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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร โดย
ทําการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนและหลังการทดลอง 2 รอบ รอบที่หนึ่งเปนการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู รอบที่สองเปนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามความสนใจ 
กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)ใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน 7 สัปดาห โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 
One-Group Time Series Design เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 
แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .921 และแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .896 สถิติที่ใชใน                    
การวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่ง
ตัวประกอบแบบวัดซ้ํา (One-Way Analysis of Variance :  Repeated Measure) 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1.หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและรอบที่สอง นักเรียนมีพัฒนาการ
ดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน
ทั้งในกลุมที่มีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับสูง กลางและตํ่า 

2. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ นักเรียน
มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีพัฒนาการทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่หนึ่ง สูการจัดกิจกรรรม
โครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง   

 
 
 



3. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ นักเรียน
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีพัฒนาการแรงจูงใจ          
ใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่หนึ่ง   
สูการจัดกิจกรรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง   
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The purposes of this quasi experimental research were to study the effect of using 

Mathematics project approach by compare the knowledge seeking skill and the 

achievement motivation in Mathematics among before experiment,after the first stage and 

after the second stage. The experiment was conducted by One-Group Time Series 

Design.The sample consisted of 36 students during the 2nd Semester in Academic                 

Year 2009 of Mathayomsuksa II of Sarasas Thonburi School in Bangkhae,Bangkok.                         

The instruments used in this study were Mathematics Project Approach Planning knowledge 

seeking skill test and achievement motivation in Mathematics questionnaire.                         

The experimental group was taught two stages using the mathematics project approach.  

The data were analyzed by using mean, standard deviation,one-way analysis of variance 

with repeated measures. 

 

The result of this study indicated that: 

1. The first and second stage of using Mathematics Project Approach showed 

effects on knowledge seeking skill and achievement motivation in Mathematics of students 

higher than expected. 

2. After using the first and second stage of mathematics project approach, the 

students had knowledge seeking skill higher than before using treatment statistical 

significant at .01 level. 

3. After using the first and second stage of mathematics project approach, the 

students had achievement motivation in Mathematics higher than before using treatment 

statistical significant at .01 level. 
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บทที่   1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก

วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร เนื่องจากวิชาดังกลาวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูใน

ระดับที่สูงข้ึนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศตอไป ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน

ของชาติใหเปนผูมีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาตินั้น ตองมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและแสวงหาความรูดวยตนเองใหเต็ม

ศักยภาพ สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยสรางคนในชาติ โดยเฉพาะคณิตศาสตรถือเปนกลุมสาระหนึ่งที่จะสามารถ

นําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน ซึ่งคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่จะนําไปสูการเรียนรู     

ในกลุมประสบการณอ่ืนและการเรียนรูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2545: 2) กลาววา

การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2544 เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปด

โอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให

เยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพียงพอ สามารถนําความรู ทักษะ และ

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือใน

การเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอไป 

 การเรียนรู เปนกระบวนการที่ เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจาก

ความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเปนโครงสรางทางปญญาในแตละ

บุคคล (วัฒนพร ระงับทุกข. 2540) การแสวงหาความรูเปนทักษะสําคัญตอผูเรียน ซึ่งควรสงเสริมและ

กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและต่ืนตัวอยูตลอดเวลากับส่ิงที่อยูรอบตัว กระตือรือรนตอการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อจะปรับตัวเองใหทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไปเพื่อใหสามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข เปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง           

มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและการเรียนรูมิใชถูกสอนอยู

ตลอดเวลา ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูดวยตนเอง จากการซักถาม พูดคุย     

คิดหาเหตุผล (สิปปนนท เกตุทัต. 2541)  
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 แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จอยางแทจริง หากเด็กมีแรงจูงใจใน

การเรียน เด็กจะทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง จะเรียนดวยความกระตือรือรนดวยความสนุกสนานและรูวา

การเรียนทําใหโลกของเขากวางข้ึน (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2543: 50) ซึ่งการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนจะสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนมีอิทธิพลในทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชา

คณิตศาสตร (วัฒนา ปลาตะเพียนทอง (2546: บทคัดยอ) 

 จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1-3 วาควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อมุงใหนักเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และรูจัก

ตนเองในดานความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และสถานศึกษาจะตองจัดการเรียน

แบบบูรณาการเปนโครงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 23 ; 31) การจัดกิจกรรมโครงงานเปนการ

จัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ

ของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดยมีครูเปนผูกระตุนแนะนําใหคําปรึกษา      

(สุพล วังสินธุ. 2543: 11) และการจัดกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนในดานลึก นักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง เรียนรูโดยการมีสวนรวม การปฏิสัมพันธ

กันในกลุมแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน (ธัญญณัฐ ชาวเหนือ. 2543: 68-69)  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ บลูม (Bloom. 1976: 13) ที่กลาววา การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยมีการโตตอบระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน มีการสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรม

รวมกันถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวาการสอนโดยใชโครงงานคณิตศาสตรเปนแนวทางหนึ่งที่มี

ความสําคัญและจําเปนที่จะชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูใหไปสูความสําเร็จ เพราะนอกจากการจัด

กิจกรรมโครงงานจะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจแลว ยังสงผลใหนักเรียนได

เรียนรูอยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ นั่นคือโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่จะนําไปสูความรูใหมและ

นําความรูดังกลาวไปใชในชีวิตจริงไดจุดเนนของการเรียนการสอนคณิตศาสตรจําเปนตองปรับเปล่ียน

จากการเนนใหจดจําขอมูลทักษะพื้นฐาน เปนการพัฒนาใหผูเรียนไดมีความเขาใจในหลักการและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร และมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณ

ใหมๆ ผูเรียนจะตองไดรับประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิดความเขาใจจากการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง (วรณัน ขุนศรี. 2546: 74) การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตองสงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม ซึ่งเปน

ความรับผิดชอบของสถานศึกษาและครูผูสอน รวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่ตองจัด

สาระการเรียนรูใหเหมาะสมแกผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิ
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ภาวะของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดคํานวณพื้นฐาน  ความสามารถในการคิดใน

ใจ ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งในการ

จัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ตองคํานึงถึงลําดับข้ันตอนการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมี

โอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษา และแสวงหาความรูทาง

คณิตศาสตรอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 27)   

  จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรที่มีตอทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายของการวิจัยไว ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจ   

ใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   

  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระหวางกอนจัดกิจกรรม หลัง

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบ      

ที่สอง 

  3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนจัด

กิจกรรม  หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่สอง 

 
ความสําคัญของการวิจัย   

 ผลของการทดลองปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ทําใหทราบวาชวยสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดหรือไม  

รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาในการนํากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรไป

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี 

แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  ซึ่งมีจํานวนหองเรียน 3 

หองเรียน และมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 107 คน โดยทางโรงเรียนมีการจัดหองเรียนแบบคละ

ความสามารถของนักเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเ รียน                         

สารสาสนธนบุรี แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552           

จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552   ระยะเวลา  7  สัปดาห   

จํานวน  28   ชั่วโมง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.1 ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ เปดโอกาสใหนักเ รียนนําความรู  หลักการ  

แนวความคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร  ไปเช่ือมโยงกับประเด็นปญหาที่นักเรียนสนใจ คนควา และ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของตนเองอยางเปนอิสระ ดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอนลวงหนา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว    

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรู

และอ่ืนๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในคร้ังนี้ มีแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร

เปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  1.1 วางพื้นฐาน คือ ข้ันตอนที่นักเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรใน

หัวขอตางๆ เชน ความหมาย หลักการ จุดมุงหมาย ประเภท ข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร     

เปนตน โดยศึกษาจากใบความรู ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร 

  1.2 เร่ิมตนโครงงาน คือ ข้ันตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงานคณิตศาสตร  

โดยเลือกจากเร่ืองที่ตนเองสนใจศึกษาจากบทเรียน จากประเด็นทั่วๆ ไป หรือจากปญหาที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร ส่ิงสําคัญตองเปนเร่ืองที่ผูเรียนสงสัยหรือตองการหาคําตอบอยาง

ลึกซึ้ง   

  1.3 ปฏิบัติโครงงาน คือ ข้ันตอนที่นักเรียนใชความรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร ที่ได

ศึกษา มากําหนดวัตถุประสงค ระบุประโยชน หาแนวโนม หรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) วางแผน

และกําหนดวิธีการที่หลากหลาย เลือกแนวทางการศึกษา ลงมือศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจาก

การศึกษา 

  1.4 เสนอผลการศึกษา คือ ข้ันตอนที่นักเรียนสรุปผลการศึกษาหรือสรางความรูดวย

ตนเอง  แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรผลงานใหกวางขวาง โดยการอธิบาย  การสาธิต การ

เขียนรายงานโครงงาน การจัดปายนิเทศ และการจัดนิทรรศการ ซึ่งนักเรียนจะไดมีโอกาสเขียนนําเสนอ

และแสดงความคิดเห็นผานส่ือตางๆ ดวยตนเอง โดยมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) การสะทอน

ความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับผลการศึกษาระหวางครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียน 

 2.  สาระการเรียนรู หมายถึง สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง การวัด ซึ่งประกอบดวย หนวยความยาว พื้นที่ การแกปญหาหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน 

โดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ การคาดคะเน 

 3. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่ง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู  โดยเร่ิมการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในการดําเนินการจัดกิจกรรมต้ังแต ข้ันวางพื้นฐาน             

ข้ันเร่ิมตนโครงงาน  ข้ันปฏิบัติโครงงาน  และข้ันเสนอผลการศึกษา 

 4. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีสอง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามความสนใจของนักเรียนภายหลังดําเนินการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งเสร็จส้ินแลว โดยเร่ิมการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซึ่งดําเนินการจัดกิจกรรมเร่ิมต้ังแตข้ันเร่ิมตนโครงงาน ข้ันปฏิบัติ

โครงงาน  และข้ันเสนอผลการศึกษา 
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 5. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรู

จากแหลงตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูใหมที่เพิ่มเติมจากความรูและประสบการณเดิมทําการศึกษา

จากแหลงความรูตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง ลักษณะ

ของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองมีดังนี้ 

  5.1 การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา หมายถึง ความสามารถในการต้ังประเด็นหัวขอ

คนควา การกําหนดขอบเขตของการคนควา และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควา 

  5.2 การคาดเดาผลที่ไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการต้ังประเด็นคาด

เดาผล การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดเดา 

  5.3 การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ หมายถึง ความสามารถในการจําแนก

วิธีการคนควา การเลือกวิธีการคนควา การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด และการ

ดําเนินการศึกษาคนควา 

  5.4 การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการจําแนก จัดกลุม  

และจัดลําดับขอมูล รวมทั้งการพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 

  5.5 การสรุปผลการคนควา หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การอภิปราย

ผลการคนควา การสรุปกระบวนการในการคนควา  

 6. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความปรารถนาหรือความ

ตองการของนักเรียนที่จะไดรับผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามที่ตนมุงหวังไวแมจะยุงยาก  

ลําบากก็ไมยอทอตออุปสรรคที่ขัดขวาง  พยายามทุกวิถีทางที่จะแกปญหาเพื่อนําตนไปสูความสําเร็จ  

มุงมั่นที่จะทําใหดีเลิศ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยอาศัยทฤษฎีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิของเมอรเรย (Murray) แนวคิดนี้คือ มนุษยมีความตองการผลสัมฤทธ์ิ (N Achievement)      

ซึ่งเปนความตองการทางจิตที่มีอยูในมนุษยทุกคน เพราะมนุษยตองการเปนผูที่มีความสามารถ         

มีพลังจิต (Will Power) ที่จะเอาชนะอุปสรรค มุงมั่นที่จะกระทําในส่ิงที่ยากใหสําเร็จ และอาศัยทฤษฎี  

Constructivism (การสรางความรู)ของ Jean Piaget แนวคิดของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรูเปน

กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็น

กับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยไดนํากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส

ใหนักเรียนนําความรู หลักการ แนวความคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร  ไปเชื่อมโยงกับประเด็น

ปญหาที่นักเรียนสนใจ คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของ
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ตนเองอยางเปนอิสระ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอน

ลวงหนา  โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว           

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
                           

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความ

สนใจ นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สูงกวากอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  

 2. หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความ

สนใจ นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวากอนการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  

ประกอบดวย  2  ประเภท 

1. โครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู 

2. โครงงานคณิตศาสตรตามความสนใจ 

1. ทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 

     วิชาคณิตศาสตร  



บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ 

ตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 

  1.1  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 เกี่ยวกับการจดัการเรียนรูกลุม

สาระคณิตศาสตร 

  1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  2.1  ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  2.2  ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  2.3  แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  3.2  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  3.3  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  3.4  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร 

  4.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  4.2  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

  4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

  5.1  ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 

  5.2  หลักการของโครงงานคณิตศาสตร 

  5.3  จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 

  5.4  ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 

  5.5  ข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 

  5.6  การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
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  5.7 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

  5.8 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร 

  5.9 ประโยชนและส่ิงที่ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร 

  5.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตร 

 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
 1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
กลุมสาระคณิตศาสตร 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกลาวถึงหลักการ จุดหมาย โครงสราง 

และการจัดหลักสูตรไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 4-10) 
 หลักการ 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังนี้ 

1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูความ    

เปนสากล 

2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 

และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถอื

วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 

   4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 

   5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกเปาหมาย  สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
 จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี        

มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ จึงกําหนด

จุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 

   1.  เปนคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

   2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
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   3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  

วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

   4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  ทกัษะการ

คิดการสรางปญญา  และทกัษะในการดําเนินชีวิต 

   5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 

   6.  มีประสิทธภิาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 

   7.  เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมัน่ใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

   8.  มีจิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

   9.  รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทาํประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามใหสังคม 
 โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูที

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

  1.  ระดับชวงชั้น 

       กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 

    ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 

    ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 

    ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 

    ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

  2.  สาระการเรียนรู 

        กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังนี้ 

      2.1  ภาษาไทย    

    2.2  คณิตศาสตร 

    2.3  วิทยาศาสตร   

    2.4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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    2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา  

    2.6  ศิลปะ 

    2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

    2.8  ภาษาตางประเทศ 

  สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม 

คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง

พื้นฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สองประกอบดวยสุขศึกษา

และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่

เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

 จะเห็นไดวาหลักสูตรใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร  โดยกําหนดไวในกลุมแรกซ่ึงใหเปน

สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและ

เปนกลยุทธในการแกปญหาวิกฤตของชาติ 

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  ความสําคัญ 
  คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมี

ความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและ

สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และแกปญหาได

อยางถูกตอง 

  คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ   

ที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนนอกจากนี้  

คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา  

และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)    
  เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่  3  ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 

   1)  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง  มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน      

รอยละ  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถ

คํานวณเกี่ยวกับจํานวนเต็ม  เศษสวน  ทศนิยม  เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของ จํานวนจริง  

และสามารถนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 
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   2)  สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ         

มีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร  สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ  เกี่ยวกับ

ความยาว  พื้นที่  และปริมาตรไดอยางเหมาะสม  พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชใน

ชีวิตจริงได 

   3)  มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป

สามเหล่ียม  เสนขนาน  ทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับ  และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการ

ใหเหตุผลและแกปญหาได 

   4)  มีความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิตในเร่ือง

การเล่ือนขนาน  (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได 

   5)  สามารถวิเคราะหแบบรูป  สถานการณหรือปญหา  และสามารถใชสมการ 

อสมการ  กราฟ  หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ในการแกปญหาได 

   6)  มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเร่ืองคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และ

ฐานนิยมและเลือกใชไดอยางเหมาะสม  สามารถกําหนดประเด็น  เขียนขอคําถาม  กําหนดวิธีการ

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได  สามารถนําเสนอขอมูลรวมทั้งอาน  แปลความหมายและ

วิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตาง ๆ  สามารถใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติ  

ตลอดจนเขาใจถึงความคาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ  

   7)  มีความเขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม  เหตุการณ  และความนาจะเปนของ

เหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน

สถานการณตาง ๆ ได 

   8)  มีความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

   9)  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  สามารถแกปญหาดวยวิธีกาที่

หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สามารถใหเหตุผล  ส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร

และนําเสนอ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  
 1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
   1.2.1  สาระ 
   สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

    สาระที่  1  จํานวนและการดําเนินการ 

    สาระที่  2  การวัด 
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    สาระที่  3  เรขาคณิต 

    สาระที่  4  พีชคณิต 

    สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

    สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
   1.2.2  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  มีดังนี้ 

  สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน  ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

     มาตรฐาน  ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนนิการของจํานวนและ

ความสัมพันธระหวางการดําเนนิการตางๆ และสามารถใชการดําเนนิการในการแกปญหาได 

     มาตรฐาน  ค 1.3  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 

     มาตรฐาน  ค 1.4  เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนาํสมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใชได    

    สาระที่  2  การวัด 

     มาตรฐาน  ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 

     มาตรฐาน  ค 2.2  วัดและคะเนขนาดของส่ิงที่ตองการวัดได 

     มาตรฐาน  ค 2.3  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 

      สาระที่  3 เรขาคณิต   

     มาตรฐาน   ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 

     มาตรฐาน   ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 

(spatial reasoning ) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric  model) ในการแกปญหาได 

    สาระที่  4  พีชคณิต 

     มาตรฐาน  ค 4.1 อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ  และ

ฟงกชันตางๆ ได 

     มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิพจน สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรอ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
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  สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

     มาตรฐาน  ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 

     มาตรฐาน  ค 5.2 ใชวิธกีารทางสถิติและความรูเกีย่วกบัความนาจะเปนใน

การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 

     มาตรฐาน  ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการ

ตัดสินใจและแกปญหาได 

    สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

     มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 

     มาตรฐาน  ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

     มาตรฐาน  ค 6.3  มีความสามารถในการส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตรและการนาํเสนอ 

     มาตรฐาน  ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 

     มาตรฐาน  ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
   1.2.3  สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
   สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐานของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีรายละเอียด           

ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

สาระหลัก สาระการเรียนรู 
1. จํานวนและการ
ดําเนินการ 

1. อัตราสวนและรอยละ 
  1)  อัตราสวน 

   2)  สัดสวน 

   3)  รอยละ 

   4)  การแกโจทยปญหาเกีย่วกับอัตราสวนและรอยละ 
2. ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัจํานวนจริง 
   1)  จํานวนตรรกยะ         2)  จํานวนอตรรกยะ 

   3)  รากที่สอง                  4)  รากที่สาม 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สาระหลัก สาระการเรียนรู 
2.  การวัด 1. การวัด 

  1)  หนวยความยาว พืน้ที ่

   2)  การแกปญหาหรือสถานการณในชีวติประจําวนั โดยใชความรู

เกี่ยวกับพืน้ที ่

   3)  การคาดคะเน 

3.  เรขาคณติ 1. ความเทากันทุกประการ 
   1)  ความเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 

   2)  รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพนัธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน 

   3)  รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพนัธกันแบบ มุม-ดาน-มุม 

   4)  รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพนัธกันแบบ ดาน-ดาน-ดาน 
2.  ทฤษฎีบทพีทาโกรสั 
   1)  ทฤษฎีบทพทีาโกรัส 

   2)  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

   3)  การแกปญหาหรือสถานการณโดยใชทฤษฎีบทพทีาโกรัสและ 

        บทกลับ 
3.  เสนขนาน 
   1)  สมบัติของเสนขนาน 

   2)  รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพนัธกันแบบ มุม-มุม-ดาน 

   3)  การใหเหตุผลและแกปญหาโดยใชสมบัติของเสนขนานและ  

        ความเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
4.  การแปลงทางเรขาคณิต 
   1)  การเล่ือนขนาน 

   2)   การสะทอน 

   3)   การหมนุ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

สาระหลัก สาระการเรียนรู 
4.  พีชคณิต 1. การประยกุตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

  1)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

   2)  การแกโจทยสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 

    

5.  การวิเคราะหขอมลู  
    และความนาจะเปน 

1.  แผนภูมิรูปวงกลม 
   1)  การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

   2)   การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 

6.  ทักษะ/กระบวนการ กิจกรรมเสริมสรางทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรผานสาระ   

การเรียนรู จํานวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห

ขอมูลและความนาจะเปน 

   

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 2.1  ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเงอง 
  วารี  ถิระจิตร (2534: 100) ไดกลาวถึง ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูวา หมายถึง  

ความสามารถในการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  ตลอดจนการคนควาขอมูลจากหลายแหลงซึ่ง

ควรฝกใหเกิดเปนนิสัยในการทํางาน  การเสาะแสวงหาความรูตองอาศัยขอมูลตางๆ และแนวทางใน

การแสวงหาความรู  คือ การสังเกต  หาคําตอบ  และเขียนบทความ  เปนตน 

  วิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540: 17) กลาวถึง ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูวาเปน

การแสดงออกของผูเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูดวยการกําหนดประเด็นคนควา การคาดเดาผล  

การเลือกวิธีการในการคนควาและดําเนินการไดอยางเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะหและสรุปผลการ

คนควาที่ไดมา 

  จากความหมายของทักษะการแสวงหาความรู  ที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ทักษะการ

แสวงหาความรู  เปนความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึง

ความรูใหมที่เพิ่มเติมจากความรูและประสบการณเดิม  ตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง   

โดยวิธกีารคนควาความรูนัน้ก็มีการดําเนนิการอยางเปนระบบตามแผนงานที่วางไวกอนลวงหนา            
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เร่ิมต้ังแตการกําหนดประเด็นหัวขอคนควา  การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา การเลือกวิธีการ

คนควาและการดําเนินการแลวนําขอมูลที่ไดจากการคนความาวิเคราะหและสรุปเปนความรูใหมที่

ไดรับ 
 2.2  ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   2.2.1  ลักษณะของการแสวงหาความรู 
   มาโนช  ตันชวนิชย (2535: 42) กลาวถึง การแสวงหาความรูวา เปนการสืบแสวงหา

ความรูของมนุษยสมัยใหมและปจจุบันนั้น  ในทางวิทยาศาสตรซึ่งถือวาเปนการแสวงหาความรูที่เกิด

จากการสังเกต การทดลอง เพื่อพิสูจนวาความรูที่คนพบเปนความจริง ซึ่งการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตรนับเปนวิธีการแหงปญญา เปนแมบทของความรูจากการศึกษาที่เปนวิชาการ  โดยการ

แสวงหาความรูตามวิธีการแหงปญญานี้ จะตองประกอบไปดวยกระบวนการที่มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

    1.  การกําหนดปญหาที่ตองการคนหาคําตอบ 

    2.  การต้ังสมมติฐาน โดยการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวคาดคะเนผลวา

คําตอบนั้นจะเปนไปในลักษณะใด 

    3.  การทดลอง  กําหนดวิธีสังเกตหรือทดลอง 

    4.  การวิเคราะหขอมูล  นําผลจากการสังเกตหรือทดลองมาทําการวิเคราะห 

    5.  การสรุปผล  นําขอเท็จจริงที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปผล   

   มาลี จุฑา (2544: 47)  ไดกลาวถึงลักษณะของการแสวงหาความรูในกระบวนการทาง

จิตวิทยาวา การสืบคนความรูจะประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

    1.  การวางแผน  เปนการตกลงใจไวลวงหนาวาจะสืบคนความรูเร่ืองอะไร (What)  

จากส่ืออะไร (What) อยูที่ไหน (Where) สืบคนอยางไร (How)  และจะเร่ิมตนเม่ือใด (When) 

    2.  การดําเนินการสืบคน  เปนการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนงานท่ีไดกําหนด

ไวในข้ันที่ 1 

    3.  การตรวจสอบ  เปนการดําเนินการตรวจสอบผลแหงความรูที่ไดสืบคนมา โดยอาจ

ตรวจสอบกับแหลงขอมูลที่อางอิงได 

    4.  การบันทึกจัดเก็บ  หลังจากที่ไดตรวจสอบผลแหงความรูจนเปนที่แนใจแลวบันทึก

จัดเก็บขอมูลความรูนั้นไวเปนเอกสาร (สมุดจดบันทึก)  แฟม (เก็บเอกสาร)  แผนดิสก แผนซีดี และใน

เคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสอยางอ่ืนที่เหมาะสม 

 

 

 



 18 

   2.2.2  ลักษณะของทักษะของการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   วิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540: 20-26) ไดทําการวิเคราะหทักษะสําคัญในการแสวงหา

ความรู  โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู  ซึ่งสามารถ

สรุปไดวา  ทักษะสําคัญที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อการแสวงหาความรู แบงออกเปน 5 ดานใหญๆ  

ดังนี้ 

    1.  ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา 

    2.  ทักษะการคาดคะเนผล 

    3.  ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและการดําเนินการ 

    4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา 

    5.  ทักษะสรุปผลการคนควา 

   ซึ่งทักษะในแตละดานดังกลาว  สามารถวิเคราะหและนําเสนอถึงทักษะยอย ๆ ไดดังนี้ 

    1.  ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา  ประกอบดวยการแสดงออกดังนี้ 

             1.1  การต้ังประเด็นคนควา 

             1.2  การกําหนดขอบเขตของประเด็นคนควา 

            1.3  การอธิบายประเด็นคนควา 

                 1.4  การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควา 

    2.  ทักษะการคาดคะเนผล  ประกอบดวยการแสดงออกดังนี้  

               2.1  การต้ังประเด็นการคาดคะเนผล 

                2.2  การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล  

      2.3  การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดคะเนผล  

    3. ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและการดําเนินการประกอบดวยการแสดงออก

ดังนี้ 

                3.1  การจําแนกวิธีการคนควา 

                3.2  การเลือกวิธีการคนควา  พรอมระบุเหตุผล 

                3.3  การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด 

                3.4  การคาดคะเนส่ิงที่จะเปนอุปสรรคในการคนควา 

                3.5  การดําเนินการศึกษาคนควา 

     4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา  ประกอบดวยการแสดงออกดังนี้ 

                4.1  การจําแนก  จัดกลุม  และจัดลําดับขอมูล 

                4.2  การพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
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    5.  ทักษะสรุปผลการคนควา  ประกอบดวยการแสดงออกดังนี้ 

                5.1  การสังเคราะหขอมูล 

                5.2  การอภิปรายผลการคนควา 

                5.3  การสรุปกระบวนการในการคนควา 

                5.4  การประเมินกระบวนการที่ใชในการศึกษาคนควา 

 จากการที่กลาวมาขางตนพอที่จะสรุปไดวา  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้น  จะตอง

ประกอบดวยทักษะในดานตาง ๆ  ที่จําเปนจะตองมีการฝกฝนและปฏิบัติอยางมีระบบและเปนข้ันตอน  

ไดแก 

    1.  ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา 

    2.  ทักษะการคาดคะเนผล 

    3.  ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและการดําเนินการ 

    4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา 

     5.  ทักษะสรุปผลการคนควา 
 2.3  แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  วารี ถิระจิตร (2534: 101–103) ไดเสนอแนวทางในการปลูกฝงและสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองไวพอสรุปไดดังนี้ 

   1.  ฝกนิสัยใหนักเรียนรักการอาน ชางจด–จํา และบันทึกกิจกรรมการอาน ซึ่งสามารถ

จัดทําไดในหลาย ๆ กลุมสาระวิชา 

      2.  ฝกใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต  เพราะถือวาการสังเกตชวยใหผูเรียนรอบรู  และ

เขาใจไดดีพอๆ กับการเรียนรูโดยวิธีอ่ืน 

                3.  ฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรู  ครูผูสอนจะมบีทบาทสําคัญที่จะชวยให

ผูเรียนเกิดทักษะในดานนี้  โดยวิธีการสอนที่ใหมกีิจกรรมการคนความากๆ หนังสือจะเปนปจจัยสําคัญ

ในการที่จะชวยใหการฝกวธินีี้ไดผล 

                 4.  ฝกใหผูเรียนทํารายงานคนควาจากปญหาตางๆ ที่อยูในความสนใจ  และ

เกี่ยวของกับผูเรียน  โดยครูผูสอนควรจัดเวลาใหผูเรียนอยางพอเพียง  เปดโอกาสใหทําทั้งในหองเรียน

และมอบหมายใหทํางานนอกเวลาตามความเหมาะสม  ครูผูสอนควรสรุปแนวทางการเขียนรายงานวา

มีขอบเขตการจัดทําอยางไร  ควรวางรูปแบบการเรียนรวมกับผูอ่ืน  และใหแนวทางที่จะใหผูเรียน

ประเมินผลการรายงานนั้นได 

   5.  ฝกใหผูเรียนหาคําตอบจากคําถามตางๆ เปนวิธีการสอนที่ผูสอนอาจสอดแทรกใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  และทําไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
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   จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  การสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองไดนั้น  ครูผูสอนจะตองฝกฝนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  ชางสังเกต  ศึกษาคนควา

ขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย รูจักต้ังคําถามและฝกการหาคําตอบจากคําถามตางๆ โดย

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและทดลองจริงดวยวิธีการตางๆ อยางมีระบบและข้ันตอนที่ถูกตองชัดเจน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีดังนี้ 

  ภาวนา  ภูมิศรีสะอาด (2533: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดกิจกรรม 

เสริมสรางวิธีการแสวงหาความรูในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับช้ันประถมศึกษา       

ปที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัยสรุปวา วิธีการจัดกิจกรรมที่ครูนํามาใชเพื่อเสริมสรางวิธีการแสวงหาความรูของนักเรียน

มากที่สุด คือรูปแบบการสอนแบบคนพบ  รองลงมาคือการสอนโดยวิธีการทดลอง และวิธีการสอนแบบ

แกปญหาตามลําดับ 

  ดี สูงสวาง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ือง การสงเสริมความสามารถและเจตคติใน

การแสวงหาความรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน

ชุมชนแลวปรากฏวา นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูมากกวาอานที่จะใช กระบวนการ

เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชมุชนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังจากที่ใชกระบวนการ

เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชมุชนนักเรียนมีเจตคติตอการแสวงหาความรูอยูในระดับดี 

  รุจิรัตน รุงหัวไผ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการทํา

โครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา การจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีผลตอความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับดี โดยมี

ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  รอยละ 86.50 ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

รอยละ 87.00 และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  รอยละ 74.36 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร

สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีพัฒนาการดานความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน โดยหลังการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานสูงกวาระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จงจิตร เลิศวัฒนาพร (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

ประกอบการประเมินตามสภาพจริงนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองในแตละดานสูงกวา

กอนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 มีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงข้ึนตามลําดับ จากกอน

การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ หลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และ

รอบที่ 2 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   
 3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  ความหมายของรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ตาง ๆ กันดังนี้ 

   พัชราภรณ  เชียงแกว  (2540: 4) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไววา หมายถึง  

ความเพียรพยายามที่จะประสบความสําเร็จในส่ิงที่เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน มีความกระตือรือรน และ

ความทะเยอทะยานมุงสูงานที่ดีเลิศ  ทํางานโดยไมยอทอตออุปสรรค  มีความรับผิดชอบ รูคุณคาของ

เวลา และรูจักเลือกเพื่อนรวมงาน 

   แมคเคลแลนด และคณะ (McClelland. And others. 1953:110-11) ไดใหความหมาย

ของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง ความปรารถนาหรือเปาประสงคของบุคคลที่จะพยายามกระทําส่ิง

หนึ่งส่ิงใดถึงระดับมาตรฐานอันดีเลิศที่ตนต้ังไว (Standard of Excellence) 

   เมอรเรย (Murray. 1964: 19) ไดอธิบายวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เกิดจากความตองการ

ผลสัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) ซึ่งเปนความปรารถนาท่ีจะใหไดรับผลความสําเร็จในกิจกรรม

ตางๆ มีความตองการที่จะเปนผูนําในการทํางานอยางอิสระ มีความเพียรพยายามท่ีจะเอาชนะ        

ตออุปสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันสูงเดนที่ตั้งไว  พฤติกรรมของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงคือ  

ชอบทําส่ิงที่ยากเปนระยะเวลานาน ๆ มีความมุมานะและรูสึกสนุกกับกิจกรรมนั้น 

   ลินดแกรน (Lindgran. 1967: 31–34) เนนความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในรูปแบบ

ของความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement หรือเขียนยอๆ เปน n-Ach) ความตองการ

ดังกลาวเปนความตองการที่ไดเปรียบกับความตองการชั้นสูงที่มาสโลว (Maslow) เรียกวา Self-

actualization ซึ่งเปนความตองการที่เขาใจตนเองทั้งในดานความสามารถ  ความถนัดรวมถึงศักยภาพ   



 22 

   จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  หมายถึง ความเขาใจ

ตนเองในดานความสามารถ  มีความมุงมั่นปรารถนาที่จะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหสัมฤทธิ์ผลโดยไมยอทอตอ

อุปสรรค  มีการแขงขัน  มีความทะเยอทะยาน  รูสึกสนุกกับกิจกรรมที่ทํา 
 3.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
   แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สําคัญๆ  มีดังนี้ 

   1.  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเมอรเรย  (Murray) 

   เมอรเรย  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  เปนบุคคลแรกที่ไดกลาวถึงความตองการผลสัมฤทธิ์      

(N Achievement) วาเปนความตองการทางจิตที่มีอยูในมนุษยทุกคน  เพราะมนุษยตองการเปนผูที่มี

ความสามารถ  มีพลังจิต (Will Power) ที่จะเอาชนะอุปสรรคมุงมั่นที่จะกระทําในส่ิงที่ยากใหสําเร็จ 

   2.  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด (McClelland’s Achievement  

Motivation Theory)   

   แมคเคลแลนด (อารี พันธมณี. 2542: 125; อางอิงจาก McClelland. 1969) ใหความ

สนใจความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมและการอบรมเล้ียง

ดู  รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่มีตอสังคมดวยเขามีทัศนะวาการอบรมเล้ียงดูและวัฒนธรรมของ

สังคมที่เนนความสําเร็จหรือความสัมฤทธิผล  คือที่มาของสังคมที่ประสบความสําเร็จ (Achieving  

Society)  ทั้ งนี้ เพราะวัฒนธรรมในสังคมสัมฤทธิ์ สัมพันธห รือสังคมที่ เนนความสัมฤทธิ์ผล 

(Achievement–motivated Society) จะทําใหพอแมอบรมเล้ียงดูลูกโดยเนนความสัมฤทธิผลตาม

ปทัสถานของสังคมดวย  ดังนั้นพอแมก็จะฝกใหเด็กรูจักชวยตนเองฝกการคิดแกปญหาและใหการ

เสริมแรงพฤติกรรมที่มุงความสัมฤทธิผลในการเรียนและการทํางาน ฯลฯ  การอบรมเล้ียงดูดังกลาวจะ

พัฒนาใหเด็กเติบโตเปนคนที่ตองการความสําเร็จมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เขา

มีอยูนั้นก็จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขาทําให เขาเปนผูนํากลุม   ผูนําสังคมหรือผูปฏิบั ติ                  

ที่มีความมานะพยายามและมีประสิทธิภาพอันจะเปนผลใหเกิดความสัมฤทธิผลข้ึนในกลุมหรือสังคมที่

เขาเปนผูนําหรือเปนสมาชิกอยู  ดังนั้นสังคมที่มีสมาชิกมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงก็ยอมพัฒนาไปได

มากกวาที่มีสมาชิกมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตํ่า    

  แมคเคลแลนด(อารี พันธมณี. 2542: 131; อางอิงจาก McClelland. 1969) ไดนํา

ผลการวิจัยของเขาและคนอ่ืนๆ มาอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของคนซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
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   1.  พฤติกรรมของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  หมายถึง  พฤติกรรมของคนที่มีลักษณะ

ดังนี้ 

         1.1  ชอบทํางานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ  คือ  ทํางานที่มีความยากงาย

ปานกลาง  มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและลมเหลวไดมากพอๆ กัน  โดยโอกาสของความสําเร็จ

จะตองข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคล  งานที่มีลักษณะเชนนี้จัดเปนงานที่ทาทายความสามารถ  

คนที่จะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือคนที่ตองการความสําเร็จจะชอบทํางานชนิดนี้  เพราะทําใหเขารูสึก

วา  เขาจะตองเส่ียงกับความสําเร็จและความลมเหลวดวยความสามารถของเขาเอง 

         1.2  เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง  ไมเชื่อเร่ืองดวงหรือโชคชะตา 

         1.3  มีความมุงมั่นพยายาม หรือมีแรงจูงใจในการทํางานสูง โดยเฉพาะกรณีที่ได

ทํางานซึ่งทาทายความคิด  และความสามารถ  แตถาใหทํางานประจํา (Routine  Work) ไมตองใช

ความคิดริเร่ิมและไมตองแกปญหา  เขาจะไมชอบทํา 

         1.4  มีความพอใจและสนใจทํางานที่มีการวัดและประเมินคุณภาพการปฏิบัติ

และผลงานอยางเปนปรนัย ไมชอบงานที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนอัตนัย 

         1.5  ส่ิงลอใจในการทํางาน  ไมใชตําแหนง  ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือรายได แตเปน

ความรูสึกภาคภูมิใจที่ทํางานไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  รางวัล  เงิน  ตําแหนง หรือเกียรติยศ

ชื่อเสียง  ที่เปนเคร่ืองหมายแสดงความสําเร็จในการทํางานจะเปนเพียงสวนประกอบหรือผลพลอยได

ในทัศนะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  เพราะเขาถือวาส่ิงเหลานั้นไมสําคัญเทากับความภูมิใจที่

ทํางานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

         1.6  คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มักจะเลือกทํางานหรือประกอบอาชีพที่มี

โอกาสประสบความสําเร็จไดมากพอควร  ดวยความสามารถที่เขามีอยู  คนประเภทนี้จะไมเลือกงาน  

อาชีพที่ไมแนใจวาตนจะประสบความสําเร็จโดยงาย  และก็จะไมเลือกงานอาชีพที่มีโอกาสประสบ

ความสําเร็จนอยเพราะงานที่งายมากหรือยากมากเกินไปจะทําใหเขาน้ันไมมีโอกาสไดใชความ

พยายามและความสามารถของเขา หรือกลาวไดวา งานอาชีพที่ยากหรืองายมากไมทาทาย

ความสามารถของเขา 

   2.  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับการอบรมล้ียงดู  แมคเคลแลนดได

สรุปผลการวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเด็ก  กับวิธีการอบรมเล้ียงดูของพอแมไว

ดังนี้ 

         2.1  แมของเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  คาดหวังและฝกใหเด็กชวยตนเอง

ต้ังแตเด็กอายุยังนอยและถาไดทราบถึงเกณฑความสามารถโดยเฉลี่ยของเด็กวัยตางๆ แมของเด็กที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  ก็มักจะคาดหวังใหลูกของตนทําส่ิงตางๆ ไดเร็วกวาและดีกวาเกณฑนั้นๆ 
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         2.2  แมของเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  ใชวิธีแสดงความรักดวยการสัมผัสทาง

กาย  เชน  กอด  จูบ ฯลฯ เปนรางวัลสําหรับการทํางานและการปฏิบัติตัวของลูกมากกวาแมของเด็กที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า 

         2.3  แมของเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง แสดงปฏิกิริยาทางอารมณ  ตอผลการ

ทํางานของลูกมากกวาพอ  และพอของเด็กชายที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตํ่า  มีปฏิกิริยาทางอารมณตอ

ผลงานของลูกมากกวาแม 

         2.4  ชนชั้นกลาง  เนนการฝกใหเด็กชวยตัวเองและเปนตัวของตัวเองมากกวา

ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับตํ่า 

   3.  การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวบุคคล แมคเคลแลนดเชื่อวา แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิเปนส่ิงที่จะพัฒนาใหมีข้ึนในตัวบุคคลได  โดยการจัดโปรแกรมการฝกอบรมท่ีเนนการเปล่ียน     

เจตคติ  พฤติกรรม  และบุคลิกภาพ  เขาไดเสนอแนะวา  กระบวนการฝกอบรมที่จะจัดเพื่อพัฒนา

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคลนั้น  จะตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

         3.1  มีการสรางเปาหมายรวมกัน  คือมีการแสดงการคาดหวังและความเช่ือวาผู

เขารับการฝกอบรมทุกคน  สามารถเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมใหเปนผูที่ทีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงได

เมื่อผานกระบวนการและข้ันตอนการฝกอบรมนั้น ๆ 

         3.2  ในข้ันตอนของการฝกอบรม  จะตองชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมและแรงจูงใจของคนที่ตองการความสําเร็จ  โดยมุงใหผูเขารับ

การฝกอบรมไดเรียนรูที่จะเขาใจของคนที่ตองการความสําเร็จ  โดยมุงใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู

ที่จะเขาใจ  รับรู  คิด  พูด  และทํา  เหมือนกับการรับรูการคิด  การพูด  และการกระทํา  ของผูมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 

         3.3  แสดงใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นวาสังคมและกลุมตองการคนที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง   ดังนั้นการมีความแปรปรวนท่ีจะเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ  เจตคติ  และ

พฤติกรรม     ใหเปนคนที่ตองการความสําเร็จ  ก็คือส่ิงที่สอดคลองกับปทัสถานและคานิยมของสังคม  

โดยวิธีนี้จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีแรงจูงใจหรือมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากข้ึนกวาเดิม 

         3.4  จัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดทํางานจนบรรลุเปาหมายที่เปนปรนัย  งานท่ี

ทําก็อาจเปนงานของกลุมหรือหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติกันอยู  แตตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดสังเกต

บันทึกความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของตนเอง  ตามเกณฑพฤติกรรม

ของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 
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         3.5  จัดบรรยากาศการอบรมใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูสึกอบอุนเปนมิตร  

ไมเครงเครียดหรือวิตกกังวล 

    ครูอาจใชแนวทางของแมคเคลแลนดเขาชวยในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหกับ

ผูเรียนได  โดยการจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมฝกอบรมนักเรียน  ดวยการชี้ใหนักเรียนเห็นผลดีของการ

พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหมีข้ึนในตนเอง  จัดใหนักเรียนไดเรียนรูทําความเขาใจถึงวิธีการคิด  พูด  

และทํา  ของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือจัดใหนักเรียนไดสังเกตข้ันตอนและวิธีการทํางานของผูที่

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของนักเรียนเอง  แลวจึงมอบหมายงานหรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการเรียนใหนักเรียนไดทํา  โดยนักเรียนสังเกตและบันทึกการเปล่ียนแปลงทางความคิด

และพฤติกรรมของตนวาเขาใกลลักษณะการคิด  พูด ทํา ของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือไม  

เพียงใด  ลักษณะเชนใดที่ตนควรจะปรับปรุง  และครูก็ควรจะชวยใหกําลังใจ  ใหการเสริมแรงใน

ระหวางการฝกอบรม  และการทํากิจกรรมของนักเรียนดวย 

    ในการฝกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงนั้น     

ครูจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ดวย  คือ 

    1. มีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของบุคคลไดอีก  เชน  

ความเช่ือมั่นในตนเอง  การรูจักและเขาใจตนเอง  ประสบการณของความสําเร็จและความลมเหลว  

การมีเจคติที่ดีตอตนเอง  ฯลฯ  ดังนั้นครูควรพัฒนาลักษณะบางอยางที่กลาวควบคูไปกับการพัฒนา

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนดวย 

    2.  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนเพียงเคร่ืองมือที่จะชวยสรางและ

พัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แตนักเรียนก็มีสิทธิที่จะเลือกตัดสินใจวาเขา

ตองการจะพัฒนาลักษณะพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม  ถานักเรียนตัดสินใจวาเขาไมตองการพัฒนา

พฤติกรรมที่แสดงถึงความตองการความสําเร็จ  ครูก็ไมควรบังคับฝนใจนักเรียน  เพราะการกระทํา

ดังกลาวจะไมเกิดผลดีแตอยางใด  การที่ครูชวยนักเรียนที่ปรารถนาจะพัฒนาพฤติกรรมของตนได

พัฒนาลักษณะการมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และสงผลใหนักเรียนผูที่พัฒนาแลวไดประสบความสําเร็จ  

ไดรับการยอมรับจากสังคม  อาจจะทําใหนักเรียนที่ไมตองการพัฒนาพฤติกรรมของตนในตอนแรกกลับ

เปล่ียนใจมาเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดในตอนหลัง 

  จากขอความดังกลาวสรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของคนเกิดจากพลังจิตที่มีความ

มุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคดวยความภาคภูมิใจ  ซึ่งข้ึนอยูกับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ 

กับการอบรมเล้ียงดู  การพัฒนาใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของคนสามารถทําไดโดยจัดโปรแกรม

ฝกอบรมเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เจตคติ  และบุคลิกภาพ  เพื่อเกิดความเชื่อมั่นและมี

เจตคติที่ดีตอตนเอง 
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 3.3  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  แมคเคลแลนด (สุพจน  สินสุวงศวัฒน. 2527: อางอิงจาก McClelland. 1969: 104) ได

กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาเปนดัชนีถึงความคุณภาพของทรัพยากรมนุษยอยางหนึ่ง  และกําหนด

ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไวดังนี้ 

   1.  เปนผูที่บากบั่นกระทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาที่จะกระทําเพื่อหลีกเล่ียง

ความลมเหลว 

   2.  จะเลือกทํางานที่เหมาะกับความสามารถของตนเองใหประสบความสําเร็จ  ดังนั้น

การกําหนดเปาหมายการทํางานจึงไมยากหรืองายตอความสําเร็จมากเกินไป 

    3.  เปนผูที่มีความคิดวางานทุกอยางจะสําเร็จ  ก็เพราะความต้ังใจจริงของตนเอง

เทานั้น  มิใชเพราะมีโอกาสอํานวยให  และไมเชื่อในส่ิงมหัสจรรย 

    4.  การกระทํากิจกรรมใดๆ นั้นมุงหวังเพื่อใหบรรลุมาตรฐานของตนเองไมไดมี

จุดมุงหมายหลักอยูที่รางวัลหรือช่ือเสียง 

   จากขอความดังกลาวสรุปไดวา  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเกิดจาก ความ

ทะเยอทะยานและความพยายามที่จะทําส่ิงใดใหสําเร็จดวยมาตรฐานของตัวเอง  เกิดจากความต้ังใจ

จริงและมีความภาคภูมิใจในงานที่ทําไดสําเร็จ 

 
4.  เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  
 4.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  พบวามีผูใหความหมายคลาย ๆ กัน  ดังนี้ 

  อุบล  ภูธรธราช (2530: 8) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรวา  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่จะกระทําการส่ิงใดอันเกี่ยวกับคณิตศาสตร

ไดอยางไมทอถอย  และมุงใหบรรลุสําเร็จตามเปาประสงคที่ไดต้ังคาดหมายเอาไว  มิใชกระทําการอัน

นั้นดวยความตองการสินจางรางวัล  แตกระทําเพื่อความเรียบรอยสมบูรณของผลงานอันที่จะไดความรู

เกิดประโยชนตอสังคม  และสวนบุคคล 

  พัชราภรณ  เชียงแกว (2540: 4) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรวา หมายถึง ความเพียรพยายามจะประผลสําเร็จอยางดีเยี่ยมในการทํางานวิชา

คณิตศาสตร  ประกอบดวยองคประกอบของบุคลิกภาพ 7 ดาน คือ ความทะเยอทะยาน ความ
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  วัฒนา ปลาตะเพียนทอง (2546: 25) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรวา หมายถึง ความปรารถนาของนักเรียนที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรอยางดีเยี่ยมตามเกณฑที่ตนต้ังไว  โดยมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยดังนี้  มีความเพียร

พยายามและต้ังใจเรียน  มุงมั่นที่จะทําคะแนนใหไดสูง  ตองการชัยชนะในการแขงขัน  มีความสบายใจ

เมื่อพบความสําเร็จและรูสึกวิตกกังวลเมื่อพบความลมเหลวทางคณิตศาสตร  ชอบคนควาหาความรู

เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร ถามผูรูเม่ือมีขอสงสัย  มีความสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร  มีการเตรียม

ตัวและอุปกรณในการเรียนใหพรอม 

  จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  หมายถึง  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในส่ิงที่มุงหวัง  แมจะยุงยากลําบากก็ไม

ยอทอตออุปสรรคที่ขัดขวาง  พยายามทําทุกวิถีทางที่จะแกปญหาเพื่อนําตนไปสูความสําเร็จมุงมั่นที่จะ

ทําใหดีเลิศ  เพื่อบรรลุมาตรฐานที่ต้ังไว 
4.2  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  ประกายทิพย  พิชัย (2539: 9) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

สูงวาเปนผูที่มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร  ในดานตอไปนี้ 

   1. ความทะเยอทะยานทางการเรียน  ไดแก  ความไมยอทอตออุปสรรค  มุงมั่นในส่ิงที่

ตองการใหได  มีความคาดหวังอยางสูงที่จะประสบผลสําเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

   2.  การพึ่งตนเองทางการเรียน  ไดแก  คนควาบทเรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง  ทบทวน

ตําราดวยตนเองอยูเสมอ  ทํางานหรือการบานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเองโดยไมลอกคนอ่ืน  หรือให

คนอื่นทําให   

   3.  ความกระตือรือรนทางการเรียน  ไดแก  ต้ังใจเรียน  ถามผูรูเมื่อมีขอสงสัยทางการ 

เรียน ทํางานทันทีเมื่อไดรับมอบหมายจากครู  ไมผัดวันประกันพรุง  สนใจในสิ่งที่ศึกษาอยู  สนุกในการ

เรียนและสามารถทํางานไดเสร็จในเวลาอันส้ัน 

   4. ความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน  ไดแก  ต้ังใจทํางานหรือการบานใหสําเร็จ

ตรงตามเวลาที่กําหนดโดยไมมีผูอ่ืนคอยบอกใหทํา  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองในการเรียนอยางเครงครัด  

กลารับผิดชอบในผลงานของตน  แมถูกรบกวนในขณะทํางานก็สามารถทํางานนั้นใหสําเร็จได 

   5.  การวางแผนทางการเรียน  ไดแก  การวางเปาหมายในชีวิต   การเตรียมอุปกรณ

การเรียนใหพรอมกอนเรียน  การวางแผนการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีระบบโดยไมทํางาน

หลายอยางในเวลาเดียวกัน 
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  พัชราภรณ  เชียงแกว (2540: 18)  กลาวถึงบุคลิกภาพของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรวาควรจะมีสักษณะดังนี้ 

   1.  มีความทะเยอทะยานทางดานคณิตศาสตร 

   2.  มีความกระตือรือรนทางดานคณิตศาสตร 

   3.  มีความเพียรพยายามทางดานคณิตศาสตร 

   4.  มีความรับผิดชอบตอตนเองทางดานคณิตศาสตร 

   5.  คุณคาของเวลาในการเรียนคณิตศาสตร 

   6.  เลือกผูรวมงานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

   7.  ตองการยอมรับจากผูอ่ืนทางดานคณิตศาสตร 

  วัฒนา ปลาตะเพียนทอง (2546: 25) กลาวถึง ลักษณะผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรวา  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตองมีลักษณะในการ

เรียนคณิตศาสตร  ดังนี้  มีความเพียรพยายามและอดทน  มีความทะเยอทะยานทางการเรียน มีความ

กระตือรือรนทางการเรียน  มีความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน  และมีการวางแผนทางการเรียน  

  จากขอความดังกลาวสรุปไดวาผูที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงจะตอง

มีลักษณะเดนดังนี้  มีคามเพียรพยายามอดทน  มีความทะเยอทะยานทางการเรียน  มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร  และการวางแผนทางการเรียนคณิตศาสตร 
 4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
  สุพจน  แกลวกลา  (2534:  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ

สอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอนมินิคอรส  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท.  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ประกายทิพย  พิชัย (2539: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานสวนตัว 2 ตัวแปร ไดแก เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตัวแปรดานครอบครัว 2 ตัวแปร ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัว

มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  วัฒนา ปลาตะเพียนทอง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยบางประการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางความสนใจในวิชาคณิตศาสตร  ความรู

พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร พฤติกรรมการสอนของครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียน  

สัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวกับแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร มีคาเทากับ .776 ซึ่งสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อนนักเรียนมีคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการสอนของครูที่มีคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความรูพื้นฐานเดิม

ทางคณิตศาสตรสัมพันธภาพในครอบครัว และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว มีน้ําหนักความสําคัญที่

สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์เสนทาง

ของพฤติกรรมการสอนของครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียน การอบรมเล้ียงดูเอาใจ

ใส มีอิทธิพลในทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร นอกจากนี้  พฤติกรรมการสอนของ

ครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียน  และสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรโดยผานทางความสนใจในวิชาคณิตศาสตร 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

สรุปไดวา  ตัวแปรดานส่ิงแวดลอมทางการเรียน  ไดแก บรรยากาศทางการเรียน สัมพันธภาพระหวาง

ครูกับนักเรียนและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีผลตอการสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
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5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานคณิตศาสตร 
 5.1  ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
  โคเฮน  และคนอ่ืนๆ (Cohen and other. 1991: 4) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร คือ

งานที่ไดรับมอบหมายที่มีหลายข้ันตอน  โดยทั่วไปจะตองใชเวลา 2 สัปดาหในการทําโครงงานใหสําเร็จ  

โครงงานอาจจะเปนงานที่มอบหมายใหเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ในแตละโครงงานจะมีบางจุดที่

คาดวานักเรียนที่เกงที่สุดก็อาจจะติดขัดในการทํางาน  บางคร้ังนักเรียนอาจจะสามารถแกไขจุดติดขัด

ไดดวยตนเอง  แตสวนใหญแลวนักเรียนมักจะขอความชวยเหลือจากอาจารยผูสอนเพื่อแกไขจุดติดขัด

ของโครงงานที่วางแผนมา การใหความชวยเหลือมักจะอยูในรูปของคําถาม คําแนะนําหรือแบบฝกหัด  

และการอานเพิ่มเติม 

  ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2541: 5) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมเสริม

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ  ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific  method)  ภายใต

การแนะนําปรึกษาชวยเหลือ  และดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  อาจจัดในเวลา

เรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได รวมทั้งสามารถดําเนินกิจกรรมไดทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  ซึ่งอาจ

ทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได  แลวจัดเขียนเปนรายงาน  และแสดงผลงานเพื่อเผยแพรสําหรับเปน

แนวทางศึกษาตอ  

  ยุพิน  พิพิธกุล (2544: 8) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร คือ งานที่ผูทําไดคิดอยางอิสระ

เปนการฝกปฏิบัติในขอที่สงสัย โดยอาศัยความรู หลักการ แนวความคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรไป

เชื่อมโยงกับประเด็นปญหาท่ีตนเองสนใจที่จะศึกษาและคนควาใหชัดเจนยิ่งข้ึน  เพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายที่ต้ังไว  โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการตั้งสมมติฐาน  หรือต้ังจุดประสงค  ลงมือ

ทดลองหรือปฏิบัติ  รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  เมื่อพบแลวก็เผยแพรขอมูลนั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 75) ไดใหความหมายของโครงงาน

คณิตศาสตรวา โครงงานคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เปดโอกาสให

นักเรียนไดศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรตามความถนัดและความสนใจ ดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร   อาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได  เปนการฝกปฏิบัติที่นักเรียนหาขอสงสัย  

ต้ังสมมติฐาน  ทดลองและสืบสวน  รวบรวมหาขอสรุป  จัดทํารายงาน  และแสดงผลงานเพื่อเผยแพร

ความรู  การทําโครงงานไดรับคําแนะนําดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  อาจจัดทํา

ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได 

  จากการที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  โครงงานคณิตศาสตร  หมายถึง  การจัดกิจกรรม

การเรียนรู  โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนนําความรู  
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 5.2  หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
  ชัยศักด์ิ  ลีลาสกุล (2541: 6) ไดกลาวถึงหลักการโครงงานคณิตศาสตรวาเปนหลักการ   

ที่สําคัญของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  ควรมีลักษณะดังนี้ 

   1.  เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรและเทคโนโลยีหรือความจริงและการนําไปใช

ประโยชน  ซึ่งหมายถึง  โครงงานคณิตศาสตรที่ทําข้ึนตองยึดหลักความจริงที่เปนอยูตามธรรมชาติ 

   2.  เปนการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อเปนการฝกใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  

และแกปญหาเปน  โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร 

   3.  คํานึงถึงเสรีภาพและเศรษฐกิจ  หมายถึง  การใหเสรีภาพแกผูทําโครงงานในเร่ือง

ที่จะทําโดยคํานึงถึงวัสดุอุปกรณและเงินทุนที่มีอยูเปนองคประกอบ 
 5.3  จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
  ชัยศักด์ิ  ลีลาสกุล (2541: 6) กลาวา เพื่อใหการทําโครงงานคณิตศาสตรบรรลุผลตาม

จุดมุงหมายของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน  นักการศึกษาและ สถาบันตางๆ           

ที่เกี่ยวของกับการศึกษากลาวถึงจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  พอสรุปไดดังนี้ 

   1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรัก  ความสนใจและมีเจตคติที่ ดีตอวิชา

คณิตศาสตร 

   2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใชกระบวนการทางคณิตศาสตรใน

การแกปญหา   

   3.  เพื่อใหนักเรียนนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  หรือ

ออกแบบส่ิงประดิษฐใหม ๆ ได  โดยตระหนักถึงคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตร 

   4.  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

   5.  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนปะโยชน 

    6.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก  พรอมทั้งไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของ

ตนเอง 

   7.  เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

   8.  เพื่อสงเสริมการสงเสริมการศึกษาคนควาหรือวิจัยทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่

มีความสนใจและมีความสามารถทางคณิตศาสตร  โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร 
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  ชัยรัตน สุลํานาจ (2547: 12) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการทําโครงงานคณิตศาสตรวา

เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําความรูและประสบการณไปบูรณาการในการปฏิบัติงานตามความ

สนใจ  ความถนัดของตนเอง ฝกการทํางานอยางเปนระบบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร พัฒนา

ความคิดสรางสรรคและสรางเจคติที่ดีตอการปฏิบัติงานใหเกิดกับนักเรียน 

   รุจิรัตน รุงหัวไผ (2549: 22) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการทําโครงงานคณิตศาสตร   

วาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการคนควา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิชา

คณิตศาสตรในเชิงบูรณาการ มีการนําความรูทางคณิตศาสตรมาเชื่อมโยง ผสมผสานกับทักษะและ

กระบวนการตางๆ เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร เปนตน อีกทั้งยังเปนการฝกการทํางาน

อยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม และเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

อีกดวย 

  จากการที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  จุดมุงหมายในการทําโครงงานคณิตศาสตร คือ   

การเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดนําความรูและประสบการณไปบูรณาการในปฏิบัติ 

ตามความสนใจ  ความถนัดของตนเอง  ฝกการทํางานอยางเปนระบบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 5.4 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร  

  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  โดยสอดคลอง

กับศักยภาพและความสนใจของนักเรียนแตละคนนั้นจึงไดมีการกําหนดประเภทของโครงงาน

คณิตศาสตรใหนักเรียนไดเลือก  โครงงานคณิตศาสตรอาจทําไดหลายรูปแบบ 

  ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล (2541: 7-8)  กลาววา  เมื่อพิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมจึง

จําแนกโครงงานคณิตศาสตรออกเปน  4  ประเภทดังนี้ 

   1.   โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง 

   2.   โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 

3. โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 
4. โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย 

1. โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง (Experimental Research  Project) 

โครงงานประเภทนี้เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยการออกแบบทดลองและ

ดําเนินการทดลอง  เพื่อหาคําตอบของปญหาที่ตองการทราบ หรือเพื่อตรวจสมมติฐานที่ต้ังไว ข้ันตอน

ของการทํางานประเภทนี้ประกอบดวยการกําหนดปญหา การต้ังสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง  

ซึ่งจะตองมีการควบคุมตัวแปรตางๆ ที่อาจจะสงผลตอตัวแปรที่จะศึกษาแลวดําเนินการทดลองโดยจัด

กระทํากับตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตนเพื่อดูผลที่เกิดข้ึนกับตัวแปรตาม การแปลผลและสรุปผลการ

ทดลอง   
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   2.   โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey Research  

Project) โครงงานประเภทนี้เปนกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความรูที่มีอยูหรือเปนอยูในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยใชวิธีการสํารวจ

และรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดกระทํา เชน จําแนกเปนหมวดหมู แลวนําเสนอใน

รูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม 

   3. โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 

(Development Research Project) โครงงานประเภทนีอ้าจเปนการพฒันา หรือประดิษฐเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช หรืออุปกรณตางๆ ใหใชงานไดตามวัตถุประสงค โดยการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทาง

คณิตศาสตร  อาจเปนการประดิษฐส่ิงใหมที่ยงัไมเคยมีมากอน  หรือการปรับปรุงอุปกรณ  หรือ

ส่ิงประดิษฐทีม่ีอยูแลวใหใชงานไดดีกวาเดิม  รวมทัง้อาจเปนการเสนอหรือปรับสรางแบบจําลองทาง

ความคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึง่ 

   4.  โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย (Theoretied Research   

Project) เปนโครงงานที่ผูทําจะตองเสนอแนวความคิดใหมๆ ในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมี

เหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตรหรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเปนการอธิบายปรากฏการณเกาในแนว

ใหม  อาจเสนอในรูปคําอธิบาย สูตร หรือสมการ โดยมีขอมูลหรือทฤษฎีอ่ืนสนับสนุน การทําโครงงาน

ประเภทนี้ผูทําจะตองมีพื้นความรูทางคณิตศาสตรเปนอยางดี และตองศึกษาคนควาเร่ืองราวที่

เกี่ยวของอยางมากจึงจะสามารถสรางคําอธิบายหรือทฤษฎีได  

  สมวงษ  แปลงประสพโชค ( 2540 : 6)   ไดจําแนกโครงงานตามลักษณะของการทํางาน

ออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

   1.  งานศึกษาคนควาจากเอกสาร ( Documentation Projects ) 

   2.  งานศึกษาคนควาจากเอกสารและการทดลอง 

(Documentation/Experimentation Projects ) 

