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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
เป็นฐาน และ 2) ศึกษาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การในชั้นเรียน จ านวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม  
แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาร่วมกับตรวจสอบแบบสามเส้า  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นส ารวจ  
(2) ขั้นเรียนรู้ (3) ขั้นประเมินผล (4) ขั้นน าไปใช้ และ (5) ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน  
การจัดการเรียนรู้ต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ก าหนดหัวข้อในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ให้
ชัดเจน เน้นให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และ 2) การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทักษะทางคณิตศาสตร์  พบว่า นักเรียน
สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ การเชื่อมโยงภายใน
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ  
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study how to apply resource-based learning approach 
and 2)  to develop mathematical connection skills of the 7th grade students' in the 
topic of statistics.  The participants were 16 students in second semester of the 2019 
academic year. The research used the classroom action research comprising 3 spirals, 
and the instruments included a set of lesson plans, learning sheets, reflective journals, 
and mathematical connection skills test.  Content analysis and data creditability by 
method triangulation were used to identify the findings.  

The research results found that: 1) The results revealed that the resource-based 
learning approach composed of 5 steps:  (1)  survey, (2)  learning, ( 3)  assessment,  
(4)  apply, and (5)  apply knowledge and publicize the work.  Also, an instructor must 
check student’ s prior knowledge, clearly specify a learning topics for surveying, 
challenge everyone to take action and participate in group discussions, use questions 
to encourage students to express their views.  And 2) the students appeared to have 
development of the connection skills. They related the mathematics to other subjects, 
another mathematical concept, and daily life situations respectively. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่จ าเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ในการน าความรู้ เนื้อหา และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้
แนวคิดใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้น การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู้ 
ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ มีความหมาย และน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้ (Ministry of Education, 2017) ทั้งนี้ (Makanong, 2010) กล่าวว่าทักษะการเชื่อมโยง
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
คณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้น ตลอดจนมองเห็นความส าคัญและคุณค่าของคณิตศาสตร์ในแง่
ของการเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สามารถน าไปใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ ท าให้คณิตศาสตร์เป็นวิชา  
ที่น่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม เพ่ือใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะ 
ในห้องเรียนอีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันจึงได้มีการเน้นทักษะการเชื่อมโยงในการจัดการ
เรียนรู้มากข้ึน 
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 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.00 ในขณะที่
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 30.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับประเทศ และมีหลายมาตรฐานที่ต้อง
เร่งปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระที่ 3 สถิติและความ
น่าจะเป็น และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์กับครูท่านอ่ืน 
พบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์หลายด้านซึ่งประเด็นปัญหาส าคัญ คือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เรื่อง สถิติ ที่พบในชีวิตประจ าวันได้ และขาดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นักเรียนไม่
สามารถบอกได้ว่าความรู้คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั้น จะน าไปประยุกต์ใช้ หรือเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างไร ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์  
  จากการศึกษางานวิจัยของ พบว่า ในการสอนของครูมักจะสอนด้วยวิธีการแบบบรรยาย 
เป็นผู้อธิบาย ผู้สาธิต นักเรียนไม่มีโอกาสได้โต้ตอบเพ่ือท าความเข้าใจความคิดรวบยอดและขั้นตอน
ทางคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้การสอนให้บูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้ อ่ืน ๆ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนเอง เพ่ือให้นักเรียนตระห นักถึง
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในเชิงความสอดคล้องและความส าพันธ์กับการด าเนินชีวิต สามารถน า
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง (Uipaat, 2010) การน าคณิตศาสตร์และแหล่งเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของนักเรียนผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ หลักการ และวิธี การทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง มองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความเข้าใจในภาพรวมของคณิตศาสตร์มากขึ้น (Makanong, 
2010) และการน าเรื่องราวที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือน าเอาประเด็นในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริง  
ในชีวิตประจ าวัน (Khamthawi, 2007)  
 การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 5 ขั้นตอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ 
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นส ารวจ 2) ขั้นเรียนรู้ 3) ขั้นประเมินผล 4 ) ขั้นน าไปใช้ และ  
5) ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน (ONEC, 2007) 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน และพัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะด าเนินการ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อ ง สถิติ  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งมี
แนวทางการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานอย่างไร 
 2. เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานแล้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ได้หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
แห่งหนึ่ง 
 2. เพ่ือศึกษาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1 เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้เข้าร่วมวิจัย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง ในอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นห้องเรียน
คละระดับความสามารถ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เน้นการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู การท า
วิจัยเชิงปฏิบัติการจะท าซ้ าเป็นวงจร ทั้งหมด 3 วงจรปฏิบัติการ ตามข้ันตอนที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้น 
คือ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนการ
ปฏิบัติการ (Reflect) (Kemmis and Mctaggart, 1988 cited in Kijkuakul, 2014) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เรื่อง สถิติ จ านวน 3 แผนการจัดการ
เรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ ขั้นที่ 3 
ขั้นประเมินผล ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน โดยผู้วิจัยได้
ปรับแก้กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้และหัวข้อการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวแปรที่ศึกษา รวมถึงการก าหนดหัวข้อในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ดังตารางที่ 1 ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ศึกษา และครูช านาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นได้น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในวงจรปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

