แบบทดสอบ) 
(24 คะแนน) 

รวม 
(144 คะแนน) 

          

27  27  33  8  68  
28  30  29  12  71  
29  30  30  10  70  
30  31  37  6  74  
31  31  35  7  73  
32  36  36  5  77  
33  31  35  5  71  
34  26  32  12  70  
35  31  34  10  75  
36  33  34  8  75  
37  34  34  10  78  
38  31  32  7  70  

          

รวม  1160  1244  296  2700  
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ตาราง 22 คะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน  หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     แบบธรรมสากจัฉา  (คะแนนจากแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์และคะแนนจาก 
     แบบทดสอบ รวมคะแนนเตม็ 144 คะแนน) 
 

ดา้นการพดู ดา้นการเขยีน 
คนที ่ (แบบสงัเกต) 

(60 คะแนน) 
(แบบสงัเกต) 
(60 คะแนน) 

(แบบทดสอบ) 
(24 คะแนน) 

รวม 
(144 คะแนน) 

          

1  41  41  18  100  
2  42  43  17  102  
3  42  45  18  105  
4  42  43  19  104  
5  42  45  18  105  
6  35  40  20  95  
7  42  44  19  105  
8  42  44  18  104  
9  40  44  17  101  

10  39  44  18  101  
11  38  44  19  101  
12  42  43  18  103  
13  42  43  19  104  
14  42  44  17  103  
15  42  42  20  104  
16  46  46  18  110  
17  42  43  17  102  
18  42  43  20  105  
19  41  39  20  100  
20  42  40  20  102  
21  43  44  19  106  
22  43  45  18  106  
23  42  44  18  104  
24  44  45  18  107  
25  44  43  20  107  
26  42  44  17  103  
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

ดา้นการพดู ดา้นการเขยีน 
คนที ่ (แบบสงัเกต) 

(60 คะแนน) 
(แบบสงัเกต) 
(60 คะแนน) 

(แบบทดสอบ) 
(24 คะแนน) 

รวม 
(144 คะแนน) 

          

27  43  45  18  106  
28  38  42  20  100  
29  43  42  20  105  
30  41  40  21  102  
31  46  43  19  108  
32  41  43  18  102  
33  43  44  20  107  
34  41  42  19  102  
35  38  42  20  100  
36  42  43  19  104  
37  41  40  20  101  
38  43  44  18  105  

          

รวม  1584  1635  712  3931  
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ตาราง 23  คะแนนความสามารถทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
     ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง (คะแนนเตม็ 144 คะแนน)   
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

1  78  100  22  484  
2  73  102  29  841  
3  72  105  33  1089  
4  78  104  26  676  
5  70  105  35  1225  
6  65  95  30  900  
7  68  105  37  1369  
8  69  104  35  1225  
9  80  101  21  441  

10  78  101  23  529  
11  69  101  32  1024  
12  83  103  20  400  
13  69  104  35  1225  
14  67  103  36  1296  
15  69  104  35  1225  
16  70  110  40  1600  
17  80  102  22  484  
18  72  105  33  1089  
19  71  100  29  841  
20  67  102  35  1225  
21  65  106  41  1681  
22  69  106  37  1369  
23  66  104  38  1444  
24  63  107  44  1936  
25  67  107  40  1600  

  26  50  103  53  2809  
27  68  106  38  1444  
28  71  100  29  841  
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน (X) D D2 
          

29  70  105  35  1225  
30  74  102  28  784  
31  73  108  35  1225  
32  77  102  25  625  
33  71  107  36  1296  
34  70  102  32  1024  
35  75  100  25  625  
36  75  104  29  841  
37  78  101  23  529  
38  70  105  35  1225  

          

      D =1231 2D =41711 
          

   
 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่งดา้นทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ 
โดยใช ้t-test แบบ t-test for Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 248)ดงัน้ี 
 

   
 

1Ndf;

1

22










N

DDN

D
t   

   
   

138

1231417138

1231
2




t  

   

37

15153611585018

1231


t  

 

   37.28t  
 

 (เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 
เมือ่  df = 38 – 1 = 37  และจากการเทยีบจะไดค้า่  t = 2.43) 



 
 

125 

ตาราง 24 คะแนนทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน  หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     แบบธรรมสากจัฉา (คะแนนเตม็ 144 คะแนน) 
 

คนที ่  คะแนนหลงัเรยีน  (X)               X2 
      

1  100  10000  
2  102  10404  
3  105  11025  
4  104  10816  
5  105  11025  
6  95  9025  
7  105  11025  
8  104  10816  
9  101  10201  
10  101  10201  
11  101  10201  
12  103  10609  
13  104  10816  
14  103  10609  
15  104  10816  
16  110  12100  
17  102  10404  
18  105  11025  
19  100  10000  
20  102  10404  
21  106  11236  
22  106  11236  
23  104  10816  
24  107  11449  
25  107  11449  
26  103  10609  
27  106  11236  
28  100  10000  

 



 
 

126 

ตาราง 24 (ตอ่) 
 

คนที ่  คะแนนหลงัเรยีน  (X)              X2 

29  105  11025  
30  102  10404  
31  108  11664  
32  102  10404  
33  107  11449  
34  102  10404  
35  100  10000  
36  104  10816  
37  101  10201  
38  105  11025  

      

  X   =  3931 2 X   =  406945 
    

 
 คา่เฉลีย่เลขคณติของคะแนนวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 

     



   

 

     
38

3931
  

 

     45.103  
 
 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ หลงัไดร้บัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
 

   
 

 1

22
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XXN
S  
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 13838

393140694538 2




S  

 

   
1406

1545276115463910 
S  

 

   
1406

11149
S  

 
   93.7S  
 
   82.2S  
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูคะแนนวดัทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่6 คอื t – test for One Sample 
 

   1-Ndf;

N

S
t 0 




  