   3.  งานทดลอง ( Experimentation Projects ) เราอาจจําแนกตามลักษณะงานทาง 

คณิตศาสตรที่นํามาทําโครงงานไดดังนี้ 

             1.  งานศึกษาคนควา เชน นกัเรียนอาจสนใจวา มีความเปนมาอยางไร ใครคิด

ประดิษฐข้ึนมา  มีสัญลักษณอ่ืนๆ อีกหรือไม  ที่แทนความหมายเดียวกัน หรืออาจสนใจประวัติความ

เปนมาของหนวยการวัด  ประวัติความเปนมาของคณิตศาสตรแขนงตางๆ เปนตน 

               2. งานสรางทฤษฎีบทหรือสูตรใหมๆ เปนงานที่นกัเรียนตองใชวิธีสังเกตรูปแบบ  

อาจมีการทดลองเพื่อสรางสมมติฐานหรือขอคาดเดา จากนั้นจงึตรวจสอบโดยวิธพีิสูจน ส่ิงที่พสูิจนได

จะถูกยอมรับวาเปนทฤษฎีบท เชน นักเรียนทดลองนาํจํานวนค่ีที่เรียงตามลําดับมารวมกนัแลวศึกษา



 34 

3.  งานประยุกตความรูไปใช  เปนงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบสรางเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชตาง ๆ ในชีวิตที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร  เชน  ออกแบบลายผา  ออกแบบลายกระเบื้องดวย

รูปเรขาคณิต  งานประเภทสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห สรุปเปนความรูใหม  เชน ขอสรุป

เกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุในถนน  อัตราเพิ่มจํานวนสัตวเล้ียง  อัตราการนําสินคาจากนอกหมูบาน

เขามาในหมูบาน  คาใชจายในการเล้ียงสัตวเล้ียง ฯลฯ        

  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  โครงงานคณิตศาสตรแบงออกเปน  4  ประเภท 

คือ โครงงานประเภทศึกษาคนควา (Documentation Projects) โครงงานประเภททดลอง    

(Experimental Projects ) โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ  (Development Projects)  

และโครงงานประเภทสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical  Projects) ซึ่งผูวิจัยใชโครงประเภท

ศึกษาคนควาในการจัดกิจกรรมโครงงานคร้ังนี้ 
 5.5  ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 
  ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล (2541: 7) กลาวถึง การทําโครงงานคณิตศาสตรวาเปนกิจกรรม

ตอเนื่องและมีการดําเนินงานหลายข้ันตอนต้ังแตเร่ิมตนถึงสุดทาย  ดังนี้ 

   1. การคิดจะเลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษาเปนข้ันตอนอันดับแรกของการทํา

โครงงาน  ดังนั้นจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญที่สุด และยากที่ สุด หัวเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษานั้น            

ควรใหนักเรียนเปนผูคิดและเลือกดวยตนเอง  โดยที่หัวเร่ืองของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจง 

และชัดเจน  มุงชัดวาจะศึกษาส่ิงใดหรือตัวแปรใดและควรเปนเร่ืองที่แปลกใหม  ซึ่งแสดงถึงความคิด

สรางสรรคดวย 

  หัวเร่ืองนี้สวนใหญจะไดมาจากความสนใจ  ความสงสัยและความอยากรูอยากเห็นของ 

นักเรียนเองในเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ครูสอนในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  หรือจากส่ิงแวดลอม

ใกลตัว  การอภิปรายรวมกับครูและเพื่อน ๆ  การอานหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ การไปศึกษานอก

สถานที่  การฟงการบรรยายทางวิชาการในโอกาสตางๆ  รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน  การไปชม

การแสดงโครงงานตาง ๆ หรืออาจไดแนวคิดจากงานอดิเรกของนักเรียน 

  ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเร่ืองที่จะทําโครงงาน  คือ 

  1.   เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 

  2.   เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

  3.   วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 

             4.   งบประมาณเพียงพอ 
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  5.   ระยะเวลาที่ใชทําโครงงาน 

  6.   มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 

      7.   ความปลอดภัย 

  8.   มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะคนควา 

   2.  การวางแผนในการทําโครงงาน   ข้ันตอนนี้เปนการวางแผนในการทําโครงงาน   

รวมถึงการเขียนเคาโครงของโครงงานซ่ึงตองมีการวางแผนหรือวางรูปโครงงานไวลวงหนา  เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางรัดกุมและรอบคอบไมสับสน  แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความ

เห็นชอบกอนดําเนินการข้ันตอไป 

  คาโครงของโครงงานทั่วๆ ไปจะเขียนข้ึนเพื่อแสดงแนวคิด  แผนงานและข้ันตอนของการ

ทําโครงงาน  ซึ่งประกอบดวย 

    1.   ชื่อโครงงาน  ควรเปนขอความที่กะทัดรัด  ชัดเจน  ส่ือความหมายตรง  และมี

ความเฉพาะเจาะจงวาจะศึกษาอะไร 

    2.   ชื่อผูทําโครงงาน 

    3.   ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

    4.   ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  อธิบายวาเหตุใดจึงเลือกทําโครงงานเร่ือง

นี้มีความสําคัญอยางไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของ  เร่ืองที่ทําเปนเร่ืองใหมหรือมีผูอ่ืนได

ศึกษาคนควาเร่ืองทํานองนี้ไวบางแลว  ถามีไดผลเปนอยางไร  เร่ืองที่ทําไดขยายเพิ่มเติม  ปรับปรุงจาก

เร่ืองที่ผูอ่ืนทําไวอยางไร  หรือเปนการทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผล 

    5.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  ควรมีเฉพาะเจาะจงและเปนส่ิงที่สามารถ

วัดได  เปนการบอกขอบเขตของงานท่ีจะทําไดชัดเจนข้ึน 

    6.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) สมมติฐานเปนคําตอบ หรือ

คําอธิบายที่คาดไวลวงหนา  ซึ่งอาจจะถกูหรือไมก็ได  การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล  คือมทีฤษฎี  

หรือหลักการทางคณิตศาสตรรองรับ  และที่สําคัญคือ  เปนขอความทีม่องเหน็แนวทางในการ

ดําเนนิการทดสอบได  นอกจากนี้ควรมีความสัมพันธระหวางตัวแปรจดักระทําและตัวแปรตามดวย 

    7.  วิธีดําเนินงาน 

              7.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช  ระบุวาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง 

มาจากไหน  อะไรบางที่ตองจัดซื้อ  อะไรบางที่ตองจัดทําเอง  อะไรบางที่ตองขอยืม 

               7.2  แนวการศึกษาคนควา  อธิบายวาจะออกแบบการทดลองอะไร  อยางไร  

จะสรางหรือประดิษฐอะไรอยางไร  จะเก็บขอมูลอะไรบาง  เก็บขอมูล  อยางไร  และเม่ือใดบาง 
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    8.  แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาเสร็จของการ

ดําเนินงานในแตละข้ันตอน 

    9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    10.  เอกสารอางอิง 

   3.  การลงมือทําโครงงาน  เมื่อเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของที่ปรึกษา 

โครงงานแลว นักเรียนเร่ิมลงมือทําโครงงาน  โดยปฏิบัติตามแผนดําเนินงานซึ่งประกอบดวยการเก็บ

รวบรวมขอมูล  การสรางหรือประดิษฐ  การปฏิบัติการทดลอง  การคนควาเอกสารตาง ๆ ซึ่งสุดแลวแต

วาจะเปนโครงงานประเภทใด  อาจเปนการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานที่วางไวในตอนแรก

บางก็ได  เมื่อดําเนินการทําโครงงานครบถวนตามขั้นตอนไดขอมูลครบถวนแลว  ควรมีการตรวจสอบ

ผลการทดลองดวยการทดลองซ้ําเพื่อใหผลที่แนนอน  ถาเปนส่ิงประดิษฐควรคํานึงถึงความคงทน

แข็งแรงและขนาดที่เหมาะสม  หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา  

พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาคนควาไมวาผลนั้นจะตรงตามความคาดหมายหรือตามสมมติฐานที่ต้ัง

ไวหรือไมก็ตาม 

   4.  การเขียนรายงานการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร  เปนการเสนอผลของ 

การศึกษาคนควาเปนเอกสาร  เพื่ออธิบายใหผูอ่ืนทราบแนวคิด  หรือปญหาที่ศึกษา  วิธีดําเนินการ

ศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไดผลของการศึกษา  ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะ ตาง ๆ 

ที่ไดจากโครงงาน 

 

 การเขียนรายงานควรใชภาษาที่อานงาย  ชัดเจน  ส้ัน ๆ และตรงไปตรงมาโดยใหครอบคลุม

หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

  1.  ชื่อโครงงาน 

  2.  ชื่อผูทําโครงงาน 

  3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

  4.  บทคัดยอ  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน  วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการและผลที่ได  ตลอดจนขอสรุปตาง ๆ อยางยอ ประมาณ 300-350 คํา 

  5.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  อธิบายความสําคัญของโครงงาน   

เหตุผลที่เลือกทําโครงงานน้ี  และหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน  เร่ืองที่ทําเปนเร่ืองใหม

หรือมีผูอ่ืนเคยศึกษาไวบางแลว  ถามีไดผลเปนอยางไร  เร่ืองที่ทํานี้ไดขยายเพิ่มเติม  หรือปรับปรุงจาก

เร่ืองที่ผูอ่ืน ไดทําไวอยางไรบาง  หรือเปนการทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผล 

  6.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
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  7.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 

    8.  วิธีดําเนินการ  อาจแยกเปน  2  หัวขอยอย  คือ 

            8.1  วัสดุอุปกรณ 

       8.2  วิธีดําเนินการ  อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานอยางละเอียด 

  9.  ผลการศึกษาคนควา  นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกต 

รวบรวมไดรวมทั้งเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย 

  10.  สรุปและขอเสนอแนะ อธิบายผลที่ไดจากการทําโครงงาน  ถามกีาร 

ต้ังสมมติฐานควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ต้ังไวหรือยังสรุปไมได  

นอกจากนี้ยังควรกลาวถึง  การนําผลการทดลองไปใช  ประโยชน  อุปสรรคของการทําโครงงานหรือ

ขอสังเกตที่สําคัญ  หรือขอผิดพลาดบางประการที่เกิดข้ึนจากการทําโครงงานนี้  รวมทั้งขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงแกไข  หากจะมีผูศึกษาคนควาในเร่ืองทํานองนี้ตอไปในอนาคต 

  11.  คําขอบคุณ  สวนใหญโครงงานคณิตศาสตรมักเปนกิจกรรมที่ไดรับความ 

รวมมือจากหลายฝาย  จึงควรไดกลาวขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตาง ๆ  ที่มีสวนชวยใหโครงงาน

นี้สําเร็จดวย 

  12.  เอกสารอางอิงหนังสือและ/หรือเอกสารตาง ๆ ที่ผูทําโครงงานใชคนควา 

หรืออาน เพื่อศึกษาหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ 

   5.  การแสดงผลงาน   เปนงานข้ันสุดทายและสําคัญอีกประการหนึ่งของการทํา 

โครงงาน  เปนการเสนอผลงานท่ีไดศึกษาคนควาสําเร็จลงดวยความคิด  ความพยายามของผูทํา

โครงงานใหคนอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงผลงาน  การวางแผนออกแบบเพื่อการจัดแสดงผลงานนั้นมี

ความสําคัญเทาๆ กับการทําโครงงานนั้นเอง  ผลงานที่ทําข้ึนจะดียอดเยี่ยมเพียงใด  แตถาจัดแสดงผล

งานทําไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดีเยี่ยมของผลงาน  ดังนั้นการวางแผนดังกลาวตองอาศัยเวลา

และคํานึงถึงปจจัยหลายประการ  ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ  ผูชมหรือผูฟง การแสดงผลงานนั้น

อาจทําไดในรูปแบบตาง ๆ กัน  เชนการแสดงในรูปนิทรรศการ  ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบาย

ดวยคําพูดหรือในรูปแบบของการจัดแสดง  โดยไมมีการอธิบายประกอบ  หรือในรูปของการรายงาน

แบบปากเปลา  ไมวาการแสดงผลจะอยูในรูปแบบใดควรจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

  1.   ชื่อโครงงาน  ชื่อผูทําโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

  2.   คําอธิบายยอ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 

  3.   วิธีดําเนินการ  โดยเลือกเฉพาะข้ันตอนที่เดนและสําคัญ 

  4.   การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 

  5.   ผลการสังเกตหรือขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 
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 ในการจัดนิทรรศการการแสดงโครงงานน้ัน  ควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 

  1.   ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

  2.   ความเหมาะสมของเนื้อที่ที่จัดแสดง 

  3.   คําอธิบายที่เขียนแสดง  ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและส่ิงที่นาสนใจ 

เทานั้น 

  4.   ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม  โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ  ใชสีที่สด 

เนนจุดสําคัญ 

  5.   ใชตารางและรูปภาพประกอบ  โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

  6.   ส่ิงที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง  ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

  7.   ในกรณีที่เปนส่ิงประดิษฐ  ส่ิงนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 

 ในการแสดงผลงานผูนําเสนอผลงานมาแสดงจะตองอธิบายหรือรายงานปากเปลา  หรือตอบ 

คําถามตาง ๆ ตอผูชมหรือกรรมการตัดสินโครงงาน  การอธิบายตอบคําถาม  หรือรายงานปากเปลานั้น  

ควรไดคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 

  1.  ตองทําความเขาใจเร่ืองที่จะอธิบายเปนอยางดี 

  2.  คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟงควรใหชัดเจนและ 

เขาใจงาย 

  3.  ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา  อยาออมคอม 

  4.  พยายามหลีกเล่ียงการอานรายงาน  แตอาจจดหัวขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวย 

ในการรายงานเปนไปตามข้ันตอน 

  5.  อยาทองจํารายงาน  เพราะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 

  6.  ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 

  7.  เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ 

8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา  ไมจําเปนตองกลาวถึงส่ิงที่ไมไดถาม 

9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี  อยากลบเกล่ือนหรือหาทาง 

เล่ียงเปนอยางอ่ืน 

10.  ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

11.  หากเปนไปไดควรใชส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณประกอบการรายงานดวย 

  เชน  แผนใส  สไลด  คอมพิวเตอร  เปนตน 
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 การทําแผงสําหรับแสดงโครงงาน  ใหใชไมอัดทําตามขนาดกําหนด  ดังนี้ 

   แผน   ก1 , ก2  ขนาด 60  ซม.  x    60   ซม.     

   แผน ข   ขนาด 60  ซม.   x   120   ซม.   

   ติดบานพับมีหวงรับและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผนกลาง 

  

   

 

 

 

ข ข ข ก2 ก1 

120 ซม. 

60  

60  ซม. 

ซม. 

ภาพประกอบ  2  ตัวอยางแผงสําหรับแสดงโครงงาน 

ที่มา  :  ชัยศักด์ิ  ลีลาสกุล.  (2541).  โครงงานคณิตศาสตร.  หนา  13 

 

การแสดงผลงานการทําโครงงานคณิตศาสตรอาจจัดทําไดในหลายระดับ  เชน  การจัด   

เสนอผลงานภายในช้ันเรียน  การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียน  การจัดนิทรรศการในงานประจําปของ

โรงเรียน  การสงผลงานเขารวมประกวดในงานแสดงหรือประกวดในระดับตาง ๆ เชน ระดับกลุม

โรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับเขตการศึกษา  ระดับชาติ  เปนตน 
 5.6  การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 

  ลิงเจอรและคณะ (Allinger and others,1999: 8) เสนอแนวคิดวา การประเมินโครงงาน 

ควรแบงเปนข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ผูประเมินโครงงานควรบอกเกณฑการประเมินใหผูทําโครงงานทราบ ระหวางการ 

ประเมิน ผูประเมินอาจจะใหคําถามบอกจุดที่จะนํามาอภิปรายและขอแนะนําใหการพัฒนางานแกผูทํา

โครงงาน 

   2.  หลังการประเมิน ควรมีการสัมภาษณทําโครงงานเพื่อใหทราบวาผูทําโครงงาน 

ไดเรียนรูอะไรมาบาง และผูประเมินควรไดใหคําแนะนําแกผูทําโครงงาน 

   3.  ผลการประเมินควรถูกนํามาตรวจสอบกันเองในกลุมผูประเมิน และการให 

คะแนนแตละคนอาจตองมีการอภิปรายถาจําเปน 

   4.  ผลการประเมินควรจะนํามาใหผูทําโครงงานรับทราบเปนลายลักษณอักษร ถาผล

การประเมิน ถูกนํามาเผยแพร รูปแบบและวิธีการของการพิมพจะตองชัดเจนกอน 
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 5.7 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
  สุภาพร  เสียงเรืองแสง (2540: 5-7) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมโดยใชโครงงานมีข้ันตอน

การจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

   1.  ระยะวางพื้นฐาน  เปนระยะที่ครูเปนผูใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน  นําเสนอ

ตัวอยางโครงงาน  และวิธีเขียนเคาโครงของโครงงาน  โดยใหนักเรียนศึกษาจากวีดิทัศน ของจริง        

ใบความรู ฯลฯ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน 

   2.  ระยะฝกการเขียนโครงงาน  เปนระยะที่นักเรียนนําความรูที่ไดจากระยะวาง

พื้นฐานมาฝกการเขียนโครงงาน 

   3.  ระยะปฏิบัติกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม  เปนระยะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมตามข้ันตอนที่วางแผนไว  พรอมทั้งสรุปและนําเสนอผลงานโดยมีการใหขอมูลยอนกลับ 

   4.  ระยะแสดงผลงาน  เปนระยะที่นักเรียนไดนําผลงานที่ไดจากการจัดกิจกรรม

โครงงานแสดงใหเพื่อนและผูอ่ืนไดรับรู  และเขาใจผลงานนั้น ๆ พรอมทั้งแลกเปล่ียนและรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน  นอกจากนี้นักเรียนยังไดพิจารณาประเมินโครงงานของกลุมตนเอง

อีกดวย  ซึ่งการแสดงผลงานอาจแสดงในรูปของการสาธิต  การจัดนิทรรศการ  เปนตน 
 5.8   บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร 
  อัลลิงเจอรและคณะ( Allinger  and  others, 1999:8 )  แนะนําบทบาทสําหรับครูดังนี้ 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดของหนาที่ครูก็คือ 

   1.  การกระตุนสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนอยากทําโครงงาน 

   2.  ใหแนวคิดกวาง ๆ และใหคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับทําโครงงาน 

   3.  ขอความชวยเหลือจากบรรณรักษ จากการคนควาทางอินเตอรเน็ต 

   4.  ครูอาจแนะนําแหลงอ่ืน ๆ เชน หนังสือ วารสาร จุลสาร 

   5.  อาจชวยนักเรียนเลือกหัวเร่ือง และทบทวนเกณฑตาง ๆ กอนที่จะเร่ิมทําโครงงาน 

ซึ่งควรเปนเร่ืองที่นักเรียนสนใจจริง ๆ และอยูในกรอบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

   6.  ไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองที่นักเรียนเลือกทํา ครูเปนเพียงผูแนะแนว

ชวยเหลือในทุกดาน  เชน  การใหกําลังใจ  การดูแลการจัดทํารายงานใหสมบูรณและถูกตอง 

การเตรียมการจัดแสดงผลงาน 
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5.9 ประโยชนและสิ่งที่ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนและส่ิงที่นักเรียนจะไดรับจากการทํา

โครงงานคณิตศาสตรดังนี้   

  ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสสกุล (2541: 5) กลาววา การทําโครงงานคณิตศาสตรทําใหนักเรียนรูจัก

การศึกษาคนควาหาความจริงดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

คณิตศาสตร  ดังนั้นการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร จึงเปนกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนได

พัฒนาการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

คณิตศาสตร 

  จิราภรณ  ศิริทวี (2542: 35) กลาวถึง ส่ิงที่นักเรียนจะไดรับจากการศึกษาดวยโครงงานไว

ดังนี้ 

 1.   ความรูในเนื้อหาวิชานั้น ๆ 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

3. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4. ความสามารถในการถายโยงการเรียนรู 

5. เจตคติที่ดีตอการศึกษา 

6. คุณสมบัติทางบวกอ่ืน ๆ ไดแก  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การทํางานรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 

  อุดมศักด์ิ  ธนะกิจรุงเรือง และ ศิริอร  อินทรตลาดชุม  (2544: 15)  กลาวถึงประโยชนของ

การทําโครงงาน  ดังนี้ 

1.   กิจกรรมโครงงานเหมาะสมกับการศึกษาในยุคของขอมูลขาวสาร 

2. เปนกิจกรรมทีต่อบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที ่
3. เกิดความรูจริง  ซึ่งไดมาจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง  

 ปฏิบัติการคนควา 

4. สามารถใชความรูไดหลายดาน (หลายมิติ) 

5. เกิดปญญาเช่ือมโยงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน 

6. ฝกใหนักเรียนเปนคนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 

7. นักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคและเกิดความภาคภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ 

8. นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 

9. ชวยสนับสนุนใหนักเรียนเปนนักคนควา  (นักวิทยาศาสตร) 
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5.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ทรูจิลโล  (Trujillo. 1998: Online ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  เจตคติของนักเรียนที่มีตอ 