แผนที่ แหล่งเรียนรู้ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จ านวน (คาบ) 

1. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพ 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

(ฐานไก่ไข่) 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, จ านวนหรือปริมาณ 
3. การเลี้ยงไก่ไข่ 

4 

2. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แท่ง 

สหกรณ์โรงเรียน 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, ค่าเฉลี่ย, จ านวนหรือ
ปริมาณ 
3. การขายไอศกรีม 

4 

3. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปวงกลม 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 (ฐานน้ าหมัก
ชีวภาพ) 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, ร้อยละ, พื้นที่วงกลม 
3. การท าน้ าหมักชีวภาพ 

4 

 
 2. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยและครูประจ าการจะเป็นผู้บันทึกทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป 
 3. ใบกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะค าถามปลายเปิด จ านวน 
8 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 การส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และการน าเสนอข้อมูล ส่วนที่ 2 
การระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ แนวทางการแก้ปัญหา การแสดงวิธีท า และส่วนที่ 3 การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืนและชีวิตประจ าวัน  
  4. แบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ซึ่งมี
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ลักษะค าถามคล้ายกับใบกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
1) การสร้างค าถามควรมีที่มาเป็นเรื่องราวจากแหล่งเรียนรู้หรือในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวนักเรียน  
2) การตั้งค าถามต้องให้ครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
ได้ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังจาก
ด าเนินการทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการเสร็จสิ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) เพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และหาลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็น
ฐาน และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งจะเน้นข้อมูล  
เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ ประเภทวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Resource triangulation) จากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย
และครูประจ าการที่มีประสบการสอนมากกว่า 10 ปี และใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล (Methodological triangulation) จากใบกิจกรรมและแบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ มาท าการวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดในแต่ละ
วงจร โดยการลดและแยกข้อมูล รวมกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่  หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ 
ได้จากผู้วิจัยเปรียบเทียบกับครูประจ าการ เพ่ือทราบถึงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
พิจารณาว่าให้ข้อมูลในประเด็นที่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล 
(Resource triangulation) จากนั้นสรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน   
 2. รวบรวมข้อมูลจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มา
ท าการวิเคราะห์ เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยใช้การตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เริ่มจากการลดและแยกข้อมูล รวมกลุ่ม
ข้อมูลที่แสดงถึงทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ เปรียบเทียบข้อมูลที่ ได้กับ
นิยามของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์พร้อมใส่รหัสข้อมูล และจ าแนกระดับพฤติกรรม  
ของนักเรียนในแต่ละ องค์ประกอบเป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 2 จากนั้นท าการสรุป เพ่ือแสดง
พัฒนาการตามองค์ประกอบของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในรูปร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

84 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

หมวดหมู ่ รหัส ระดับ/ค านิยาม ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเช่ือมโยงภายใน
คณิตศาสตร ์

MC1 ระดับ 1 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และตอบ
ค าถามทางสถิติไม่ถูกต้องบางส่วน 

ใช้การลบมาช่วยในการแก้ปัญหา  

MC2 ระดับ 2 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และและ
ตอบค าถามทางสถิติ ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

ใ ช้การ เปรียบเทียบจ านวนและ
ปริมาณของแผนภูมิแท่ง น ามาบวก 
และหาร ช่วยในการแก้ปัญหาและ
ตอบค าถามทางสถิติ  