   

38

2.82
45.103

t   

   
46.0

65.2
t   

   76.5t   

    
 (เปิดตาราง จะไดค้า่วกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t ทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 
เมือ่ df = 38 – 1 = 37 และจากการเทยีบจะไดค้า่  t = 2.43) 
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ภาคผนวก ค 
 - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง ระบบสมการ 
   เชิงเส้นสองตวัแปร   
 - แบบทดสอบวดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์  
   เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร                                                                                             
 - แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร                                             
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คาํช้ีแจง: 
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีม ี5 หน้า มขีอ้สอบทัง้หมด 20 ขอ้ 20 คะแนน ใชเ้วลา 60 นาท ี
 2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีง
คาํตอบเดยีว เมือ่นกัเรยีนเลอืกไดแ้ลว้ใหก้ากบาท () ลงในช่อง ก,  ข,  ค หรอื ง ในกระดาษคาํตอบ 
ดงัตวัอยา่งการตอบขา้งลา่งน้ี 
 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
 กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นคาํตอบ ใหท้าํเครือ่งหมาย = ทบัลงบนเครื่องหมายกากบาทเดมิ แลว้ 
กากบาทเลอืกขอ้ใหม ่เชน่ เปลีย่นจากตวัเลอืก ง เป็น ข  
 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
 3. คาํถามในแต่ละขอ้มคีาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีว ถา้ตอบเกนิหน่ึงคาํตอบหรอื 
ไมต่อบเลย ถอืวา่ ไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นัน้ 
 4. หา้มขดีเขยีนหรอืทาํสญัลกัษณ์ใดๆ ลงในขอ้สอบ 
 5. เมื่อสอบเสรจ็แลว้ ใหส้ง่กระดาษคาํตอบ และแบบทดสอบทีก่รรมการคุมสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วิชาคณิตศาสตร ์         เร่ือง  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3          ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2555 
 

 
 
คาํช้ีแจง:  จงเลอืกคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 
 
1. กาํหนดให ้a, b และ c เป็นจาํนวนจรงิใดๆ ขอ้ใดคอืสมบตักิารคณูดว้ยจาํนวนทีเ่ท่ากนั 
 ก. ถา้ a = b แลว้ ac = bc 
 ข. ถา้ a = b แลว้ a+c = b+c 
 ค. ถา้ a = b แลว้ c(a+b) = c(b+a) 
 ง. ถา้ a = b แลว้ a(b+c) = b(a+c) 
 
2. กาํหนดให ้ x – y = 3 เมือ่ x และ y แทนจาํนวนเตม็บวก แลว้คาํตอบของสมการ ในรปูคูอ่นัดบั
ในขอ้ใดเป็นจรงิ 
 ก. (7, 4) 
 ข. (3, 0) 
 ค. (2, – 1) 
 ง. ถกูทุกขอ้ 
 
3. กาํหนดตาราง 
x – 8 – 4 0 4 
y 4 2 0 – 2 

 

 จงหาสมการเสน้ตรงทีส่อดคลอ้งกบัตารางน้ี 
 ก. y = 2x 
 ข. y = – 2x 

 ค. y =
2

x  

 ง. y = 
2

x-  
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4. กราฟเสน้ตรงในขอ้ใดทีข่นานกนั 
 ก. y = 2x – 5,   y = x + 1 
 ข. y = 3x + 1,   y = x – 3 
 ค. y = 2x + 1,   y = 2x + 5 
 ง. y = – x + 2,  y = x + 2 
5. ระบบสมการในขอ้ใดมหีลายคาํตอบ 
 ก.  x + 2y = 7,   2x + 4y = 14 
 ข.  x + y = 3,   4x + 4y = 7 
 ค.  3x + 6y = 6,  x + 2y = 10 
 ง.  3x – 2y = 3,  12x – 8y = 15 
 
6. กราฟต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติไดเ้ป็นชิน้ต่อสปัดาห ์และตน้ทุนการผลติ
เป็นบาทต่อชิน้ และแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณสนิคา้เป็นชิน้และราคาขายเป็นบาทต่อชิน้ โดย
มเีงือ่นไขว่า สนิคา้ทีผ่ลติขึน้ขายไดห้มดทุกชิน้ จะตอ้งผลติสนิคา้กีช่ิน้ จงึจะถงึจุดคุม้ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก. 200  ชิน้ 
 ข. 400  ชิน้ 
 ค. 800  ชิน้ 
 ง. 1,000  ชิน้ 
 
 
 
 



 
 

132 

7. กราฟแสดงการเคลือ่นทีข่องรถยนต ์2 คนั ดงัรปูต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถยนต ์A และรถยนต ์B จะพบกนัเมือ่เวลาผา่นไปนานเทา่ใด 
 ก.   3  ชัว่โมง 
 ข.   4  ชัว่โมง 
 ค.   5  ชัว่โมง 
 ง.   6  ชัว่โมง 
 
8. ระบบสมการ  3x – y = 11 และ 2x + 5y = – 4 
 มคีาํตอบตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   (3, – 2) 
 ข.   (3, – 1) 
 ค.   (2, – 4) 
 ง.   (2, – 3) 
 
9. ระบบสมการ 5(3x – y + 2) – 3y – 1 = 0 และ  3x – y = 0 
 มคีาํตอบตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   (1, – 3) 
 ข.   (– 1, 3) 
 ค.   (– 1, – 3) 
 ง.   (1, 3) 
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10. ระบบสมการ  y = x + 12 และ 6X
2

1
-Y   

 มคีาํตอบตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   (4, – 8) 
 ข.   (4, 8) 
 ค.   (– 4, 8) 
 ง.   (– 4, – 8) 
 