โครงงานคณิตศาสตร  เพื่อตรวจสอบปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับเจตคติของนักเรียนที่มีตอโครงงาน

คณิตศาสตร  (เชน  ความวิตกกังวล  ความสนใจ  การนําเสนอโครงงาน  ครู เพศ กรรมพันธุ เปนตน)  

ผูวิจัยสํารวจความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนจํานวน  304  คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน

สวนใหญมีเจตคติทางบวกตอโครงงาน  และความวิตกกังวลกับเจตคติของนักเรียนที่มีตอโครงงานมีคา

สหสัมพันธทางบวก  ซึ่งผลการวิจัยทั้งสองแบบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

  แวกเนอร (Wagner. 2002: Online)ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพที่เปนอยูในทางคณิตศาสตร 

การสรุปที่ติดอยูกับการสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีผูเขารวมจํานวน 10 คน ที่ปฏิบัติ

โครงงานคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เปนการสังเกต  รวบรวมพฤติกรรมของครูและนักเรียนใน

สถานการณที่พวกเขาไปอยูในสถานที่ที่ไมคุนเคย  เก็บขอมูลจากการบันทึกการสนทนาและงานที่

นักเรียนเขียน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชอบปฏิบัติโครงงานแบบสืบสวนสอบสวนทําใหนักเรียนไม

ยอมรับในส่ิงใดงายๆ และแสดงความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่ 
  งานวิจัยในประเทศ 
  ชัยรัตน  สุลํานาจ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มี

ตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร     

อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินทร  จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร มีผล

ตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  ของ

นักเรียนหลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงกวากอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร 

  รุจิรัตน รุงหัวไผ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      

ปที่  2  จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    

ของโรงเรียนบานดงดินแดง อําเภอมวง จังหวัดลพบุรี จํานวน 30 คน  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ในการทําโครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

ของนักเรียนหลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงกวากอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร 
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  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตรพอสรุปไดวา การจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และปฏิบัติงานตามความสนใจและความ

ถนัดของตนเอง เปนการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน  และนักเรียนไดทํางานรวมกัน

เปนกลุม ซึ่งทําใหนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 

 

 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เร่ืองผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มีตอทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ขอบเขตประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3. แบบแผนการทดลองและข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

1.  ขอบเขตประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสน

ธนบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต 3 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2552 จํานวน 3 หองเรียน และมีประชากรรวมทั้งส้ิน 107 คน โดยมีการจัดหองเรียนแบบคละ

ความสามารถของนักเรียน 
 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี  

สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต 3 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  

จํานวน 1 หองเรียน และมีกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง   

(Purposive  Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ระยะเวลา 7 สัปดาห   

จํานวน 28 ชั่วโมง 
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2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

1. เคร่ืองมือซึ่งใชวัดตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัยแบงเปน 

1.1  แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.2  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2. เคร่ืองมือซึ่งใชดําเนินการทดลอง ไดแก กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
สําหรับรายละเอียดของข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมือและลักษณะของเคร่ืองมือ 

ดังกลาว มีดังนี ้

 
ขั้นตอนการสรางแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ในการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งพัฒนา 

มาจากแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของรุจิรัตน รุงหัวไผ (2549) ซึ่งใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 และมีการดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  ดังนี้ 

  1. เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อวิเคราะห 

ลักษณะที่สําคัญของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  3. นําผลการวิเคราะหมาสรางแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จํานวน 4 ขอ  

ใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการที่ผูวิจัยไดใหความหมายไว โดยสรางแบบวัดทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองใหมีลักษณะเปนขอสอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ) โดยที่โจทยคําถามจะเปนโจทย

สถานการณที่เอ้ือตอการนําประเด็นปญหาไปทําเปนโครงงานคณิตศาสตร สวนคําตอบของนักเรียนมี

การกําหนดประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองตอบ 5 หัวขอ ดังนี้คือ การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา การ

คาดเดาผลที่ไดจากการคนควา การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ การวิเคราะหผลที่ไดจาก

การคนควา และการสรุปผลที่ไดจากการคนควา สวนเกณฑการใหคะแนน จะเปนการใชการประเมิน

แบบรูบริค (Rubric Assessment)บรรยายคุณภาพของงานท่ีแสดงถึงความสามารถของผูเรียนออกมา

เปนมาตรวัด  โดยใหระดับคะแนนเปน 0–2 ดังนั้นแบบวัดแตละขอจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

  4.นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวให

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนและความ

ถูกตอง แลวนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณและเหมาะสม 

  5. นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา  
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  6. นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ที่แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน   

  7. นําผลการทดลองใชเคร่ืองมือของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองไป

วิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช Item Total Correlation 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (PearsonProduct Moment Correleation 

Coefficisent) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 84) ปรากฏวามีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 

0.573 – 0.738  แลวคัดเลือกไวจํานวน 3 ขอ  โดยมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .667 - .738 

  8. นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองท่ีไดจากขอ 7 มาวิเคราะหหาคาความ

เช่ือมั่นของการตรวจใหคะแนนจากผูตรวจใหคะแนน 2 คน คือ ผูวิจัยและครูผูสอนคณิตศาสตร คือ

นางสาวสังวาล รอบคอบ ซึ่งเปนครูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสน

ธนบุรี โดยผูวิจัยไดอธิบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจและเกณฑการใหคะแนน จะเปนการ

ใชการประเมินแบบรูบริค (Rubric Assessment) บรรยายคุณภาพของงานที่แสดงถึงความสามารถ

ของผูเรียนออกมาเปนมาตรวัด โดยใหระดับคะแนนเปน 0–2 ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเองแกผูตรวจอีกคน แลวหาคาความเช่ือมั่นของการตรวจใหคะแนนจากผูตรวจใหคะแนน 2 คน 

ดวยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (PearsonProduct Moment Correleation Coefficisent) 

ไดคาความเช่ือมั่นของการตรวจ เทากับ .921  
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ตัวอยางแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
 
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนศึกษาโจทยสถานการณปญหาที่กําหนดใหอยางละเอียด รอบคอบ    

แลวตอบคําถามตามประเด็นที่กําหนดใหในแตละขอ  พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 

แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

1.  นองกอยตองการกลองเพ่ือนําไปใสของขวัญใหพ่ีสาว  เน่ืองในโอกาสที่เรียนจบ
ปริญญาตรี  จึงไปซ้ือกระดาษแข็งมาหนึ่งแผนเพื่อที่จะทํากลองใสของขวัญเอง  แตตอนนี้
ยังคิดไมออกวาจะตัดกระดาษอยางไรจึงจะทํากลองมีความจุใหมากที่สุดได  นักเรียนมา
ชวยนองกอยคิดหนอยเสียวาจะตัดกระดาษอยางไรดีจึงจะทํากลองที่มีความจุใหมากที่สุด  
และมีเศษกระดาษเหลือนอยที่สุด 

 
 
 
   
 
 

1. ประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเรื่องใด  เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษา 
เรื่องน้ัน  จงใหเหตุผลประกอบ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

แนวคําตอบ – ของขวัญที่จะใหพี่สาวคืออะไร กระดาษทีซ่ื้อมามพีื้นที่เทาใด  

กลองใสของขวัญมีความจุเทาใด  

2. เม่ือศึกษาเรื่องน้ีเสร็จส้ินแลว  สิ่งที่นักเรียนจะไดรับคืออะไร เพราะเหตุใดจึงไดรับส่ิงนั้น 
จงใหเหตุผลประกอบ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

แนวคําตอบ – ประเภทของขวัญที่จะให   พืน้ที่ของกระดาษที่ซื้อมา 

รูปแบบของกลองของขวัญ ความจุของกลอง 

3. นักเรียนจะทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
ศึกษาพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

แนวคําตอบ – นาจะใชวธิีการสํารวจขอจากแหลงตาง ๆ และวัดขนาดของกระดาษที่ซื้อมา 

เพื่อวางแผนในการตัดกระดาษในการทาํกลองของขวัญ 

4. เม่ือนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว  นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห  
    ขอมูลที่ไดอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

แนวคําตอบ – นาจะใชวธิีการจําแนกและจัดกลุมขอมูล ในรูปตาราง  เพื่อที่จะไดมองเหน็ 

ัญ  และคํานวณพืน้ของกระดาษที่ซื้อมาและคํานวณความจุของกลองที ่ประเภทของขว

............................................................................................................................................... 
  5.  นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้อยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

ใสของขวัญ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

แนวคําตอบ – ของขวัญที่จะใหคือ…...  กลองที่ใสของขวัญเปนแบบ…. ขนาดของกลองใส 

ของขวัญเทากบั…… 
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เกณฑการใหคะแนน 
1.  การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา  หมายถึง  ความสามารถในการตั้งประเด็นหัวขอ

คนควา  การกําหนดขอบเขตของการคนควา  การอธิบายประเด็นคนควา   และการแสดงความ
คิดเห็นตอประเด็นคนควา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให  ครอบคลุมขอบเขต

ที่ตองการศึกษา  อธิบายและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควาไดกระชับ  ชัดเจน  
มีเหตุผล 

1 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณและครอบคลุมขอบเขตที่ตองการ
ศึกษา  เพียงบางสวน  พยายามอธิบายและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควาได
ชัดเจนบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 
 
 2.  การคาดเดาผลท่ีไดจากการคนควา  หมายถึง  ความสามารถในการตั้งประเด็นคาด   
เดาผล  การอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับประเด็น  และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดเดา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 ตั้งประเด็นคาดเดาผลท่ีถูกตอง  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็น

คาดเดาอยางสมเหตุสมผล 
1 ตั้งประเด็นคาดเดาผลถูกตองบางสวน  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นตอ

ประเด็นคาดเดาผล 
0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 

 
3.  การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนก 

วิธีการคนควา  การเลือกวิธีการคนควา  การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด  
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 จําแนกและเลือกวิธีการคนควาที่ถูกตอง  เหมาะสม  มีการวางแผนการคนควาตาม

แนวทางที่ไดกําหนดชัดเจน  เปนระบบ   
1 จําแนกและเลอืกวิธีการคนควาถูกตองบางสวน  มีการวางแผนการคนควาตาม

แนวทางที่ไดกําหนดชัดเจนบางสวน   
0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 
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 4.  การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนก   
จัดกลุม และจัดลําดับขอมูล  รวมทั้งการพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 จําแนก  จัดกลุม  และจัดลําดับขอมูลดวยวิธีการที่ถูกตอง  เหมาะสม  และพิจารณา

องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดอยางสมเหตุสมผล   
1 จําแนก  จัดกลุม  และจัดลําดับขอมูลดวยวิธีการที่ถูกตองบางสวน  และพิจารณา

องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดบางสวน 
0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 

 
 5. การสรุปผลการคนควา  หมายถึง  ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การอภิปราย
ผลการคนควา  การสรุปกระบวนการในการคนควา   
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 สังเคราะหขอมูล  อภิปรายผลการคนควาไดอยางสอดคลอง  สมเหตุสมผล  สรุป

กระบวนการในการคนควาถูกตอง  กระชับ  ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ 
1 สังเคราะหขอมูล  อภิปรายผลการคนควาไดบางสวน สรุปกระบวนการในการคนควา

ไดบางสวน 
0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใด ๆ 

 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  24.00 – 30.00 แปลวา นัก เ รียนมีทักษะการแสวงหาความ รู      

ดวยตนเองอยูในระดับดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  21.00 – 23.99 แปลวา นัก เ รียนมีทักษะการแสวงหาความ รู     

ดวยตนเองอยูในระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  16.50 – 20.99 แปลวา นัก เ รียนมีทักษะการแสวงหาความ รู     

ดวยตนเองอยูในระดับดีปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  0.00 –  16.49 แปลวา นัก เ รียนมีทักษะการแสวงหาความ รู     

ดวยตนเองอยูในระดับควรปรับปรุง 
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร    
ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม  มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   

วิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่ทั้งฉบับ 

ออกแบบและจัดพิมพแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามไปเก็บขอมลูเพื่อการวิจัย 

การกําหนดจดุมุงหมาย 

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

เขียนนิยามปฏิบัติการ  และกําหนดแผนการเขียนขอความ 

สรางแบบสอบถามตามนยิามเชิงปฏิบัติการ 

ตรวจความเทีย่งตรงโดยผูเชีย่วชาญ 

พิจารณาคัดเลือก 

ขอความทีม่ีความเที่ยงตรง 

ทดลองคร้ังที่  1  เพื่อหาคุณภาพรายขอ  และคัดเลือกขอคําถาม 

วิเคราะหคาอํานาจจําแนก 

ของขอคําถาม 

ตัดทิ้ง 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

ตัดทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

      ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
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 จากภาพประกอบ 5 เปนการแสดงข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพื่อวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร   

  2.  ศึกษา  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร   

  3.  เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร   

  4.  เขียนขอคําถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร  จํานวน 25 ขอ เพื่อคัดเลือกไวใช 20 ขอ 

  5.  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก)

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ(Face Validity) ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม ปรับปรุงขอคําถามที่ไม

เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ คัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .5   

ข้ึนไปไดจํานวน  22  ขอ 

  6.  นําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  มาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 100 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช Item Total Correlation โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson Product Moment Correleation Coefficient) (บุญเชิด 

ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 84) ปรากฏคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.375–0.724  วิเคราะหคาความ

เชื่อมั่น (Realiability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Conbach) 

(ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 218) ซึ่งปรากฏวามีความเช่ือมั่นเทากับ .896 แลว

คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .420 - .708   

   7.   จัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บขอมูลในการวิจัย 
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ตัวอยางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
 

 

 

ขอความ 

 

ระดับความคิดเห็น 

จริง

มาก

ที่สุด 

คอน

ขาง

จริง 

ไม

แนใจ 

คอน

ขาง

ไม

จริง 

ไมจริง 

 0.  เมื่อพบคนที่ประสบความสําเร็จทางดานคณิตศาสตร  

ขาพเจามีความปรารถนาที่จะเปนเชนนั้นบาง………………… 

00.  ขาพเจามุงมั่นต้ังใจเรียนเพื่อจะทําคะแนนสอบวิชา

คณิตศาสตรใหไดคะแนนสูงที่สุดเทาที่จะสามารถทําได……… 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

 

…… 

 

……. 

 

……. 

  
เกณฑในการใหคะแนน 
  จริงมากที่สุด  ให 4 คะแนน 

  คอนขางจริง  ให 3 คะแนน 

  ไมแนใจ   ให 2 คะแนน 

  คอนขางไมจริง  ให 1 คะแนน 

  ไมจริง   ให 0 คะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 64.00 – 80.00 แปลวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 48.00 – 63.99 แปลวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 32.00 – 47.99 แปลวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 16.00 – 31.99 แปลวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  0.00 – 15.99 แปลวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับนอยที่สุด 
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ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
1. แผนการจัดกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมโครงในงานคณิตศาสตร  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   ซึ่งเปนกิจกรรมที่ เปดโอกาสใหนักเรียนนําความรู  หลักการ 

แนวความคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร  ไปเช่ือมโยงกับประเด็นปญหาที่นักเรียนสนใจ  คนควา และ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ตามความสามารถและความถนัดของตนเองอยางเปนอิสระ  ดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอนลวงหนา  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว  

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะใหผูเรียนศึกษา คนควา  ทดลอง  ระดมสมอง  ศึกษาใบความรู

และอ่ืนๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในครั้งนี้  มีแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร

เปน 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

  1)  วางพื้นฐาน  คือ  ข้ันตอนที่นักเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรใน

หัวขอตางๆ เชน  ความหมาย  หลักการ  จุดมุงหมาย  ประเภท  ข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร  

เปนตน  โดยศึกษาจากใบความรู  ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร 

  2)  เร่ิมตนโครงงาน คือ ข้ันตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงานคณิตศาสตร  

โดยเลือกจากเร่ืองที่ตนเองสนใจศึกษาจากบทเรียน จากประเด็นทั่วๆ ไป หรือจากปญหาที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร  ส่ิงสําคัญตองเปนเร่ืองที่ผูเรียนสงสัยหรือตองการหาคําตอบอยาง

ลึกซึ้ง  ไมใชครูเปนผูกําหนด 

  3)  ปฏิบัติโครงงาน คือ ข้ันตอนที่นักเรียนใชความรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรที่ได

ศึกษา  มากําหนดวัตถุประสงค ระบุประโยชน หาแนวโนม หรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) วางแผน

และกําหนดวิธีการที่หลากหลาย  เลือกแนวทางการศึกษา  ลงมือศึกษา  และเก็บรวบรวมขอมูลที่ได

จากการศึกษา 

  4)  เสนอผลการศึกษา คือ ข้ันตอนท่ีนักเรียนสรุปผลการศึกษาหรือสรางความรูดวย

ตนเอง  แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรผลงานใหกวางขวาง โดยการอธิบาย การสาธิต        

การเขียนรายงานโครงงาน  การจัดปายนิเทศ  และการจัดนิทรรศการ  ซึ่งนักเรียนจะไดมีโอกาสเขียน

นําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานส่ือตางๆ ดวยตนเอง โดยมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback)   

การสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับผลการศึกษาระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ

นักเรียน 

 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร  2 รอบ รอบที่หนึ่งเร่ิมจากการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรจํานวน 7 แผน แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 1 เร่ือง ความหมายและ
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การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งมีการดําเนินการต้ังแตระยะวาง

พื้นฐาน ระยะเร่ิมตนโครงงาน  ระยะปฏิบัติโครงงานและระยะเสนอผลการศึกษา 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง  เร่ิมดําเนินการต้ังแตระยะเร่ิมตน

โครงงาน  ระยะปฏิบัติโครงงานและระยะเสนอผลการศึกษา  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรใน

รอบที่สองนั้นจะไมมีระยะวางพื้นฐาน  เนื่องจากผูวิจัยไดจัดใหมีการดําเนินการจัดกิจกรรมในระยะวาง

พื้นฐานในรอบที่หนึ่งไวแลว  ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรูและผานการปฏิบัติการทําโครงงานมาแลว  

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สองจึงเร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรมในระยะเร่ิมตน

โครงงาน 
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แผนภูมิแสดงลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ลําดับข้ันตอนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

 

วัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

หลังการทดลองการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู 

วัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

กอนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

วัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

หลังการทดลองการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามความสนใจ 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึง่ 

- ระยะวางพื้นฐาน 

- ระยะเร่ิมตนโครงงาน 

- ระยะปฏิบัติโครงงาน 

- ระยะเสนอผลการศึกษา 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง 

- ระยะเร่ิมตนโครงงาน 

- ระยะปฏิบัติโครงงาน 

- ระยะเสนอผลการศึกษา 
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 2. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ 
  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ใชในการทดลอง  มีการดําเนินการสราง

เคร่ืองมือ  ดังนี้ 

   1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ในมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

   3. วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อกําหนด

จุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่ใชในการทําโครงงานคณิตศาสตร 

   4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร จากตํารา เอกสาร และรายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวของ 

   5. สรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยแผนการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรทั้ง  7  แผน  โดยแบงเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบ

ที่หนึ่ง  จํานวน  7  แผน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 1-7  รอบที่สอง จํานวน  5   

แผน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 3-7 ซึ่งเปนแผนเดียวกับการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง โดยในแตละแผนผูวิจัยไดจัดทําแผนกิจกรรมยอยรายชั่วโมง            

ในแผนการจัดกิจกรรมทุกแผนมีโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. สาระสําคัญ 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3. สาระการเรียนรู 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
5. ส่ือการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
7. บันทึกหลังการทํากิจกรรมการเรียนรู 
8. ขอเสนอแนะ 

6. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอ 

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ความชัดเจนและถูกตองของผล

การเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู  และเวลาท่ีใชในแตละครั้ง

ตลอดจนความถูกตองของการใชภาษา 

  7. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดังในภาค 
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  8. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองกับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี  

จํานวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 7 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 

2553 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองแผนการจัดกิจกรรมรวม 12 ชั่วโมง เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับ

ภาษาและกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนด ตลอดจนเวลาที่เหมาะสม จากการนําแผนการจัดกิจกรรมไป

ทดลองใชพบวา  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 1และแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรที่ 2 เปนระยะวางพื้นฐาน กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนตองเราความสนใจและเกิดความ

สนุกสนาน  ส่ือการเรียนรูตองปรับปรุงในเร่ืองการเนนจุดสนใจโดยเพิ่มสีสันใหสวยงาม และเพิ่มส่ือการ

เรียนรูใหเพียงพอ  ในแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 3 และแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรที่ 4 เปนระยะเร่ิมตนโครงงาน ในข้ันตอนการคิดและการเลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่ศึกษา

ควรใชเวลาในการฝกฝนใหมากข้ึน  เนื่องจากเปนข้ันตอนสําคัญที่จะนําไปสูการทําโครงงาน

คณิตศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงค  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 5 เปนระยะปฏิบัติ