MC3 ระดับ 3 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และและ
ตอบค าถามทางสถิติได้ถูกต้องครบถ้วน 

ใช้การหาอัตราส่วน ร้อยละ หาขนาด
พื้นที่ของวงกลมใช้ในการน าเสนอ
ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม มาช่วยในการ
แก้ปัญหาและตอบค าถามทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย  
 1. แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจเรียน 
เนื่องจากเป็นการส ารวจแหล่งเรียนรู้ซึ่งนักเรียนไม่เคยท ามาก่อน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ดี
ซึ่งพบว่าในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมขึ้น สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน 
เนื่องจากได้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ใช่สถานที่เดิม ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดจากสิ่งที่ได้จากการส ารวจ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ด ี
 ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาเขียนลง
ในใบกิจกรรมค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน และนักเรียนยังไม่เข้าใจรูปแบบในการเขียนค าตอบว่าควรใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรในการหาค าตอบ และจะเขียนความสัมพันธ์เชิงขั้นตอนและแสดงวิธี
ท าอย่างไร เช่น การหาจ านวนของไข่ไก่จากอัตราส่วนของรูปภาพ ผู้วิจัยจึงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
เขียนตอบพร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการเขียนค าตอบให้ชัดเจนก่อนที่นักเรียนจะท าใบกิจกรรม 
และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติม ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจขึ้น ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนเกิดความกังวลในการน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์หาค าตอบ เนื่องจาก
สมาชิกในกลุ่มยังขาดการอภิปรายร่วมกัน ผู้วิจัยจึงนักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการท างานให้
ชัดเจน และให้ร่วมกันอภิปรายกันในกลุ่มหาข้อสรุปในการเขียนค าตอบให้ถูกต้อง นักเรียนใช้เวลา
น้อยลงและท าใบกิจกรรมได้ถูกต้อง ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
แนวคิด ช่วยให้มีความเข้าใจการตอบค าถามมากข้ึนจากการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน พบว่า นักเรียนบางคนยังมีการพัฒนาทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ไม่มาก เนื่องจากไม่กล้าแสดงออก ขาดการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ร่วมกันและไม่สามารถอธิบายรายละเอียดในการน าเสนอได้ ผู้วิจัยจึงใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น นักเรียนเคยพบเห็นสถิติอะไรบ้างในชีวิตประจ าวัน หรือในการ
เรียนวิชาอ่ืนเกี่ยวกับอะไรบ้าง  ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย มีการเล่นเกมถามตอบสั้น ๆ พบว่า นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายมากขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยจึงได้เสริมแรงโดยการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของ
รางวัลช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับการน าสถิติไปใช้ในศาสตร์อ่ืนและในชีวิตประจ าวันที่นักเรียนพบเห็น พบว่า นักเรียน
บางคนยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กลัวว่าจะตอบผิดจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกัน ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่าง เช่น การฝากออมทรัพย์ ให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจมาก
ขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 จึงใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน นักเรียนสามารถบอกการน าสถิติไปใช้ได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยจึง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น โดยการให้แต่ละคนยกตัวอย่างที่
แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนได้จัดท า
แผ่นพับเพ่ือเผยแพร่ผลงานการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ พบว่า นักเรียนยังน าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดหัวข้อ เช่น ข้อมูลทางสถิติ การน าไปใช้ ข้อเสนอแนะ ในการท าแผ่น
พับให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนได้จัดท าใบปลิวเพ่ือเผยแพร่ผลงานการ
น าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง พบว่า นักเรียนยังน าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน แต่การจัดวางข้อมูลยังไม่
สวยงาม ผู้วิจัยจึงได้สอนการจัดวางข้อมูลต่าง ๆ ในใบปลิวให้ดูสวยงาม มีความน่าสนใจ และในวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนได้จัดท าบอร์ดเพ่ือเผยแพร่ผลงานการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
พบว่า เนื่องจากมีการเรียนรู้จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี จึงท า
ให้นักเรียนสามารถท าบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน  
 การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม และเมื่อ
จัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์ผลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

ทักษะการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนในแต่ละระดับ 
วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2 วงจรปฏิบัติการที่ 3 แบบทดสอบหลัง