11. ระบบสมการ  5x + 6y – 62 = 0 และ 7x – 5y + 7 = 0 
 มคีาํตอบตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   (4, – 7) 
 ข.   (4, 7) 
 ค.   (– 4, 7) 
 ง.   (– 4, – 7) 
 
12. ระบบสมการ  x – y = 4 และ  x + y = 8 
 มคีาํตอบตรงกบัขอ้ใด 
 ก. (– 6, – 2) 
 ข. (– 6, 2) 
 ค. (6, – 2) 
 ง. (6, 2) 
 
13. เสน้ตรง y – 5 = – 1  และ  3x + 4y – 4 = 0  ตดักนัทีจุ่ดใด 
 ก.  (4, 4) 
 ข.  (– 4, 4) 
 ค.  (4, – 4) 
 ง.  (– 4, – 4) 
 
14. จุดตดัของกราฟจากสมการ 3x + y = 14 และ 5x – 3y = 0  หา่งจากแกน  x  เป็นระยะทางกีห่น่วย 
 ก.   3  หน่วย 
 ข.   4  หน่วย 
 ค.   5  หน่วย 
 ง.   6  หน่วย 
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15. ถา้เสน้ตรง kx + 2y – 14 = 0 และ 3x – 6y + 7 = 0 ตัง้ฉากกนัแลว้ k มคีา่เท่ากบัเท่าใด 
 ก.   1 
 ข.   2 
 ค.   3 
 ง.   4 
 
16. เมือ่หา้ปีทีผ่า่นมา บดิามอีายเุป็น 4 เท่าของบุตร ถา้บดิาและบุตรมอีายตุ่างกนั 36 ปี จงหาวา่
ปจัจุบนับดิาอายุเท่าไร 
 ก.   49  ปี 
 ข.   51  ปี 
 ค.   53  ปี 
 ง.   55  ปี 
 
17. จุ๋มซือ้สมดุ 4 เลม่ ปากกา 5 ดา้ม รวมเป็นเงนิ 120 บาท จอยซือ้สมดุ 6 เล่ม ปากกา 3 ดา้ม จอย 
ซือ้สมุดรวมเป็นเงนิมากกวา่ปากกา 54 บาท สมดุราคาแพงกวา่ปากกาเทา่ไร 
 ก.   3  บาท 
 ข.   5  บาท 
 ค.   8  บาท 
 ง.   12  บาท 
 
18. แดงและดาํเริม่ออกเดนิทางจากเมอืงสองเมอืง ซึง่อยูห่า่งกนั 4 – 5 กโิลเมตร โดยเดนิทางเขา้หากนั  
และแดงเดนิทางดว้ยความเรว็เป็น 2 เทา่ของดาํ ถา้ทัง้สองพบกนัเมือ่เวลาผา่นไป 5 ชัว่โมง แดงและ
ดาํเดนิทางดว้ยความเรว็ทีต่า่งกนักีก่โิลเมตรต่อชัว่โมง 
 ก.   5  กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
 ข.   4  กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
 ค.   3  กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
 ง.   2  กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
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19. หมากซือ้ยางลบ 1 กอ้น และดนิสอ 1 แท่ง คดิเป็นเงนิ 7.50 บาท และถา้ซือ้ยางลบ 3 กอ้น และดนิสอ  
4 แท่ง คดิเป็นเงนิ 24 บาท ถา้เขาตอ้งการซือ้ยางลบ 2 กอ้น และดนิสอ 3 แทง่ เขาจะตอ้งจา่ยเงนิเท่าไร 
 ก.   13.50  บาท 
 ข.   14.50  บาท 
 ค.   15.50  บาท 
 ง.   16.50  บาท 
 
20. บอยจะตอ้งใชน้ํ้าหวานชนิดราคาลติรละ 35 บาท มาผสมกบัน้ําหวานชนิดราคาลติรละ 42 บาท        
เป็นอตัราสว่นเท่าไร จงึจะมกํีาไร 10% เมือ่ขายน้ําหวานผสมไปในราคาลติรละ 44 บาท 
 ก.   2 : 5 
 ข.   3 : 4 
 ค.   4 : 5 
 ง.   5 : 6 
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แบบทดสอบวดัทกัษะการเช่ือมโยงและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
 
 
 
คาํช้ีแจง: 
 1. ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายขัน้ตอนการคาํนวณและแสดงแนวทางทีท่าํใหไ้ดค้าํตอบ โดย
อาศยัความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกบัปญัหา 
 2. ใหน้กัเรยีนแสดงขัน้ตอนวธิกีารทาํโดยใชภ้าษา/สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรอ์ยา่งละเอยีด  
เพือ่แสดงใหเ้หน็แนวคดิและวธิกีารทีไ่ดม้าซึง่คาํตอบของนกัเรยีน และทุกสว่นมผีลต่อการใหค้ะแนน 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 แบบทดสอบฉบบัน้ีม ี3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที ่ 1  เป็นการวดัความสามารถในการเชือ่มโยงภายในวชิาคณิตศาสตร ์
   ตอนที ่ 2  เป็นการวดัความสามารถในการเชือ่มโยงวชิาคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น 
   ตอนที ่ 3  เป็นการวดัความสามารถในการเชือ่มโยงวชิาคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
 แบบทดสอบแต่ละขอ้จะวดัทกัษะการเชือ่มโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร ์มคีะแนนเตม็
ดา้นละ 4 คะแนน 
 