โครงงาน จะตองมีการกํากับและดูแลอยางใกลชิด  และติดตามความกาวหนาในการทํางานอยาง

สม่ําเสมอ  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 6 เปนระยะการนําเสนอโครงงาน โดยการเขียน

รายงานโครงงานน้ันจะตองมีการปรับรูปแบบการเขียนใหถูกตอง โดยครูจะตองมีการกํากับและดูแล

อยางใกลชิด และแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 7 เปนระยะการนําเสนอโครงงาน       

โดยการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและแผนผังการนําเสนอโครงงาน ในสวนนี้นักเรียนยังขาดความ

มั่นใจในการนําเสนอจึงกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน ในสวน

แผนผังการนําเสนอโครงงานนั้นตองจัดวางขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และตกแตงใหสวยงาม  

  9. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขเปน

แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สมบูรณ  สําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 

แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  1 
ระยะวางพื้นฐาน 

เรื่องความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552  จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ 
 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
  โครงงานคณิตศาสตร  หมายถึง  กิจกรรมที่ผูเรียนศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจตองการหา

คําตอบและลงมือทําดวยความสามารถของตนเอง  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งไดแก  

การต้ังขอคําถาม/ขอสงสัย  วางแผนการศึกษาหาคําตอบ  ลงมือทําและสรุปผลการทํางานวา สามารถ

ตอบขอคําถาม/ขอสงสัยที่ต้ังไวหรือไม  แลวนําเสนอผลงงานที่ไดศึกษาคนความา โดยมีครูผูสอนและ/

หรือครูที่ปรึกษาโครงงาน  คอยใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด 
 จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
  การทําโครงงานคณิตศาสตรเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิชา

คณิตศาสตร  มีการใชความรูทางคณิตศาสตรผสมผสานกับทักษะการแกปญหา  การเชื่อมโยงความรู

คณิตศาสตรในเร่ืองตาง ๆ เขาดวยกัน  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอผลงานที่เกิดจากความคิด

สรางสรรคของผูเรียน  ประกอบกับการฝกการทํางานรวมกันของผูเรียน  เชน  ความรวมมือ  ความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.2  นักเรียนสามารถอธิบายจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.3  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม 

 2.4  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากิจกรรม 

  
3.  สาระการเรียนรู 

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร  และจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  
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4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 สรางบรรยากาศในการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองโครงงานคณิตศาสตร  โดยการสนทนาซักถาม 

 4.2 ครูใหนักเรียนดูตัวอยางโครงงานคณิตศาสตรและรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงาน  

ครูกระตุนใหนักเรียนฝกการคิดดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร  เชน  ส่ิงที่ควรมีอยูใน

โครงงานมีอะไรบาง  ใชหลักเกณฑใดในการทําโครงงานคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตรมีกี่

ประเภท   

 4.3  ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  6  คน  เพื่อฝกทําโครงงานคณิตศาสตร 

 4.4 นักเรียนฟงการเสนอประกอบการบรรยายจาก Power  Point  เร่ืองความหมายของ

โครงงานและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 

 4.5 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมายเกี่ยวกับ

โครงงานคณิตศาสตรลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 “สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงาน

คณิตศาสตร” 

 4.6 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอเกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมายในการ

ทําโครงงาน 

 4.7 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคณิตศาสตรและ

จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
 
5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร   

 5.2  Power  Point  “ความหมายของโครงงานคณิตศาสตรและจุดมุงหมายของโครงงาน

คณิตศาสตร” 

 5.3  ใบกิจกรรมที่ 1.1  “ สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 
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6.  การวัดและประเมินผล  

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถบอกความหมายของ

โครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

สามารถอธิบายจุดมุงหมาย

ของโครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินการทาํงานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ       

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 
7.  บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………..………………..………………………

…………………………………………………………………………..…………..…………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  ……………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………..………..…….…………...………

……………………………………………………………………………………………...…………….

. 

 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                               (…………………………………………) 

                                                                                         ………../…………/……… 
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ใบกิจกรรมท่ี  1.1 
เรื่อง   สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 

กลุมที่ ….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

 5 …………………………………………… 6 …………………………………… 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกันภายในกลุม  แลวสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร  

และจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  แลวเติมคําตอบลงในชองวางที่กําหนดใหตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานคณิตศาสตร  หมายถงึ …………………………………………...………………….. 

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

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

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

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

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

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

จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  คือ …………………………………………………… 

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

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

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

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

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

กลุมของเราคนควาคําตอบมาจาก………………………………………………………………… 

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

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………   
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3.  แบบแผนการทดลอง  และขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 3.1  แบบแผนการทดลอง 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi–Experimental Designs) ซึ่งใชแบบ  

แผนการวิจัยแบบ One-Group Time Series Design (องอาจ นัยพัฒน. 2548: 281) ที่ใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียวโดยดําเนินการทดลองสองระยะ  แตละระยะมีแบบแผนการทดลองดังตาราง 2 

 

ตาราง  2   แบบแผนการทดลอง 

 

E T1 X1 T2 X2 T3 

 

 เมื่อ   E    แทน กลุมทดลอง 

   X1 แทน การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง   

X2 แทน การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง   

   T1 แทน การสอบกอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

   T2  แทน การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง 

   T3 แทน การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง 

 
 3.2  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
  ในการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

   1. นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ       

ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดําเนินการทดสอบกอนการทดลองกับกลุมทดลอง และผูวิจัย

เปนผูควบคุมการทดสอบดวยตนเอง 

   2. ปฐมนิเทศกอนทําการทดลองกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

   3. ดําเนินการทดลองตามกิจกรรมที่ไดกําหนดไว ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัย

ควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนดวยตนเอง โดยมีระยะในการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 

    ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยกระทําในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552   โดยใช

เวลาในการทดลอง 7 สัปดาห  สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมจํานวน 28  ชั่วโมง  เร่ิมต้ังแตวันที่ 19 มกราคม 

2553 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 ซึ่งทําการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งเร่ิมวันที่ 20 

มกราคม 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 รวม 13 ชั่วโมง และทําการจัดกิจกรรมโครงงาน
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   4. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่ง และหลังการจัด

กิจกรรมโครงงานโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สองกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

ดวยแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  ซึ่งเปนฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการทดลอง 

  ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการทดลองไวมีรายละเอียด ดังตาราง 3  

 

ตาราง  3   แผนการดําเนินการทดลอง 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

1 

 

19  ม.ค. 53 

1  ชม. 

Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเก็บขอมูล

กอนการ

ดําเนนิการ

ทดลอง 

 

 

 

 

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและ

ประโยชนที่จะไดรับจากการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

2.  ทําแบบวัดทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.  ทําแบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

-  แบบวัดทักษะการ

แสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

-  แบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

รอบที่

หนึง่ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  ม.ค. 53 

 

 

 

 

 

21  ม.ค. 53 

รวม  2  ชม. 

ระยะ 

วาง

พื้นฐาน 

 

ใชแผน

ที ่

1-2 

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูในการทํา

โครงงาน

คณิตศาสตร 

1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูใน

การทาํโครงงานคณิตศาสตร 

2. ฟงการบรรยายโดยการ

นําเสนอดวย Power Point 

3. แบงกลุมในการศึกษาในการ

ทําโครงงาน 

4. นําเสนอผลการทํางานของ

กลุม 

5. ทําใบกิจกรรมตางๆ 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

3 22  ม.ค. 53 

 

 

 

 

 

26  ม.ค. 53 

 

 

27 ม.ค.  53 

รวม 3  ชม. 

ระยะ

เร่ิมตน

โครงงาน 

 

ใชแผนที ่

3-4 

1. สามารถ

กําหนดเร่ือง  

ในการทํา

โครงงาน

คณิตศาสตรได 

2. สามารถ

วางแผนในการ

ทําโครงงาน

คณิตศาสตร

โดยเขียนในรูป

เคาโครงของ

โครงงาน

คณิตศาสตรได 

1. ทบทวนความรูในเนื้อหา

คณิตศาสตรเร่ืองที่เรียนจบแลว 

2. ทบทวนเก่ียวกับการเขียน

เคาโครงของโครงงาน

คณิตศาสตร 

3. ทําใบกิจกรรม 

4. รวมกันเขียนเคาโครงงาน

คณิตศาสตร 

5. นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

4 28  ม.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

29 ม.ค. 53

ถึง 

3 ก.พ. 53 

รวม 4 ชม. 

ระยะ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

 

ใชแผนที ่

5 

1.  สามารถทาํ

โครงงานตามที่

วางแผนการ

ปฏิบัติงานตาม

เคาโครงของ

โครงงาน

คณิตศาสตรได 

1. ทบทวนความรูเดิม 

2. ตรวจเคาโครงของโครงงาน 

3.  ทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม

ที่กําหนด 

4. รวมกันอภิปรายการ

ดําเนนิงานตามข้ันตอนที่

กําหนด 

5.  ลงมือทาํโครงงาน

คณิตศาสตรตามแผนที่กาํหนด 

 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

5 4 ก.พ. 53 

 

 

 

 

 

5 ก.พ. 53 

 

9 -10

ก.พ.53 

รวม 4 ชม. 

ระยะ

เสนอผล

การศึกษา 

 

ใชแผนที ่

6-7 

1.  สามารถสรุปผล

และเสนอผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมได 

1.  สนทนาซักถามทบทวน

ความรูเดิม 

2.  สังเกต ศึกษารูปเลมการ

เขียนรายงานโครงงาน 

3.  ฟงการบรรยายและดูการ

นําเสนอ ดวย Power Point  

4. ดําเนินการเขียนรายงาน

โครงงานคณิตศาสตร 

5. นําเสนอโครงงาน

คณิตศาสตรหนาชัน้เรียน 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

-  แบบประเมิน

โครงงานโดยครู 

6 11ก.พ.53 

รวม 1 ชม. 

Posttest

คร้ังที1่ 

1. เพื่อเก็บขอมูล

หลังการปฏิบติั

กิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่

หนึง่ 

2.  เพื่อศึกษา

พัฒนาการของ

ทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง   

3. เพื่อศึกษา

พัฒนาการของ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

1.  ทําแบบวัดทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

2.  ทําแบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

-  แบบวัดทักษะ

การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

- แบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  ในการ

เรียนวิชา

คณิตศาสตร 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

รอบที่

สอง 

7 

12ก.พ.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  ก.พ. 53 

 

ระยะ

เร่ิมตน

โครงงาน 

 

ใชแผนที ่

3-4 

1. เพื่อใหนกัเรียน

สามารถกําหนด

เร่ืองที่สนใจในการ

ทําโครงงาน

คณิตศาสตรได 

2.  สามารถวาง

แผนการทํา

โครงงาน

คณิตศาสตรโดย

เขียนในรูปเคาโครง

ของโครงงานได 

1. สนทนาแลกเปล่ียน

ความรูจากการทําโครงงาน

คร้ังที่หนึ่ง 

2.  ทบทวนความรูเดิม

เกี่ยวกับข้ันตอนการทํา

โครงงาน 

3. แบงกลุมตามความ

สนใจเพื่อดําเนินการทาํ

กิจกรรมคัดเลือกหัวขอใน

การทาํโครงงาน

คณิตศาสตรตามความ

สนใจ 

4. อภิปรายเพือ่เลือกหัวขอ

ที่สนใจทําโครงงาน

คณิตศาสตรโดยการทาํ 

Mind Mapping เพื่อชวย

ในการตดัสินใจและ

คัดเลือกหัวขอในการทํา

โครงงานคณิตศาสตรตาม

ความสนใจ 

5. ทําใบกิจกรรมตางๆ

ตามทีก่ําหนด 

6.  รวมกนัอภิปรายวาง

แผนการทําโครงงานในรูป

ของการเขียนเคาโครงงาน

ของโครงงานคณิตศาสตร 

 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

 17  ก.พ. 

53 

รวม 3 ชม. 

  7. นําเสนอผลงานหนาช้ัน

เรียน 

รวมกันพิจารณา อภิปราย

ซักถาม  แสดงความคิดเหน็

เกี่ยวกับเคาโครงของโครงงาน

ของกลุมอ่ืน  เพื่อนาํมาพัฒนา

ปรับปรุงและแกไข 

 

8 18 ก.พ. 53 

 

 

 

 

 

19,23,24 

ก.พ.53 

รวม 4 ชม. 

ระยะ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

 

ใชแผนที ่

5 

1.  สามารถทาํ

โครงงานตาม

แผนการปฏิบติั

ของเคาโครง

ของโครงงาน

คณิตศาสตรได 

1. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ

ทําเคาโครงของโครงงาน

คณิตศาสตร 

2.  อภิปราย ซกัถามและ

รวมกันตรวจดูเคาโครงของ

โครงงานที่ไดจัดทําแลว 

3. ลงมือดําเนนิการทํา

โครงงานคณิตศาสตรตาม

แผนการที่กําหนดไว 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมินการ

ทํางานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

 

9 25 ก.พ.53 

 

 

26 ก.พ.53 

 

2-3 มี.ค.53 

รวม 4  ชม. 

ระยะ

เสนอผล

การศึกษา 

 

ใชแผนที ่

6-7 

1.  สามารถ

บันทกึ  สรุป

และเสนอผล

การปฏิบัติ

กิจกรรม

โครงงาน

คณิตศาสตรได 

1. ทบทวนการปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานที่ไดทําตามแผนการ

ที่กําหนดไว 

2. รวมกันอภิปรายและเขียน

รายงานโครงงานคณิตศาสตร 

3.  นําเสนอโครงงาน

คณิตศาสตรตามความสนใจ 

4. อภิปรายผลที่ไดรับ  ปญหา

อุปสรรค จากการทาํโครงงาน

คณิตศาสตร 

- แบบประเมินการ

ตรวจใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

การทาํงานกลุม 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

-  แบบประเมิน

โครงงานโดยครู 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา ข้ันตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช 

10 4  มี.ค. 53 

รวม 1 ชม. 

Posttest

คร้ังที2่ 

1. เพื่อเก็บ

ขอมูลหลังการ

ปฏิบัติกิจกรรม

โครงงาน

คณิตศาสตร

รอบที่สอง 

2.  เพื่อศึกษา

พัฒนาการของ

ทักษะการ

แสวงหาความรู

ดวยตนเอง   

3. เพื่อศึกษา

พัฒนาการของ

แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชา

คณิตศาสตร 

1.  ทําแบบวัดทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

2.  ทําแบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร 

-  แบบวัดทักษะการ

แสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

-  แบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

  
 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง และดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 7 

แผน รวมทั้งดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ต้ังแต

เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2553  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

  1. ชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับจากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรใน 

คร้ังนี้ 

  2. ชี้แจงวิธีการตอบแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแบบสอบถามวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 



 69 

    3. เก็บขอมูลกอนการทดลองดวยแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และ

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ใชเวลา 1 ชั่วโมง) แลวบันทึกคะแนน

ที่ไดจากการทดสอบ  

  4. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่งและรอบที่สอง  โดยผูวิจัย

ดําเนินการทดลองดวยตนเอง  กับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน  28  ชั่วโมง  และดําเนินการวัดทักษะ

การแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรภายหลังจาก

ปฏิบัติโครงงานเสร็จส้ินในแตละรอบ 

  5.  นําคะแนนที่ไดบันทึกไวจากการทดสอบโดยใชแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  มาทําการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

 
5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มีตอทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS for WINDOWS ตามข้ันตอนดังนี้ 

  1. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานคะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และคะแนน

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  จากการวัดกอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   

ระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   และหลังการจัดกิจกรรมการโครงงานคณิตศาสตร  โดย

หาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2. เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  ระหวางกอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  หลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง  โดยใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซ้ํา (One - Way  Analysis of  Variance : Repeated Measure )   
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6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงพินิจโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item- Objective 

Congruency Index) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 

 

IOC    = 
N
R∑  

 

   เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1  

                                       R∑ แทน     ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

                 N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

1.2  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก 

 1.2.1  หาคาอํานาจของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  แบบสอบถาม

วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  วิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ โดยใช  Item-Total 

Correlation  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient)  (rXY) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 84) 

 

   rXY = ( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

  

เมื่อ rXY แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

                    N แทน จํานวนผูตอบ   

   X แทน คะแนนรายขอ 

   Y แทน คะแนนรวม 

                ∑X แทน ผลรวมของคะแนนรายขอ (Item) ของกลุมตัวอยาง 

               ∑  Y แทน ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ของขอที่เหลือ 

               ∑  XY แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และคะแนน Y 

               ∑  2X แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน X 

                                     ∑  2Y แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน Y 
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  1.3  การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 

   1.3.1 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรโดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ 

และอังคณา  สายยศ. 2543: 218) 

α

α  = 
1−k

k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∑ 2

2

1
t

i

S
S

 

 

เมื่อ  แทน คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม   α

    k แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

    ∑ 2
iS แทน ผลรวมของความแปรปรวนรายขอ 

2
tS  แทน ความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 

 

   1.3.2 การหาคาความเชื่อมั่นของการตรวจใหคะแนนแบบวัดทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากผูตรวจใหคะแนน 2 คน โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 210) 

    

    rXY = ( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

เมื่อ rXY แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากผูตรวจใหคะแนนคนท่ี 1 

               ∑  Y แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากผูตรวจใหคะแนนคนท่ี 2 

               ∑  XY แทน ผลรวมของผลคูณที่ไดจากผูใหคะแนนคนท่ี 1 กับ 

     คะแนนท่ีไดจากผูใหคะแนนคนท่ี 2 

∑ 2X แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละจํานวนที่ไดจากผูให

คะแนนคนท่ี 1 

∑ 2Y  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละจํานวนที่ไดจากผูให   

    คะแนนคนท่ี 2 

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

  2.1 สถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     2.1.1 คาเฉลี่ย ( )  โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 36) X

  

X  = 
n
X∑  

 

เมื่อ  แทน คาเฉลี่ย                    X

     ∑ X แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

     n แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

2.1.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 65) 

 

S    = 
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
nn

XXn
 

 

       เมื่อ   S แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอยาง 

     ∑X แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

      n แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

  2.2  ใชวิธีการทางสถิติแบบวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัด 

ซ้ํา (One-way analysis of Variance :repeated measures ) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง   และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  ระหวางกอนทดลองและหลังการ

ทดลอง โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร

รอบที่สอง โดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 254) 

 

res

treat

MS
MS

F =  
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เมื่อ  คือ คาความแปรปรวนของการจัดกิจกรรมโครงงาน treatMS

   resMS คือ คาความคลาดเคล่ือนของการจัดกิจกรรมโครงงาน 

treat

treat
treat df

SS
MS =  

  
res

res
res df

SS
MS =  

 

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวัด 

แตละคร้ัง  โดยใชสถิติ  t – test  for dependent samples 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มีตอทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนสารสาสนธนบุรี  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   

จํานวน 1  หองเรียน  จํานวน  36  คน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 

  1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   

  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระหวางกอนจัดกิจกรรม  และ

หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบ

ที่สอง  

  3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ระหวางกอนจัด

กิจกรรม  และหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่สอง 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  X  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

  S  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 

  k แทน คะแนนเต็ม 

  t แทน คาสถิติที่ใชที่ใชในการพิจารณา t – Distribution  

  df แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

  SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum of Square) 

  MS แทน คาเฉลี่ยของคาเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean Square) 

  F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F–Distribution 

  ** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลกอนการทดลองและระหวางการทดลอง 

   1.  การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  กอนการจัดกิจกรรมโครงงาน 

คณิตศาสตร  ซึ่งไดจากแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จํานวน 3 ขอ และแบบสอบถาม

วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ 

  2. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรการสะทอน

ผลการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไขจากการประเมินในระหวางการทดลอง      

โดยการตวรจจากแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม  แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

  3. การประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 3 กลุม จําแนกตามความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 ตอนท่ี 2  ขอมูลหลังการทดลอง 

  1.  ศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร   

   1.1 ศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ในแตละชวงระยะของ

นักเรียน  โดยหาคาสถิติพื้นฐาน  และแสดงกราฟ 

   1.2 ศึกษาพัฒนาการแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในแตละชวง

ระยะของนักเรียน   โดยหาคาสถิติพื้นฐาน  และแสดงกราฟ 

  2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  กอนที่ไดรับการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตร  และคะแนนหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  โดยใชวิธีวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซํ้า (One-way analysis of Variance : repeated 

measures)   

  3. เปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  กอนที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  และคะแนนหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  โดยใช

วิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซํ้า (One-way analysis of Variance : 

repeated measures) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลกอนการทดลองและระหวางการทดลอง 

 1.  ผลการศึกษาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  กอนทําการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนเพื่อศึกษาพื้นฐานทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  แลวหาคาสถิติพื้นฐาน  

ปรากฏผลดังตาราง 4 

  

ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่ ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) ของทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง         X

 และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนกัเรียน  กอนการจัดกจิกรรมโครงงาน  

      คณิตศาสตร 

 