เรียน 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
การเช่ือมโยงภาย 
ในคณิตศาสตร ์

0.00 41.67 58.33 0.00 75.00 25.00 0.00 50.00 50.00 4.17 66.67 29.16 

การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร ์
กับศาสตร์อื่น 

12.50 62.50 25.00 12.50 50.00 37.50 0.00 37.50 62.50 4.17 81.25 14.58 

การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร ์
กับชีวิตประจ าวัน 

0.00 75.00 25.00 0.00 75.00 25.00 25.00 25.00 50.00 2.08 81.25 16.67 

 
 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของแต่ละองค์ประกอบ 
จากการท าใบกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 3 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ 
อยู่ในระดับ 3 ของแต่ละวงจรปฏิบัติการ คือ การเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 
นักเรียนมีพัฒนาการมากที่สุด ร้อยละ 58.33 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 25.00 และในวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 ร้อยละ 50.00 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 66.67 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 
29.16 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน นักเรียนมีพัฒนาการในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ร้อยละ 
25.00 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 37.50 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการมาก
ที่สุด ร้อยละ 62.50 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 81.25 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 14.58 
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน นักเรียนมีพัฒนาการ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ร้อยละ 
25.00  ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 25.00 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการมาก
ที่สุด ร้อยละ 50.00 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 81.25 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 16.67  
 กล่าวคือจากการปฏิบัติงานกลุ่มในระหว่างวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 3 นักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนดีที่สุด รองลงมาคือการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน และจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล นักเรียน
มีพัฒนาการการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ดีที่สุด รองลงมาคือการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน กล่าวโดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการใน
การเชื่อมโยงทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบเพ่ิมขึ้น แต่ส่วนมากนักเรียนจะอยู่ในระดับ 2 
หรือมีการพัฒนาได้บางส่วน  
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อภิปรายผล 
 1. แนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 5 ขั้น สามารถ
พัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ ในขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ การเรียนรู้ผ่าน
การส ารวจแหล่งเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังนั้นในการ
ส ารวจแต่ละครั้งจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถการเชื่อมโยงความรู้
ภายในคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kami, 2001) ที่กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนวิทยากรในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า และเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้นักเรียน มีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้และร่วมกิจกรรม มีงานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 นอกจากการส ารวจแหล่งเรียนรู้แล้วนั้น ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้  ควรจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอภิปราย
และการท างานร่วมกัน ดังนั้นควรให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการท างานของแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือให้
นักเรียนน าสิ่งที่ได้จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้มาวิเคราะห์ อภิปรายหาข้อสรุปที่ถูกต้องร่วมกัน การ
อภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เข้าใจ
แนวคิดต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Arirak, 2005) ที่กล่าวว่า ความส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม เป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว เนื่องจากมีการ
ท างานร่วมกัน รับผิดชอบในงานด้วยความเชื่อมันในตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการประสานสัมพันธ์ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันอภิปรายแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
การเรียนรู้ผ่านการน าเสนอผลงาน ซึ่งผู้วิจัยมีหน้าที่คอยกระตุ้นโดยใช้ค าถามให้นักเรียนอภิปราย
หลักการ แนวคิดต่าง ๆ เช่น นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูล
รูปแบบใด และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้างเป็นต้น และคอยให้ค าแนะน า สร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปให้เข้าใจตรงกันและร่วมประเมินผลงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ซึ่ง
สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Pramchoo, 2010) ที่พบว่า กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เห็นที่มาของแนวคิดและเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ  
ได้ดีขึ้น หากนักเรียนเกิดความสับสนหรือไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนใด ควรยกตัวอย่างปัญหาที่
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และน ามาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ สิ่งส าคัญส าหรับ
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ขั้นตอนนี้ คือ จะต้องคอยรับฟังแนวคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และใช้ค าถามเพ่ือให้
นักเรียนได้จัดระบบแนวคิดนั้นให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ได้เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติ
กิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้ก าหนดประเด็นที่นักเรียนต้องการศึกษาด้วยตนเอง และเป็นหัวข้อที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับศาสตร์อ่ืนและในชีวิตประจ าวันได้ และน าไปสู่ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน ด้วย
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้อ่ืนในการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของ
การเรียนคณิตศาสตร์ และรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ า วัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Khamthawi, 2007) ที่กล่าวว่า การน าเรื่องราวที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน หรือมีการน าเอาประเด็นในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จึงสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เม่ือจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 
 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ เน้นให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดต่าง ๆ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
จึงส่งผลให้มีพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับการท าแบบทดสอบ
รายบุคคลพบว่ายังนักเรียนที่เกิดพัฒนาการการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้น้อย อาจ
เพราะเป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ นักเรียนจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีสถิติ
เกี่ยวกับอะไรบ้างที่นักเรียนเคยพบเจอในศาสตร์อ่ืน และไม่สามารถน าเสนอข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับข้อมูลได้ ประกอบกับใบกิจกรรมและแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังส่งเสริมทักษะการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนา ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างข้อมูลทางสถิติอ่ืน ๆ เช่น จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพลโภชนาการ 
จ านวนประชากรของนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบาย ให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pramchoo, 2010) ที่กล่าวว่า  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้หรือแนวคิดเกี่ยวข้องในสถานการณ์อ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกในการเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นไปได้ยาก ดังนั้นในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ผู้สอนอาจจะจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้สอนในศาสตร์อื่นเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
มากยิ่งขึ้น 
 รองลงมาล าดับที่ 2 คือการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ พบว่ามีนักเรียนบางคนที่เกิด
พัฒนาการได้น้อย ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ของใบกิจกรรมในแต่ละวงจรปฏิบัติการมีความยากง่าย
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แตกต่างกันไป ประกอบกับนักเรียนไม่เข้าใจการอธิบายเนื้อหาของครูและไม่กล้าซักถาม ซึ่งเป็น
นักเรียนคนเดิม จึงส่งผลให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาบางเรื่อง เช่น การหาอัตราส่วน การหา
ค่าเฉลี่ย ท าให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิด หรือเหตุผลในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ได้แค่
บางส่วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเน้นการสอนพื้นฐานและให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหา
และวัตถุประสงค์ของการเรียนก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถอธิบายแนวคิด
ส าคัญ และระบุความสัมพันธ์เชิงขั้นตอนได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Makanong, 2010) ที่กล่าวว่า 
การสอนความรู้เชิงมโนทัศน์มีความส าคัญเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานในการน าไปคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  
อันท าให้เกิดความช านาญในการใช้คณิตศาสตร์ ผู้สอนจึงควรสอนความรู้เชิงมโนทัศน์ควบคู่กับความรู้
เชิงขั้นตอนหรือกระบวนการเพ่ือที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงได้ว่าขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองคุ้นเคยนั้น
มีที่มาและความหมายอย่างไร และจะน าไปใช้ได้ 
 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันนักเรียนมีพัฒนาการน้อยที่สุด ซ่ึงพบว่านักเรียน
ที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ และนักเรียนที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลางหรือมีพัฒนาการแค่
บางส่วน ยังคงต้องอาศัยการการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้และสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง 
หรือจากสิ่งที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วม สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Naoyenphon, 2001) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พบเห็นหรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และนักเรียน
สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากตัวอย่างที่สัมผัสได้จริงในชีวิต ท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
ประโยชน์มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 
 1.1. ในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีทั้งแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
สหกรณ์โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชุน เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอม กลุ่มจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ดี 
 1.2. การสอนในแต่ละขั้นตอนควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครู
มีบทบาทในการสนับสนุนและให้ค าแนะน าผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เช่น การกระตุ้นให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรม และตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวคิด เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 2.1. ผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยนี้ สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ทั้ง 3 
องค์ประกอบ โดยเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ยังเกิดการพัฒนาไม่เท่า
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ควรได้รับการศึกษาต่อยอด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรี ยนได้ส ารวจ
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ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ และการเรียนวิชาอ่ืน หรือชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน    
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matthayommasưksā pi ̄ thī ha ̄ [The Effect of Using Context-Based Learning 
Activities on Grade-11 Student Learning Achievement in Chemistry]. 
Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and 
Social Sciences). 2(1), 32-41.  

Uipaat, C. (2010). phon kho ̜̄ng ka ̄nchai næ ̄o ka ̄nso ̜̄nnæ hai ru ̄khit nai ka ̄nčhat 
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