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงภายในวชิาคณิตศาสตร ์
 1. ดา้นของรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัรปูหน่ึงยาวกวา่ดา้นของรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่รปูหน่ึงอยู ่ 
6  เซนตเิมตร  ถา้ความยาวรอบรปูของรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัมากกวา่ความยาวรอบรปูของรปู
สามเหลีย่มดา้นเทา่อยู ่28 เซนตเิมตร จงหาวา่รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัมพีืน้ทีก่ีต่ารางเซนตเิมตร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2. จาํนวนทีม่สีองหลกัจาํนวนหน่ึง มเีลขโดดในหลกัสบิมากกวา่เลขโดดในหลกัหน่วยอยู ่ 
3 และผลบวกของจาํนวนน้ีกบัจาํนวนทีไ่ดจ้ากการสลบัทีเ่ลขโดดเป็น 121 จงหาจาํนวนนัน้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงวชิาคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น 
 1. เมือ่เวลา 10.45 น. บมูขบัรถยนตอ์อกจากรา้นอาหารไปตามถนนสายหนึ่งดว้ยอตัราเรว็  
50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง อกี 1 ชัว่โมงต่อมา แบมขบัรถยนตอ์อกจากทีเ่ดยีวกนัไปเสน้ทางเดยีวกบับมู 
ดว้ยอตัราเรว็มากกว่าบมู 10 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง จงหาวา่แบมจะขบัรถตามทนับมูในเวลาใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ตารางแสดงกจิกรรมต่างๆ กบัปรมิาณแคลอรีท่ีจ่าํเป็นตอ้งใช ้
 

กิจกรรมต่างๆ แคลอร่ี / ชัว่โมง 

ปลกูตน้ไม ้ 250 
เตน้ลลีาศ 260 
เลน่ปิงปอง 290 
เตน้แอโรบกิ 400 

วิง่จ๊อกกิง้  (ความเรว็ 5 กม./ชม.) 500 
 
 จากตารางทีก่ําหนด  ในเวลา  1  สปัดาห ์ อ๋อมออกกําลงักายโดยการเตน้แอโรบกิและ
เตน้ลลีาศ  ซึง่เผาผลาญแคลอรีไ่ด ้ 3,360  แคลอรี ่ หากอ๋อมออกกําลงักายโดยการปลกูตน้ไมแ้ละ
วิง่จ๊อกกิง้จะเผาผลาญแคลอรีไ่ด ้ 4,125  แคลอรี ่ ถา้เวลาทีอ๋่อมใชใ้นการปลกูตน้ไมเ้ทา่กบัเวลาทีใ่ช้
ในการเตน้แอโรบกิ  และเวลาทีใ่ชใ้นการวิง่จ๊อกกิง้เทา่กบัเวลาทีใ่ชใ้นการเตน้ลลีาศ  ดงันัน้อ๋อมใช้
เวลาในการเตน้ลลีาศกีช่ ัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงวชิาคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
 1. ธดิามเีงนิ 5,000 บาท สว่นหน่ึงนําไปฝากธนาคารไดด้อกเบีย้ 4% ต่อปี อกีสว่นหน่ึงนําไป
ลงทุนเพือ่รบัเงนิปนัผล 5% ต่อปี สิน้ปีธดิามรีายไดร้วมกนั 220 บาท ธดิานําเงนิไปฝากธนาคารกีบ่าท 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ตุ่มซือ้ผา้ลกูไม ้40 เมตร และผา้ฝ้าย 35 เมตร คดิเป็นเงนิ 4,500 บาท ถา้เขาขายราคา 
ผา้ลกูไมไ้ดก้าํไร 15% และขายผา้ฝ้าย ไดกํ้าไร 20% จะทาํใหเ้ขาไดก้าํไรทัง้หมด 750 บาท เขาซือ้
ผา้ลกูไมเ้มตรละเทา่ไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์          ช่วงชัน้ท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร ์
รหสั  ค33101                                  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3   
เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร                   จาํนวน 2 คาบ     
 

 
 
1. สาระ 
 สาระที ่4 พชีคณิต 
 สาระที ่6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์(Mathematical   
Model) อื่น แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแ้กป้ญัหา 
 มาตรฐาน ค 6.1 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  
 
3. ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 
  ค 4.2 ม.3/5 แกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร และสามารถนําไปใชแ้กป้ญัหา พรอ้มทัง้
ตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของคาํตอบทีไ่ด ้
 ค 6.1  ม.1-3/1 ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายแกป้ญัหา 
   ม.1-3/2 ใชค้วามรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการแกป้ญัหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     
4. สาระสาํคญั 
 การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร โดยการกําจดัตวัแปร คอื การหาคาํตอบของระบบ
สมการโดยกําจดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงใหห้มดไปโดยการทาํสมัประสทิธิข์องตวัแปรทีจ่ะกาํจดัใหเ้ทา่กนั
แลว้นําสมการมาบวกกนัหรอืลบกนัเพือ่ใหต้วัแปรนัน้หมดไป แลว้แกส้มการหาคา่ของตวัแปรทีเ่หลอือยู ่
และนําคา่ของตวัแปรนัน้ไปแทนในสมการเพือ่หาคา่ของตวัแปรอกีตวัหน่ึง 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) นกัเรยีนสามารถ 
  แกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรโดยการกาํจดัตวัแปรได ้
 ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P)  
  1. การแกป้ญัหา 
  2. การใหเ้หตุผล 
  3. การสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการนําเสนอ 
  4. การเชื่อมโยง 
 ด้านคณุลกัษณะ (A)  
  1. ทาํงานอยา่งมรีะบบ 
  2. มคีวามรอบคอบ 
  3. มคีวามรบัผดิชอบ 
  