ตัวแปร N k X  S ระดับ 

ทักษะการแสวงหาความรู 36 30 17.25 3.68 

ดวยตนเอง   

ปานกลาง 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน   

36 80 44.28 6.50 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 4  พบวา กอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  นักเรียนมีทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะหผลการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร ระหวางการดําเนนิการทดลอง 
ต้ังแตสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 7 เพื่อสะทอนผลการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข  

จากการประเมินในระหวางการทดลองโดยใชวิธีการตรวจจากแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม     

แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  ปรากฏผลดัง

ตาราง  5 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  การสะทอน    

      ผลการจัดกิจกรรม  ปญหา/อุปสรรค  และแนวทางแกไข   

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่  

หนึง่ 

ระยะ

วาง

พื้นฐาน 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนมีความรูเกีย่วกับ

โครงงานคณิตศาสตร 
 

1.  ดานความรู 
-  โครงงานคณิตศาสตรเปน

เนื้อหาใหมสําหรับนักเรียน

จึงทาํใหตองใชเวลา

คอนขางมาก 

1.  ดานความรู 
-  ตองเพิ่มส่ือและแหลง

เรียนรู  ทีน่ักเรียนสามารถ

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอก

เวลาเรียนในชัน้เรียนได 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สมาชิกในกลุมแตละกลุม

รวมกันแสดงความคิดเหน็   

-  สวนใหญรวมมือกัน

ทํางาน  ทาํใหชิ้นงาน

ออกมาพอใช 

 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  มีนักเรียนบางคนไมให

ความรวมมือในการทํางาน

กลุม 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  ตักเตือนใหนักเรียนให

ความรวมมือในการทํางาน

กับเพื่อน  และใหหวัหนา

กลุมชวยดูแลเพื่อนสมาชิก

ในกลุม 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงานได

อยางเปนระบบ 

-  นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

-  นกัเรียนมีระเบียบวนิัย

พอใช 

3.  ดานคุณลกัษณะ     
อันพึงประสงค 
-  นกัเรียนสงงานชากวา

เวลาที่กาํหนด 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  ใชวิธีการพดูชมเชย

นักเรียนกลุมทีส่งงาน

ทันเวลา 

-  ตักเตือนใหนักเรียนอยูใน

ระเบียบวนิัย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่

หนึง่ 

ระยะ

เร่ิมตน

โครงงาน 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถ 

กําหนดเร่ืองตามสาระการ

เรียนรูสําหรับทําโครงงานได 

-  นักเรียนสามารถเขียนเคา

โครงโครงงานคณิตศาสตร

ได 
 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนใชเวลามาก 

ในการกาํหนดเร่ือง 

- หัวขอบางเร่ืองที ่

นักเรียนสนใจไมสามารถ

นําไปใชประโยชนตอไปได 

-  นักเรียนบางกลุมยังสงสัย

เกี่ยวกับการเขียนเคาโครง

โดยเฉพาะเร่ืองการคาดเดา

ผลที่จะไดจากการทาํ

โครงงาน 

1.  ดานความรู 
-  แนะนําใหนกัเรียนคิด

หัวขอเร่ืองที่เกีย่วของกับ

วิชาคณิตศาสตร 

-  แนะนํานักเรียนให

นักเรียนคิดเร่ืองที่เรียนใน

บทเรียนและเลือกปญหาทีม่ี

ความสําคัญและสามารถ

นําไปใชประโยชนได 

- อธิบายเพิ่มเติมสําหรับ

กลุมทีย่ังไมเขาใจ 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  นักเรียนทุกกลุมมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน

กลุม 

-  สวนใหญรวมมือกัน

ทํางาน  ทาํใหชิ้นงาน

ออกมาดี 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  มีนักเรียนบางคนไมแสดง

ความคิดเหน็ในการทํางาน

กลุม 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  ตักเตือนใหนักเรียนให

ความรวมมือในการทํางาน  

และกระตุนใหนักเรียนแสดง

ความคิดเหน็เพื่อจะได

แนวคิดทีห่ลากหลาย 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบพอใช 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบพอใช 

-  นักเรียนมีระเบียบวนิัย 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  นกัเรียนบางกลุมคิดเลือก

หัวขอไดแตชากวาเวลาที่

กําหนด 

-  นักเรียนบางกลุมเขียน

เคาโครงยังไมเสร็จเรียบรอย 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  แนะนําใหเพื่อนในกลุม

ชวยกนัทํางานเพื่อให

ผลงานของกลุมตัวเอง

ออกมาดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่

หนึง่ 

ระยะ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนนักเรียนบางกลุม

ยังวางแผนการทํางานไดไม

ดีเทาที่ควร 

1.  ดานความรู 
-  แนะนําใหนกัเรียนชวยกัน

วางแผนการทาํงานเพื่อให

ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํา

โครงงาน 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สมาชิกทกุคนในกลุมแต

ละกลุมรวมกนัแสดงความ

คิดเห็น   

-  นักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการรวม

กิจกรรม 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  มีนักเรียนบางคนไม

ยอมรับขอตกลงของกลุม  

และไมชวยเหลือเพื่อนใน

การทาํงานกลุม 

-  นกัเรียนบางกลุมยังวาง

แผนการทํางานไมดีพอ 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  ตักเตือนใหนักเรียนให

นักเรียนรูจักรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน  ซึ่งเปนส่ิง

ที่จําเปนในการอยูรวมกันใน

สังคม   

-  แนะนําใหทกุคนชวยกนั

วางแผน  และแบงหนาที่

การทาํงานใหทั่วถงึ 

3.  ดานคุณลกัษณะ      
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบดี 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบดี 

-  นักเรียนมีระเบียบวนิัยดี 

3.  ดานคุณลกัษณะ     
อันพึงประสงค 
-  นกัเรียนบางกลุมไม

สามารถปฏิบติัตามแผนที่

วางไวได  จงึทาํงานไมเสร็จ

ตามเวลาทีก่ําหนด 

3.  ดานคุณลกัษณะ      
อันพึงประสงค 
-  แนะนําใหนกัเรียนแบง

หนาทีก่ันทํางานและใหทกุ

คนไดมีสวนทีต่อง

รับผิดชอบ  จะไดชวยกนั

ทํางานใหผลงานออกมาดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่

หนึง่ 

ระยะ

เสนอผล

การศึกษา 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเสนอผล

การปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
-  ในการจัดทาํรูปเลมเพื่อ

นําเสนอโครงงาน  และแผน

นําเสนอโครงงานยังไม

นาสนใจเทาทีค่วร 

1.  ดานความรู 
-  ใหนักเรียนดูตัวอยางการ

จัดแสดงโครงงาน

คณิตศาสตร 

-  ใหนักเรียนศึกษาขอมูล

เพิ่มเติมจาก  Internet  

หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  นักเรียนทุกกลุมรวมกนั

แสดงความคิดเห็นตอการ

นําเสนอโครงงานของเพื่อน 

- นักเรียนสวนใหญมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน

เพื่อจะใหผลงานของกลุม

ตัวเองออกมาดี 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  มีนักเรียนบางคนไมยอม

แสดงความคิดเห็นในการ

ทํางาน  และไม

กระตือรือรน 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  ครูตักเตือนใหนกัเรียน

ต้ังใจทํางาน  รูจักแสดง

ความคิดเหน็  และกระตุน

ใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน

เพื่อจะใหงานของกลุม

ออกมาดี 

3.  ดานคุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบ 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบมีระเบียบวนิัย 

3.  ดานคุณลกัษณะ         
อันพึงประสงค 
-  นกัเรียนบางคนไมสนใจ

ฟงในขณะที่เพื่อนกลุมอ่ืน

นําเสนอผลงาน 

3.  ดานคุณลกัษณะ        
อันพึงประสงค 
-  ตักเตือนนักเรียนใหมี

มารยาทในการฟง 

-  ใหคําชมเชยสําหรับกลุม

ที่นาํเสนอไดดี  และให

นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม    

นําคําแนะนําของครูไป

ปรับปรุงงานของตัวเองให

ออกมาดีกวาเดิม 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่

สอง 

ระยะ

เร่ิมตน

โครงงาน 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเลือก

หัวขอเร่ืองที่จะนําไปทํา

โครงงานคณิตศาสตรได 

1.  ดานความรู 
- หัวขอบางเร่ืองที ่

นักเรียนสนใจไมสามารถ

นําไปใชประโยชนตอไปได 

1.  ดานความรู 
-  แนะนําใหนกัเรียนคิด

หัวขอเร่ืองที่เกีย่วของกับ

วิชาคณิตศาสตรและเลือก

ปญหาที่มีความสําคัญ 

 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สมาชิกทกุคนในกลุมแต

ละกลุมรวมกนัแสดงความ

คิดเห็นในการทํากจิกรรม  

-  สวนใหญรวมมือกัน

ทํางาน  ทาํใหชิ้นงาน

ออกมาดี 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  มีนักเรียนบางคนไมให

ความรวมมือในการทํางาน

กลุม 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  ตักเตือนใหนักเรียนให

ความรวมมือในการทํางาน

กับเพื่อน   

3.  ดานคุณลกัษณะ     
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบดี 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบดี     

-  นักเรียนมีระเบียบวนิัยดี 

3.  ดานคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค 
-  นกัเรียนบางกลุมคิดเลือก

หัวขอได  แตขอไปศึกษา

เพิ่มเติม 

3.  ดานคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค 
-   ใหคําชมเชยสําหรับกลุม

ที่คิดเลือกหวัขอที่เปน

ประโยชน  และสามารถ

บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืนๆ 

ได 

 

 

 

 

 



 82 

ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่  

สอง 

ระยะ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
- 

1.  ดานความรู 
- 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สมาชิกทกุคนในกลุมแต

ละกลุมรวมกนัแสดงความ

คิดเห็นในการทํางาน  และ

รวมมือกนัทาํงานดี 

-  นักเรียนทุกกลุมมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน

กลุม  และต้ังใจทํางานที่

ไดรับมอบหมายอยางมี

ความสุข 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  นกัเรียนบางคนไมกลา

นําเสนอความคิดเห็นที่

แปลกจากเพื่อน 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สนับสนุนใหนกัเรียนกลา

แสดงออก 

3.  ดานคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบดี 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบดีมาก 

-  นักเรียนมีระเบียบวนิัยดี 

3.  ดานคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค 

- 

3.  ดานคุณลกัษณะ          
อันพึงประสงค 

- 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

รอบที่   การสะทอนผลของการจัด

กิจกรรม 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

รอบที่   

สอง 

ระยะ

เสนอผล

การศึกษา 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเสนอผล

การปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
- 

1.  ดานความรู 
- 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 
-  สมาชิกทกุคนในกลุมแต

ละกลุมรวมมอืกันทํางาน

อยางเต็มที ่ ทาํใหชิน้งาน

ออกมาดีที่สุด 

-  นักเรียนทุกกลุมรวมมือ

กันทํางานอยางเต็มที ่     

ทําใหชิ้นงานออกมาดีที่สุด   

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 

- 

2.  ดานทักษะการทํางาน
กลุม 

- 

3.  ดานคุณลกัษณะ        
อันพึงประสงค 
-  นักเรียนสามารถทาํงาน

ไดอยางเปนระบบ 

-  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบดีมาก 

-  นักเรียนมีระเบียบวนิัยดี 

3.  ดานคุณลกัษณะ         
อันพึงประสงค 

- 

3.  ดานคุณลกัษณะ      
อันพึงประสงค 
-  ใหคําชมเชยสําหรับทุก

กลุมทีน่ําเสนอผลงานไดดี 

 

 จากตาราง 5 พบวา  ในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบทีห่นึง่  จะพบปญหาและ

อุปสรรคมากกวาการจัดกิจกรรมในรอบทีส่อง  ทั้งในดานความรู  ดานทักษะการทํางานกลุม  และดาน

คุณลักษณะอันพงึประสงค 
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 ผลศึกษาการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ใชการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร จากการดําเนินการทําโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง เปนโครงงานตามสาระการเรียนรู ซึ่งเปนโครงงานเกี่ยวของกับการหาพื้นที่ 

นักเรียนไดดําเนินการทําโครงงานทั้งหมด 6 กลุม กลุมละ 1 โครงงาน ดังนี้ โครงงานเสนทางสูพื้นที่  

โครงงานสูตรลับกับพื้นที่ โครงงานหนวยการวัดพื้นที่ โครงงานตามลาหาพื้นที่ โครงงานเรขาตามหา

พื้นที่ และโครงงานเสนหของพื้นที่ จากการดําเนินการทําโครงงานในรอบที่สองซ่ึงเปนโครงงานตาม

ความสนใจของนักเรียน นักเรียนไดดําเนินการทําโครงงานกลุมละ 1 โครงงาน ไดโครงงานทั้งหมด 6 

โครงงาน ดังนี้ โครงงานความลับของขนมขบเค้ียว โครงงานประโยชนของรอยละ โครงงานเบ้ืองหลัง

ซองขนม โครงงานอัตราสวนและรอยละ โครงงานรอยละในชีวิตประจําวัน และโครงงานเปดประเด็น

รอยละ  จากการดําเนินการทําโครงงานของนักเรียนในรอบที่หนึ่ง และรอบที่สอง ครูผูสอนไดใชแบบ

ประเมินการตรวจใบกิจกรรม แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน จากการที่นักเรียนแตละกลุมไดดําเนินการทําโครงงานตามสาระการเรียนรูและโครงงาน

ตามความสนใจในวิชาคณิตศาสตรไปแลวนั้น นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีข้ึน  

 
ขอสังเกตที่ไดในระหวางการดําเนินการทดลอง 
 จากการทดลองคร้ังนี ้ ผูวิจัยพบขอสังเกตบางประการดงันี ้

  1.  การปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนตางๆ ในการทําโครงงานคณิตศาสตร ไดแก การคิด

และการเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทําโครงงาน และการลงมือทําโครงงาน  

ในรอบที่หนึ่งนักเรียนใชเวลาในแตละข้ันตอนนานโดยเฉพาะการคิดและการเลือกหัวขอเร่ืองหรือ

ปญหาที่จะศึกษา  สวนในรอบที่สองนักเรียนใชเวลาไดตามที่กําหนดในแตละข้ันตอน 

  2.  ในข้ันของการคิดและการเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษาและการวางแผนใน

การทําโครงงาน  นักเรียนบางกลุมคิดไดแตไมสามารถนําไปใชประโยชนได  ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําแก

นักเรียนวาควรทําเร่ืองที่ใกลตัวหรือเร่ืองที่กําลังเรียนอยู 

  3.  การสรางบรรยากาศในการเรียนรูเปนเร่ืองที่สําคัญมากที่จะกระตุนใหนักเรียนต้ังใจ

เรียน  ดําเนินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรจนเสร็จส้ิน  และทําใหนักเรียนมีความสุข  สนุกกับการ

คนควาหาความรู  ผูวิจัยจึงสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูเสมอ  รวมถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดี

ระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  และการใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน  ซึ่งจะสงผล

ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก 
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  4.  นักเรียนเกิดทักษะในการทํากิจกรรมรวมกันภายในกลุม  รูจักปรับตัวเขากับเพื่อนใน

กลุม  รูจักการเคารพการตัดสินใจของกลุม  รูจักแกปญหารวมกัน  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของ

ตนเอง  มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา  สามารถควบคุมตนเองและแสดงออกไดเหมาะสมกับ

สถานการณ 

  5.  นักเรียนมีความต้ังใจในการทําโครงงานไดดี  มีความกระตือรือรนและใหความรวมมือ

กับเพื่อนสมาชิกในกลุมในการทําโครงงานคณิตศาสตรโดยเฉพาะในโครงงานรอบที่สอง ซึ่งรูปเลม

รายงานโครงงานคณิตศาสตรออกมาดีกวาในการทําโครงงานคณิตศาสตรในรอบแรก 

  3. การประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน จําแนกตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซึ่งแบงนักเรียนออกเปน 3 

กลุม โดยพิจารณาจากคะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

ของนักเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผูวิจัยจําแนกนักเรียนตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ตํ่า ปานกลางและสูง ตามเกณฑการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

  คะแนน    0 – 59    แปลวา นักเรียนมีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรตํ่า 

  คะแนน  60 – 79    แปลวา นักเรียนมีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรปานกลาง 

  คะแนน  80 – 100  แปลวา นักเรียนมีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูง   

    ผูวิจัยจําแนกนักเรียนตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรตํ่า ปานกลางและสูง กลุมละ 

5 คน เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมตํ่า ปานกลางและสูง ดังนี้ 

  3.1 การประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน จําแนกตามระดับ

ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 6 

  

ตาราง 6 คาสถิติพื้นฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  จําแนกตามระดับ 

 ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 

ความรู

พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร 

คะแนน

เต็ม 

 

ตัวแปร 

ชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

กอน รอบที่หนึ่ง 

(k) 

รอบที่สอง 

X  S X  S X  S 

30 12.00 .71 14.40 2.70 20.80 1.10 ทักษะการแสวงหา ตํ่า 

ความรูดวยตนเอง ปานกลาง 30 16.20 .84 20.80 1.30 25.40 1.67 

สูง 30 22.40 .89 24.40 1.14 27.00 1.23 
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 จากตาราง 6 พบวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนที่อยูกลุมตํ่า                

กลุมปานกลาง และกลุมสูง มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 นักเรียนกลุมตํ่า มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มข้ึนจาก 12.00 คะแนน เปน 

14.40 คะแนน และ 20.80 คะแนน  ตามลําดับ 

         นักเรียนกลุมปานกลาง มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มข้ึนจาก 16.20 คะแนน  

เปน 20.80 คะแนน และ 25.40 คะแนน ตามลําดับ   

 นักเรียนกลุมสูง มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มข้ึนจาก 22.40 คะแนน เปน 

24.40 คะแนน  และ 27.00 คะแนน  ตามลําดับ 

  เพื่อใหเห็นภาพของการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน ซึ่งจําแนก

ตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ผูวิจัยนํามาจัดทําเปนแผนภูมิ ดังภาพประกอบ  5 
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กลุมต่ํา กลุมปานกลาง กลุมสูง

 
 

 ภาพประกอบ  5  แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของ

นักเรียน  จากแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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  3.2  การประเมินแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน จําแนกตาม

ระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  คาสถิติพื้นฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน จําแนก 

 ตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 

ความรู

พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร 

คะแนน

เต็ม 

 

ตัวแปร 

ชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

กอน รอบที่หนึ่ง 

(k) 

รอบที่สอง 

X  S X  S X  S 

80 32.20 5.36 48.20 5.17 56.60 3.85 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

ตํ่า 

ปานกลาง 80 41.60 .89 53.40 2.51 62.20 2.39 

สูง 80 52.20 2.95 64.60 8.50 73.00 4.53 

 

 จากตาราง 7 พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่อยูกลุมตํ่า                

กลุมปานกลาง และกลุมสูง มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนี้  

 นักเรียนกลุมตํ่า มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนจาก 32.20 คะแนน  

เปน 48.20 คะแนน และ 56.60 คะแนน ตามลําดับ 

        นักเรียนกลุมปานกลาง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนจาก 41.60 

คะแนน เปน 53.40 คะแนน และ 62.20 คะแนน ตามลําดับ 

 นักเรียนกลุมสูง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนจาก 52.20 คะแนน  

เปน 64.60 คะแนน และ 73.00 คะแนน ตามลําดับ            

 เพื่อใหเห็นภาพของการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 

ซึ่งจําแนกตามระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรผูวิจัยนํามาจัดทําเปนแผนภูมิ ดังภาพประกอบ  6 
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กลุมต่ํา กลุมปานกลาง กลุมสูง

 
 ภาพประกอบ  6  แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักเรียน  จากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

ตอนท่ี  2   วิเคราะหขอมูลหลังการทดลอง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง

และรอบที่สอง  โดยใชแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร    ซึ่งเปนชุดเดียวกับกอนการทดลอง 

  1. คาสถิติพื้นฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 36 คน กอนและหลังการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และรอบที่สอง   

   1.1 คาสถิติพื้นฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 36 คน  กอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และ

รอบที่สอง  ปรากฏผลดังตาราง 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

ตาราง  8  คะแนนเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของทักษะการแสวงหาความรูดวย   X

  ตนเองของนักเรียน  ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  

 และรอบที่สอง 

 

กลุม N k X  S ระดับ 

กอนการทดลอง 36 30 17.25 3.68 ปานกลาง 

หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง 36 30 21.14 3.57 ดี 

หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง 36 30 26.17 3.09 ดีมาก 

 

 จากตาราง 8  พบวา  กอนการทดลอง นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยูใน

ระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง นักเรียนมีทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองอยูในระดับดี  และเมื่อไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง  

นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยูในระดับดีมาก 

ผลการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนํามาเขียนกราฟเสนแสดง

แนวโนมของการพัฒนาการที่เพิ่มข้ึนไดอยางชัดเจน  ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ  7  แสดงแนวโนมพฒันาการของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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   1.2  คาสถิติพืน้ฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จาํนวน 36 คน  กอนและหลงัการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  

และรอบที่สอง  ปรากฏผลดังตาราง  9 

 

ตาราง 9  คะแนนเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา X

  คณิตศาสตร  ของนักเรียน  ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง   

 และรอบที่สอง 

 

กลุม N k X  S ระดับ 

กอนการทดลอง 36 80 44.28 6.50 ปานกลาง 

หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง 36 80 57.42 8.07 มาก 

หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง 36 80 65.75 7.31 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 9 พบวา กอนการทดลองนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง  และหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง นักเรียน 

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก และเมื่อไดรับการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับ

มากที่สุด 

ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สามารถนํามาเขียนกราฟเสน

แสดงแนวโนมของการพัฒนาการที่เพิ่มข้ึนไดอยางชัดเจน  ดังภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ  8  แสดงแนวโนมพฒันาการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

2. 