6. สาระการเรียนรู้ 
 การแกร้ะบบสมการโดยการกาํจดัตวัแปร มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี 1 ทาํใหส้มัประสทิธิข์องตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงเทา่กนั หรอืทาํใหส้มัประสทิธิเ์ป็นจาํนวน
ตรงขา้มโดยการนําจาํนวนใดๆ คณูหรอืหารตลอดทัง้สมการ 
 ขัน้ท่ี 2 กําจดัตวัแปรทีม่สีมัประสทิธิเ์ทา่กนัโดยการลบสมการทัง้สอง หรอืกาํจดัตวัแปรทีม่ ี
สมัประสทิธิเ์ป็นจาํนวนตรงขา้มโดยการบวกสมการทัง้สอง    
 ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปรหน่ึง 
 ขัน้ท่ี 4 นําคา่ของตวัแปรทีไ่ดแ้ทนลงในสมการใดสมการหน่ึงแลว้หาคา่ของตวัแปรอกีตวัหน่ึง 
 ขัน้ท่ี 5 เมือ่ทราบค่าของตวัแปรทัง้สองจะไดค้าํตอบของระบบสมการในรปู (x, y) ซึง่คาํตอบ
ของระบบสมการอาจมหีลายคาํตอบหรอืคาํตอบเดยีว หรอืไมม่คีาํตอบกไ็ด ้
 ขัน้ท่ี 6 ตรวจคาํตอบของระบบสมการ โดยการนําคาํตอบของระบบสมการแทนในสมการทัง้สอง
แลว้เป็นจรงิทัง้สองสมการ    
 
ตวัอย่างท่ี 1 จงแกร้ะบบสมการ  x+y   =  3       
                                          2x-y   = -3     
 วิธีคิด                   x+y   = 3           ---------- (1) 
                            2x-y   = -3          ---------- (2) 
  (1)+(2) ,  (x+y)+( 2x-y)   = 3+(-3)     ---------- (3) 
                       x+2x+y-y   =  0  
                           3x       =  0  
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          นํา 
3

1  คณูทัง้สมการ 

                   
3

1  (3x)  =   
3

1 (0) 

                                         x      =   0 
           แทนคา่   x = 0 ในสมการ (1) 
                               0+y       =  3 
                               y      =  3   
 คาํตอบของระบบสมการคอื (0,3) 
 
ตวัอย่างท่ี 2               2x-3y       =   4           
                           5x+3y       =  -11    
 วิธีคิด                 2x-3y       =   4             ---------- (1)   
                           5x+3y       =  -11         ----------  (2)  
  (1)+(2) ,  (2x-3y)+(5x+3y)   =   4+(-11)   ----------  (3)   
                  2x+5x-3y+3y      =   -7 
                              7x         =   -7  

             นํา 
7

1  คณูทัง้สมการ 

                              
7

1 (7x)      =    
7

1 (-7) 

                                X        =   -1 
            แทนคา่  X  =  -1 ในสมการ (1) 
                            2(-1)-3y    =    4     
                             -2-3y       =    4          
                นํา 2 บวกทัง้สมการ 
                  2+(-2)-3y  =    4+2 
                                 -3y      =     6  

               นํา  
3

1    คณูทัง้สมการ 

                             
3

1  (-3y)    =   
3

1 (6) 

                                            y      =     -2 
 คาํตอบของระบบสมการคอื (-1, -2) 
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7.  กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้นํา 
  1. ครทูบทวนเกีย่วกบัการแกส้มการและการตรวจคาํตอบทีไ่ดจ้ากการแกส้มการ 
 ขัน้สอน 
  แสวงหาความรู้  
  2. นกัเรยีนศกึษาใบความรู ้เรือ่ง การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร   โดยการ
กาํจดัตวัแปร  
  ค้นพบความรู้ 
  3. ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัขัน้ตอนในการแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร 
โดยการกาํจดัตวัแปรวา่นกัเรยีนตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง 
  4. ครอูธบิายหลกัการเกีย่วกบัแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรโดยการกาํจดัตวัแปร   
โดยยกตวัอยา่งที ่1 และ 2 ประกอบ 
  รวบรวมความรู้   
  5. นกัเรยีนสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในหอ้งเรยีน โดยพจิารณา
ตวัอยา่งทีพ่บในใบความรู ้  
  พิสจูน์ความรู้ 
  6. ใหน้กัเรยีนทาํใบงานที ่1 เพือ่ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของตนเองเกีย่วกบัสิง่
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ 
 ขัน้สรปุ 
  7. ครสูุม่ตวัแทนนกัเรยีนเฉลยใบงานที ่1 พรอ้มทัง้ใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัทีพ่บ 
จากการทาํใบงานที ่1  
  8. ครตูัง้คาํถามกบันกัเรยีนว่าจากระบบสมการเดยีวกนั การเลอืกกาํจดัตวัแปรที่
ต่างกนัจะทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัคาํตอบของระบบสมการทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม ่ เพราะเหตุใด 
  9. นกัเรยีนรว่มกนัสรุปขัน้ตอนการแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรโดยการกาํจดั 
ตวัแปร โดยครชู่วยเพิม่เตมิความรูบ้างเรือ่งทีน่กัเรยีนยงับกพรอ่งอยู ่
 
8. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
   1. ใบความรู ้เรือ่ง การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร    
  2. ใบงานที ่1 
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 แหล่งการเรียนรู้ 
  1. หอ้งสมุดหมวดวชิาคณิตศาสตร ์
  2. หอ้งสมุดโรงเรยีน 
  3. อนิเทอรเ์น็ต 
 
9. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 ใบงานที ่1 
 

10. การวดัและประเมินผล 
   
สิง่ทีต่อ้งการวดั/ประเมนิ วธิกีาร เครือ่งมอื เกณฑ ์

ดา้นความรู ้(K) ตรวจใบงาน ใบงานที ่1 นกัเรยีนทาํไดถ้กูตอ้ง 
รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 

ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) 
1. การแกป้ญัหา 
2. การใหเ้หตุผล 
3. การสือ่สาร การสือ่
ความหมาย และการนําเสนอ 
4. การเชื่อมโยง 

-ตรวจใบงาน 
- การถาม-ตอบ  
- การสงัเกต 
- ทดสอบความรู ้
ความเขา้ใจ 
 

- ใบงานที1่ 
- แบบสงัเกตทกัษะ
การสือ่สารทาง
คณิตศาสตร ์ดา้น 
การพดูและการเขยีน 

นกัเรยีนไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ 
70 ขึน้ไป 

ดา้นคณุลกัษณะ (A)  
1. ทาํงานอย่างมรีะบบ 
2. มคีวามรอบคอบ 
3. มคีวามรบัผดิชอบ 

- การสงัเกต 
 

- แบบประเมนิ
คุณลกัษณะ 

นกัเรยีนผา่นเกณฑใ์นระดบัด ี
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ผลการสอน 
                      
                      
                      
                       
                       
                       
                       
 

ปัญหา / อปุสรรค 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

แนวทางการแก้ไข 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
                                                                                        นางสาวภมีภา  ลอยวเิวก 
                                                                                             ผูจ้ดัการเรยีนรู ้
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ใบความรู ้เร่ืองการแก้ระบบสมการโดยวิธีกาํจดัตวัแปร 
 
 การแกร้ะบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรโดยการกําจดัตวัแปร คอื การหาคาํตอบของระบบสมการ
โดยกําจดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงใหห้มดไป โดยการทาํสมัประสทิธิข์องตวัแปรทีจ่ะกําจดัใหเ้ท่ากนัแลว้
นําสมการมาบวกกนัหรอืลบกนัเพือ่ใหต้วัแปรนัน้หมดไป แลว้แกส้มการหาคา่ของตวัแปรทีเ่หลอือยู ่และ
นําคา่ของตวัแปรนัน้ไปแทนในสมการเพือ่หาคา่ของตวัแปรอกีตวัหน่ึง การแกร้ะบบสมการโดยการกาํจดั
ตวัแปร มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  ขัน้ท่ี 1 ทาํใหส้มัประสทิธิข์องตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงเทา่กนั หรอืทาํใหส้มัประสทิธิเ์ป็น
จาํนวนตรงขา้มโดยการนําจาํนวนใดๆ คณูหรอืหารตลอดทัง้สมการ 
  ขัน้ท่ี 2 กําจดัตวัแปรทีม่สีมัประสทิธิเ์ทา่กนัโดยการลบสมการทัง้สอง  หรอืกําจดัตวัแปร
ทีม่สีมัประสทิธิเ์ป็นจาํนวนตรงขา้มโดยการบวกสมการทัง้สอง    
  ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปรหน่ึง 
  ขัน้ท่ี 4 นําคา่ของตวัแปรทีไ่ดแ้ทนลงในสมการใดสมการหนึ่งแลว้หาคา่ของตวัแปรอกีตวัหน่ึง 
  ขัน้ท่ี 5 เมื่อทราบค่าของตวัแปรทัง้สองจะไดค้าํตอบของระบบสมการในรปู (x, y) ซึง่
คาํตอบของระบบ สมการอาจมหีลายคาํตอบหรอืคาํตอบเดยีว หรอืไมม่คีาํตอบกไ็ด ้
  ขัน้ท่ี 6 ตรวจคาํตอบของระบบสมการ โดยการนําคาํตอบของระบบสมการแทนในสมการ
ทัง้สองแลว้เป็นจรงิทัง้สองสมการ   
 
ตวัอย่างท่ี 1 จงแกร้ะบบสมการ  x+y =  3       
                                       2x-y = -3     
วิธีคิด                                x+y = 3             ---------- (1) 
                                        2x-y = -3            ---------- (2) 
 (1)+(2)                   (x+y)+( 2x-y) = 3+(-3)---------- (3) 
                                    x+2x+y-y  =  0  
                                         3x     =  0  

                                          นํา 
3

1  คณูทัง้สมการ        

                                              
3

1 (3x) =   
3

1 (0) 

                                                     x   =   0 

 แทนคา่      x = 0 ในสมการ (1) 
                              0+y =  3 
                              y    =  3   
 คาํตอบของระบบสมการคอื (0,3) 

เน่ืองจากตวัแปร y ของ
ทัง้สองสมการ มี
สมัประสทิธิเ์ป็นจาํนวน
ตรงขา้ม (–y+y = 0) จงึ
สามารถกําจดัตวัแปร y 
ไดโ้ดยนําสมการ (1)+(2) 

2x+x = …3x….. 
 y-y  =  …0….. 
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ตวัอย่างท่ี 2              2x-3y =   4           
                          5x+3y  =  -11                                    
วิธีคิด                  2x-3y   =   4        ---------- (1)   
                          5x+3y  =  -11    ---------- (2)  
 (1)+(2), (2x-3y)+(5x+3y)   =   4+(-11) ---------- (3)   
                 2x+5x-3y+3y   =   -7 
                             7x       =   -7  

                     นํา 
7

1  คณูทัง้สมการ 

                            
7

1 (7x)      =    
7

1  (-7) 

                               X     =   -1 
                      แทนคา่   X    =   -1  ในสมการ (1) 
                          2(-1)-3y    =    4     

                           -2-3y       =    4          
                           นํา 2 บวกทัง้สมการ 
                        2+(-2)-3y   =    4+2 
                                -3y     =     6  

                                       นํา 
3

1   คณูทัง้สมการ 

                          
3

1  (-3y)     =   
3

1 (6) 

                                                y     =     -2 

 คาํตอบของระบบสมการคอื  (-1, -2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากตวัแปร y ของทัง้สอง
สมการ มสีมัประสทิธิเ์ป็น
จาํนวนตรงขา้ม (–3y+3y = 0)     
จงึสามารถกาํจดัตวัแปร y ได้
โดยนําสมการ (1)+(2) 

2x+5x   =  …7x….. 
‐3y+3y  =  …0….. 
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ตวัอย่างท่ี 3        2x+y     =  5        
                           3x+y      =  7  
วิธีคิด                 2x+y         =    5    ----------- (1) 
                        3x+y         =    7   ---------- (2) 
 (2)-(1), (3x+y) – (2x+y)    =    7-5  ---------- (3) 
                       3x+y-2x-y    =     2  
                             x       =    2 
           แทนคา่  x = 2  ในสมการ (1) 
                        2(2)+y       =    5  
                          4+ y        =    5 
                          นํา -4 บวกทัง้สมการ 
                         -4+4+y      =   -4+5 
                              y     =    1 
     คาํตอบของระบบสมการคอื (2, 1) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากตวัแปร y ของทัง้
สองสมการมสีมัประสทิธิ ์
เทา่กนั   (y-y = 0)  จงึ
สามารถกาํจดัตวัแปร y ได้
โดยนําสมการ (2)-(1) 

–  (2x+y) = …-2x-y… 
   3x-2x   =  …x…. 
        y-y  =  …0….. 
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ตวัอย่างท่ี 5             2x+4y  =    2         
                           3x-2y   =    19        
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีท่ี 1 ถา้ตอ้งการกําจดัตวัแปร x ใหท้าํ
สมัประสทิธิข์องตวัแปร x ของทัง้สองสมการให้
มคีา่เทา่กนัหรอืเป็นจาํนวนตรงขา้ม (ในกรณีน้ี
จะทาํใหส้มัประสทิธิข์องตวัแปร x ของทัง้สอง
สมการมคีา่เทา่กนั) โดย 
1. นํา 3 คณูสมการ (1)  
(จะไดส้มัประสทิธิข์องตวัแปร x เทา่กบั 6 ) 
 2. นํา 2 คณูสมการ (2)  
(จะไดส้มัประสทิธิข์องตวัแปร x เทา่กบั 6 ) 
วิธีคิด          2x+4y  =  2   --------- (1) 
                       3x-2y  = 19  ---------- (2) 
3  (1),  3(2x)+3(4y)  = 3 2                  
                     6x+12y  = 6    ----------(3) 
2 (2),    2(3x)-2(2y)  = 2 19 
                      6x-4y   = 38  --------- (4)  
(4)-(3), (6x-4y)-(6x+12y) = 38-6 
             6x-4y-6x-12y   =  32         
                       -16y     =  32 

       นํา 
16

1  คณูทัง้สมการ 

         
16

1 (-16y)    =  
16

1 (32)  

                      y        =    -2 
แทนคา่ y = -2 ในสมการ (1)  
           2x+4(-2)      =    2   
                         x      =    5  
คาํตอบของระบบสมการคอื (5, -2) 
 

วิธีท่ี 2 ถา้ตอ้งการกาํจดัตวัแปร y ใหท้าํ
สมัประสทิธิข์องตวัแปร y ของทัง้สองสมการใหม้ี
คา่เทา่กนัหรอืเป็นจาํนวนตรงขา้ม (ในกรณีน้ีจะ
ทาํใหส้มัประสทิธิข์องตวัแปร x ของทัง้สอง
สมการเป็นจาํนวนตรงขา้ม ) โดย    
1. นํา 2 คณูสมการ (2)  
   (จะไดส้มัประสทิธิข์องตวัแปร y เทา่กบั -4 ) 
2. จากสมการ (1)   
   (พบวา่สมัประสทิธิข์องตวัแปร y เทา่กบั 4 )     
     ซึง่ -4 เป็นจาํนวนตรงขา้มของ 4 
วิธีคิด       2x+4y   =   2    --------- (1) 
                3x-2y    =  19    --------- (2) 
2 (2),        2(3x)-2(2y) =  2 19   
                6x-4y     =   38   ---------  (3) 
(1)+(3), (2x+4y)+(6x-4y) =  2+38   
           2x+4y+ 6x-4y  =  40   
                       8x   =  40   

  นํา
8

1  คณูทัง้สมการ 

           
8

1 (8x)      =  
8

1 (40) 

                   x    =   5 
แทนคา่ x = 5 ในสมการ (2)  
              3(5)-2y =  19    
           15-2y =   19 
              y       =   -2 
คาํตอบของระบบสมการคอื  (5, -2) 
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ตวัอย่างท่ี 5                x+2y    =  8      
                             2x+4y    =  4 
 วิธีคิด       x+2y    =  8     ---------- (1) 
                             2x+4y    =  4  ---------- (2) 
 2 (1), 2(x)+2(2y)    =  2 8   
                             2x+4y    =  16 ---------- (3)  
 (2) = (3),   4      =  16  ไมจ่รงิ                                 
ระบบสมการน้ีไมม่คีาํตอบ 
 
 
ตวัอย่างท่ี 6              2x+y     =   -3   
                             -6x-3y    =   9    
วิธีคิด                        2x+y     =   -3  ---------(1)  
                             -6x-3y    =   9   ---------(2)  
 3 (1), 3(2x)+3(y)    =   3 (-3)  
                           6x+3y       =   -9   ----------(3)    
(2)+(3), (-6x-3y) + (6x+3y)     =   9+(-9)  
                   -6x-3y + 6x+3y   =   0  
                                   0     =   0    จรงิ 
คาํตอบของระบบสมการคอื (x, -3-2x) เมือ่ x เป็นจาํนวนจรงิใดๆ       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากตอ้งการกาํจดัตวัแปร y จงึ
ตอ้งทาํสมัประสทิธิข์องตวัแปร y 
ของสมการทัง้สองใหม้คีา่เทา่กนัจงึ
นํา 2 คณูสมการ (1) 
 

เมือ่แกร้ะบบสมการแลว้ไดส้มการที่
ไมเ่ป็นจรงิ แสดงวา่ระบบสมการน้ี
ไมม่คีาํตอบ 
 

เน่ืองจากตอ้งการกาํจดัตวัแปร y จงึ
ตอ้งทาํสมัประสทิธิข์องตวัแปร y 
ของสมการทัง้สองใหเ้ป็นจาํนวนตรง
ขา้ม  จงึนํา 3 คณูสมการที ่1 แลว้
คอ่ยนําสมการทัง้สองสมการมาบวก
กนั   

จากสมการ (1) , 2x+y   =   -3         
หาคา่ของ y ทีอ่ยูใ่นรปูของตวัแปร 
x  จะได ้  y  =  -3-2x  
                         

เมือ่แกร้ะบบสมการแลว้ได้

สมการทีจ่รงิ เช่น 0 = 0, 3 = 3  

แสดงวา่ระบบสมการน้ีมคีาํตอบ

มากมายนบัไม่ถว้น 
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ใบงานท่ี 1  
เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรโดยการกาํจดัตวัแปร 

 
จงแก้ระบบสมการต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. x+y = 14 
    x-y =  4   
 
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

2.  3x + y = 4        
     3x + y = 5 
 
 วิธีคิด    
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

3.  2x + 3y = -1        
     2x - y   =  3 
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

4.  2x + 3y = 9        
        x - y = -8 
 วิธีคิด    
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
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6. x+y = 
2

1   

   x-3y = 
6

11
 

 
วิธีคิด   
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

5. 3x-y = 7 
  4x-3y = 11   
 
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

7. x+3y = 10 
    X+9y = 22 
   
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

8. 2x+3y = 1.6 
    3x-4y =  4.1   
 
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
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9. 0.2x-0.3y = 0.5 
    0.5x-0.2y = 0.7   
 
 วิธีคิด    
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 10.  y = 4x+3 
      3y-12x = 9 
 
วิธีคิด   
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
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แบบประเมินคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน 
พร้อมทัง้เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
คาํช้ีแจง: ใหท้าํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีเ่ป็นจรงิมากทีส่ดุ 
 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
ดา้น 

ความรบัผดิชอบ 
ในการทาํงาน 

ดา้นทกัษะ
การทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่น 

ดา้นความมี
ระเบยีบวนิยั 

 
 

รวม 

 
 

ชือ่-นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 
คณุลกัษณะ ดา้นความรบัผดิชอบในการทาํงาน 
 
คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 หมายถงึ ดมีาก - สง่งานก่อนหรอืตรงกาํหนดเวลานดัหมาย 

- รบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและปฏบิตัเิองจนเป็นนิสยั เป็นระบบแก่
ผูอ้ื่นและแนะนําชกัชวนใหผู้อ้ื่นปฏบิตั ิ

2 หมายถงึ ด ี - สง่งานชา้กวา่กาํหนด แต่ไดม้กีารตดิต่อชีแ้จงครผููส้อน  
- รบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตัเิองจนเป็นนิสยั 

1 หมายถงึ พอใช ้ สง่งานชา้กวา่กาํหนด 
- ปฏบิตังิานโดยตอ้งอาศยัการชีแ้นะ ตกัเตอืน 

  
คณุลกัษณะ ดา้นทกัษะการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 
คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 หมายถงึ ดมีาก ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมจนสาํเรจ็ดว้ยดทุีกครัง้ 
2 หมายถงึ ด ี ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมจนสาํเรจ็ดว้ยดเีป็นสว่นใหญ่ 
1 หมายถงึ พอใช ้ ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมจนสาํเรจ็ดว้ยดเีป็นบางเวลา 
 
คณุลกัษณะ ดา้นความมรีะเบยีบวนิยั 
 
คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 หมายถงึ ดมีาก สมดุงาน ชิน้งาน สะอาดเรยีบรอ้ย 

- ปฏบิตัตินอยูใ่นขอ้ตกลงทีก่าํหนดใหร้ว่มกนัทุกครัง้ 
2 หมายถงึ ด ี สมดุงาน ชิน้งาน สว่นใหญ่สะอาดเรยีบรอ้ย 

- ปฏบิตัตินอยูใ่นขอ้ตกลงทีก่าํหนดใหร้ว่มกนัเป็นสว่นใหญ่ 
1 หมายถงึ พอใช ้ - สมดุงาน ชิน้งาน ไมค่อ่ยเรยีบรอ้ย 

- ปฏบิตัตินอยูใ่นขอ้ตกลงทีก่าํหนดใหร้ว่มกนัเป็นบางครัง้ ตอ้งอาศยั 
การแนะนํา ตกัเตอืน 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 

  ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ  วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
แบบทดสอบวดัทกัษะการเชื่อมโยงและทกัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร ์ และแบบสงัเกตทกัษะการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรด์า้นการพดูและการเขยีน 
 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์โสภณพนิิจ        รองศาสตราจารย ์
                        ขา้ราชการบาํนาญ   
                        มหาวทิยาลยับรูพา 
 
ดร.ขวญั เพยีซา้ย          คณะวทิยาศาสตร ์ 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
อาจารยส์ภุลกัษณ์ สใีส        ครชูาํนาญการพเิศษ    
            โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร 
 

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 
ดร.ขวญั เพยีซา้ย          คณะวทิยาศาสตร ์ 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
อาจารยนุ์ชนาฏ องัคะนาวนิ              ครชูาํนาญการพเิศษ    
                        โรงเรยีนบา้นเนินพลบัหวาน 
 
อาจารยส์ภุลกัษณ์ สใีส        ครชูาํนาญการพเิศษ    
                        โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชือ่ ชือ่สกุล                             นางสาวภมีภา  ลอยวเิวก                                                        
วนัเดอืนปีเกดิ                          21 ธนัวาคม 2526                                                              
สถานทีเ่กดิ                             อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี                                                    
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั                     19/6 หมู ่6 ตาํบลสตัหบี อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี 20180   
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั      คร ูคศ.1                                                                      
สถานทีท่าํงานปจัจุบนั                โรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร  จงัหวดัชลบุร ี                                           
 
ประวตักิารศกึษา      
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