 

เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง กอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง   และรอบที่สอง  โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบ

วัดซ้ํา (One – way analysis of variance: repeated measures)  ปรากฏผลดังตาราง 10 

 

 

 

ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระหวางกอนและหลังการจัด  

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง และรอบที่สอง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

มีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซ้ํา  

  

 

 

 

 

 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม  750.963 

1940.000 

1438.907 

501.093 

35 

72 

2 

70 

 

 

719.454 

7.158 

 

 

100.504** 

ภายในกลุม 

  ส่ิงทดลอง 

  สวนที่เหลือ 

 
ทั้งหมด    2690.963        107   

 
F.01(2,70) = 4.92                           **มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
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จากตาราง 10 พบวา  กอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  การจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สองทําใหทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะตองทดสอบตอไป

วามีการวัดคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ t – test for dependent samples ปรากฏผลดังตาราง11 

 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทยีบ ทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระหวางกอนและหลังการจัด 

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง และรอบที่สอง โดยใชสถิติ t–test for dependent 

samples     

 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ผลตางคาเฉลีย่ t p 

กอนการทดลอง (17.25), รอบที่หนึ่ง (21.14) 3.89 6.68** .000 

กอนการทดลอง (17.25), รอบที่สอง (26.17) 8.92 12.35** .000 

รอบที่หนึ่ง (21.14), รอบที่สอง (26.17) 5.03   8.72** .000 
**มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง  11  พบวา หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง  นักเรียนมีทักษะ

การแสวงหาความรูดวยตนเอง  สูงกวาหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และ       

สูงกวากอนการจัดกิจกรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังจากการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  สูงกวากอนการจัด

กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3. เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่ง และรอบที่สอง โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัว

ประกอบแบบวัดซ้ํา (One – way analysis of variance: repeated measures)ปรากฏผลดังตาราง 12 

 

ตาราง 12  ผลการเปรียบเทยีบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนและหลัง     

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่งและรอบที่สองโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบมีหนึง่ตัวประกอบแบบวัดซ้ํา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม  3423.630 

10640.667 

8437.574 

2203.093 

35 

72 

2 

70 

 

 

4218.787 

31.473 

 

 

134.046** 

ภายในกลุม 

  ส่ิงทดลอง 

  สวนที่เหลือ 

ทั้งหมด    14064.297        107   

F.01(2,70) = 4.92                         **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง 12 พบวา กอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  การจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สองทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะตองทดสอบ

ตอไปวามีการวัดคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ t – test for dependent samples ปรากฏผลดัง

ตาราง  13 

 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทยีบ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนและ  

 หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และรอบที่สอง  โดยใชสถิติ  

 t – test for dependent samples     

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลตางคาเฉลีย่ t p 

13.14   9.69** .000 กอนการทดลอง (44.28), รอบที่หนึ่ง(57.42) 

กอนการทดลอง (44.28), รอบที่สอง (65.75) 21.47 15.17** .000 

รอบที่หนึ่ง (57.42), รอบที่สอง (65.75)  8.33   7.04** .000 

มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 **
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 จากตาราง 13  พบวา หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง นักเรียนมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวา หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  

และสูงกวากอนการจัดกิจกรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังจากการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สูงกวา

กอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปวัตถุประสงค  สมมติฐานและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มีตอการแสวงหาความรูดวยตนเอง และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสน

ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ(1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระหวางกอน

จัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่สอง (3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวาง

กอนจัดกิจกรรม  หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรรอบที่สอง โดยมีสมมติฐานการศึกษาคนควา คือ (1) หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง สูงกวากอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร (2) หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวากอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ประจําภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสารสาสนธนบุรี แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร          

มีจํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา ตัวแปรอิสระไดแก การจัดกิจกรรม

โครงงานคณิตศาสตร  ตัวแปรตามไดแก ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 ระยะเวลาทดลองจํานวน 7 สัปดาห โดยแบงเปนการวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนการทดลอง 1 คร้ัง แลวดําเนินการทดลองโดย

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร จํานวน 7 สัปดาห วัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่ง   

1คร้ัง และมีการวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน           

วิชาคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สองอีก 1 คร้ัง ใชเวลาในการวัดทักษะ
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  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  จํานวน 

7 แผน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 1 เร่ือง ความหมายและจุดมุงหมาย

ของโครงงานคณิตศาสตร  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 2 เร่ือง ประเภทของโครงงาน

คณิตศาสตร แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 3 เร่ือง การคิดและการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะ

ทําโครงงาน แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 4 เร่ือง การเขียนเคาโครงโครงงาน

คณิตศาสตร แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 5 เร่ือง การปฏิบัติโครงงาน แผนการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 6 เร่ือง การเขียนรายงานโครงงาน แผนการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรที่ 7 เร่ือง การนําเสนอโครงงาน (2) แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จํานวน   

3 ขอ มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .921 (3) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ    

มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .896 แบบแผนการทดลองเปนแบบ One-Group Time Series 

Design ใชระยะเวลาทดลอง 7 สัปดาหโดยมีข้ันตอนการดําเนินการทดลองดังนี้ 

 1. เตรียมความพรอมในดานตางๆใหกับกลุมตัวอยางเปนระยะ 1 สัปดาห โดยจัดแบงกลุม

ยอยในการทํากิจกรรมจําวนวน  6 กลุม กลุมละ 6 คน เตรียมอุปกรณในการทดลองตางๆ 

 2. การวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรกอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ผูวิจัยใชการวัดทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  

คร้ังที่ 1  ใชเวลา 1 ชั่วโมง  

 3. การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร จํานวน 7 แผน  ระยะเวลา 7 สัปดาห   

 4. การวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง เวลา 1 ชั่วโมง  

 5. การวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง ใชเวลา 1 ชั่วโมง  
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ โดยการหาคาสถิติพื้นฐานคะแนนทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรจากการวัดกอนการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่ง  และหลังการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่สอง โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูล

ระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  โดยการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร สะทอนผลการจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน ปญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแกไข  จากการประเมินในระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  โดยใชวิธี

จากแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน และเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตร ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซ้ํา          

(One– Way Analysis of Variance : Repeated Measures ) และถาพบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ทดสอบภายหลังโดยใชสถิติ t – test  for dependent samples และนําผลที่ไดจาก

การวิเคราะหขางตนมาสรุปแลวเขียนกราฟ แสดงพัฒนาการของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบที่หนึ่งและรอบที่สอง นักเรียนมีพัฒนาการ

ดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน
ทั้งในกลุมที่มีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับสูง กลางและตํ่า 

 2.หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ 
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีพัฒนาการทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่หนึ่ง สูการจัด     
กิจกรรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง   

 3.หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีพัฒนาการ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบ
ที่หนึ่งสูการจัดกิจกรรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง   
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
  จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 การดําเนินการ

ตามแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร และจากการสังเกตทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบและ

แบบสอบถาม จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ใหนักเรียนปฏิบัติ เพื่อวัดทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยมีขอสังเกตที่ไดรับจาก

การรวบรวมขอมูลดังนี้   

  1. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร และการดําเนินกิจกรรมตามแผนการใชการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดานตางๆจากการ

เรียนรูจากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร นอกจากการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมทั้งในระหวาง

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร และการทํากิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติเพื่อวัดทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนนั้น พบวา นักเรียน

เกิดความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และแรงจูงใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดทักษะในการทํากิจกรรมรวมกันภายในกลุมรูจักแกไข

ปญหารวมกัน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

  2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตลอดการวัดคะแนนทั้ง 3 คร้ังนั้น  พบวา ทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน

อยางเห็นไดชัดเจน ในระยะการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร กลาวคือ สังเกตการเปล่ียนแปลง

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไดจากการ

วัดคะแนนคร้ังที่  2, 3 นั้นจะเห็นวา นักเรียนแตละคนจะปฏิบัติตนตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

ต้ังใจและใหความสนใจทุกกิจกรรม จึงทําใหคะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในชวงการวัดคะแนนของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึน 
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อภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัยคร้ังนี้  อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา “หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบท่ีหนึ่งและรอบที่สอง 

นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรสูงข้ึนทั้งในกลุมที่มีระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับสูง กลางและตํ่า” ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาโครงงานคณิตศาสตรวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรูจากกลุมสาระคณิตศาสตร  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544    

แลวนํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรโดยประธาน กรรมการและผูเชี่ยวชาญ      

ไดตรวจสอบแกไขทําใหแผนการจัดกิจกรรมนําไปใชไดอยางเหมาะสมสงผลทําใหนักเรียนมีพัฒนาการ

ดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน

และการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรยังชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติงานตาม

ความสนใจและความถนัดของตนเอง เปนการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน และ

นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม  ซึ่งทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบวา “หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู และ

ตามความสนใจ นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีพัฒนาการ

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่หนึ่ง      

สูการจัดกิจกรรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง”  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดคนควาและศึกษาดวยตนเอง ลงมือ

ปฏิบัติ ตามความถนัดและความสนใจ ทําใหนักเรียนมีอิสระทางความคิด นักเรียนสามารถแกปญหา

ไดอยางไมจํากัด ความคิดไมถูกปดกั้น นักเรียนไดรวมกันแกปญหา จึงสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2541 : 5) ลัดดา ภูเกียรติ  (2543 : 48) และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544 : 

5) ที่วา “การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร สามารถพัฒนาทักษะ/กระบวนการตางๆ ใหแกนักเรียน  

นอกจากจะมุงฝกใหนักเรียนคิดเปน ปฏิบัติไดจริง และแกปญหาไดแลวยังเปนการประเมิน

ความสามารถจริงของนักเรียนในองคความรูไดอีกดวย เนื่องจากความสามารถนั้นเกิดจากการบูรณา

การความรูระหวางความรูที่นักเรียนมีอยูในตัวกับทักษะที่ไดรับการฝกฝนและสะสมอยูในตัวนักเรียน  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรุจิรัตน รุงหัวไผ (2549 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรม
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 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงข้ึนในแตละชวงเวลา 

 3. จากผลการวิจัยพบวา “หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรู 

และตามความสนใจ นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัด

กิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร

มีพัฒนาการแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรในรอบที่หนึ่งสูการจัดกิจกรรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่สอง” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรนั้น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ

การเรียนรู กลาววา คือผูเรียนไดรวมกันวางแผนการปฏิบัติภาระงานรวมกัน รับผิดชอบตอการเรียนรู

ของตนเองและของกลุม ทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนดี

มาก เพราะทุกคนทราบวา เมื่อกลุมประสบความสําเร็จตนเองก็จะไดรับความสําเร็จนั้นดวย เมื่อครู

ตรวจใหคะแนนใบกิจกรรมเสร็จแลว สมาชิกในกลุมแตละคนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเชิง

วิพากษวิจารณกับคะแนนที่แตละคนไดกลับมาใหกลุม มีการวางแผนการเรียนในคร้ังตอไปอยาง

กระตือรือรน ผูเรียนที่เรียนเกงจะชวยเหลือสมาชิกในกลุมคอนขางดี มีความสนใจและเอาใจใสในการ

เรียนมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากเพื่อนใหความชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบลูม (Bloom. 

1976: 13) ที่กลาววา การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการโตตอบระหวาง

ครูกับนักเรียน มีการสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรนั้นยังเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่มีความต่ืนตัวอยูตลอดเวลา นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูดวยตนเอง 

เพราะนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย มีทั้งการแกปญหา การแสดง

ความคิดเห็นเพื่อคนควาหาขอมูลที่เปนคําตอบ รวมทั้งเกิดปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุม ซึ่งประสบการณ
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 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงข้ึนในแตละ

ชวงเวลา 

  จากการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นวา การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรซึ่งนักเรียนไดเลือก

ศึกษาเร่ืองที่สนใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตลอดจนมีการนําเสนอผลของการศึกษาคนควาใหผูอ่ืน

ทราบ โดยครูผูสอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเทาที่จําเปนในระหวางที่

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนไดฝกทักษะการทํางานอยางมีระบบและฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  จึงถือไดวาโครงงานคณิตศาสตร เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยใหนักเ รียนไดพัฒนา

ความสามารถทางดานคณิตศาสตร เปนการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตจริงอันจะเปนการ

สรางความตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร 

 นอกจากนี้แลวยังเปนการฝกใหนักเ รียนฝกแสวงหาความรู  ฝกการทํางานกลุม                   

ฝกความสามารถในการสื่อสารส่ิงที่ตนคิด หรือทําใหผูอ่ืนเขาใจ (สมวงษ แปลงประสพโชค และคน

อ่ืนๆ. 2544: 4) ตลอดจนสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กลาวคือ “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการการเรียนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” 
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ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 การทําโครงงานคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่นักเรียนตองใชกระบวนการคิด ตองศึกษา

คนควา ทดลอง ระดมสมอง และลงมือปฏิบัติจึงใชเวลาคอนขางมาก ดังนั้นจึงตองวางแผนเรื่อง

ระยะเวลาการทํากิจกรรมใหเหมาะสม โดยเฉพาะในข้ันการคิดและการเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะ

ศึกษา 

  1.2 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร สงผลใหนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน โดยครูผูสอนจะตองพิจารณา

เลือกเนื้อหาในการทําโครงงานใหเหมาะสม และมีความหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการของ

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรใชเทคนิคที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการทดลอง เพื่อยืนยัน

ความเที่ยงตรงของผลการทดลอง 

  2.2 ควรมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนตางๆ  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ           

Two-Group Time Series Design 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1.  อาจารย ดร.มารุต    พัฒผล   อาจารยประจําบันฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  อาจารยรุจรัิตน     รุงหัวไผ   ครูชํานาญการ 

      โรงเรียนชมุชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 

      สพท.สระบุรี  เขต 2 

3.  อาจารยอริสรา เกสา   หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

      โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 
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ภาคผนวก  ข 
คุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ตาราง  14   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

 

ขอที่ รายการประเมนิ ผลการประเมินของ IOC 

ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

1 แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 3 1 

2 จุดประสงคการเรียนรู   

 2.1  สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 2 0.67 

 2.2  ภาษาที่ใชชัดเจน   เขาใจงาย 3 1 

3 เนื้อหา   

 3.1  เหมาะสมกับระดับช้ัน 3 1 

 3.2  มีประโยชนตอผูเรียน 3 1 

4 กิจกรรมการเรียนรู   

 4.1  สอดคลองกับช่ือเร่ือง 3 1 

 4.2  กิจกรรมนาสนใจ  เราความสนใจของ

ผูเรียน 

2 0.67 

 4.3  ผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรู 3 1 

5 ส่ือ / แหลงเรียนรู   

 5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 3 1 

 5.2  มีคุณภาพ  นาสนใจ 3 1 

6 การวัดและประเมินผล   

 6.1  สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 3 1 

 6.2  ครอบคลุมเนื้อหา 2 0.67 

 6.3  เกณฑการประเมินชัดเจน 2 0.67 
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ตาราง  15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

ขอ

ที ่

ขอยอย ผลการประเมินของ IOC 

ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

1 1.1 3 1 

 1.2 3 1 

 1.3 3 1 

 1.4 3 1 

 1.5 3 1 

2 2.1 3 1 

 2.2 3 1 

 2.3 3 1 

 2.4 3 1 

 2.5 3 1 

3 3.1 3 1 

 3.2 3 1 

 3.3 3 1 

 3.4 3 1 

 3.5 3 1 

4 4.1 3 1 

 4.2 3 1 

 4.3 3 1 

 4.4 3 1 

 4.5 3 1 
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ตาราง   16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิา  

 คณิตศาสตร  

 

ขอที่ คา IOC หมายเหตุ 

1 1 คัดเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 

3 0.67 คัดเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 

5 1 คัดเลือกไว 

6 0.33 ตัดทิ้ง 

7 1 คัดเลือกไว 

8 1 คัดเลือกไว 

9 0.67 คัดเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 

11 1 คัดเลือกไว 

12 1 คัดเลือกไว 

13 1 คัดเลือกไว 

14 1 คัดเลือกไว 

15 0.33 ตัดทิ้ง 

16 0.67 คัดเลือกไว 

17 0.33 ตัดทิ้ง 

18 1 คัดเลือกไว 

19 1 คัดเลือกไว 

20 0.67 คัดเลือกไว 

21 1 คัดเลือกไว 

22 1 คัดเลือกไว 

23 0.67 คัดเลือกไว 

24 0.67 คัดเลือกไว 

25 0.67 คัดเลือกไว 
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ตาราง 17 คาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

ขอ r 

1 .636 

2 .733 

3 .679 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  0.921 
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ตาราง  18   คาอํานาจจาํแนก  (r)  ของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา 

      คณิตศาสตร 

 

ขอ r 

1 .469 

2 .583 

3 .540 

4 .546 

5 .724 

6 .526 

7 .458 

8 .644 

9 .650 

10 .509 

11 .496 

12 .667 

13 .605 

14 .459 

15 .536 

16 .505 

17 .410 

18 .375 

19 .493 

20 .413 

 
คาความเช่ือม่ันเทากับ  0.896 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนศึกษาโจทยสถานการณปญหาที่กําหนดใหอยางละเอียด รอบคอบ   

แลวตอบคําถามตามประเด็นที่กําหนดใหในแตละขอ  พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ              

 

 

 
   
 
 

1. ประเด็นหวัขอที่นกัเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด  เพราะเหตุใดจงึเลือกศึกษา 

1.  นองกอยตองการกลองเพื่อนาํไปใสของขวัญใหพี่สาว  เนื่องในโอกาสที่เรียนจบปริญญา

ตรี  จึงไปซ้ือกระดาษแข็งมาหนึง่แผนเพื่อที่จะทํากลองใสของขวัญเอง  แตตอนนีย้ังคิดไม

ออกวาจะตัดกระดาษอยางไรจึงจะทาํกลองมีความจุใหมากที่สุดได  นักเรียนมาชวยนอง

กอยคิดหนอยเสียวาจะตัดกระดาษอยางไรดีจึงจะทาํกลองที่มีความจุใหมากที่สุด  และมี

เศษกระดาษเหลือนอยที่สุด 

เร่ืองนัน้  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. เมื่อศึกษาเร่ืองนี้เสร็จส้ินแลว  ส่ิงที่นักเรียนจะไดรับคืออะไร  เพราะเหตุใดจึงไดรับส่ิงนัน้ 

จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3. นักเรียนจะทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกีย่วกับเร่ืองทีน่กัเรียนสนใจศึกษา 

พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4. เมื่อนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว  นักเรียนจะมีวิธกีารวิเคราะหขอมลู

ที่ไดอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5.  นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้อยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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2.  คุณครูเนตรฤดีตองการใหนกัเรียนชวยปลูกดอกไมบริเวณรอบๆ สนามฟุตบอลของ

โรงเรียน  โดยจะตองเปนดอกไมที่มีความหลากหลายสายพันธุและมขีนาดของแปลงปลูก

เทาๆ กัน นกัเรียนจะชวยคุณครูเนตรฤดีวางแผนปลูกดอกไมในคร้ังนี้ไดอยางไร 

 
 
 
 

1. ประเด็นหวัขอที่นกัเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด  เพราะเหตุใดจงึเลือกศึกษา 

เร่ืองนัน้  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. เมื่อศึกษาเร่ืองนี้เสร็จส้ินแลว  ส่ิงที่นักเรียนจะไดรับคืออะไร  เพราะเหตุใดจึงไดรับส่ิงนัน้ 

จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. นักเรียนจะทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกีย่วกับเร่ืองทีน่กัเรียนสนใจศึกษา 

พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

4. เมื่อนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว  นักเรียนจะมีวิธกีารวิเคราะหขอมลู

ที่ไดอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5.  นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้อยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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3.  นักเรียนของโรงเรียนสารสาสนธนบุรีขณะนี้กาํลังประสบปญหามนี้ําหนกัตัวมาก

เกินไป  นกัเรียนจะชวยครูหาสาเหตุและแนวทางปองกนัและแกไขปญหาเร่ืองนี ้ได

อยางไร 

 
 
 
 

1. ประเด็นหวัขอที่นกัเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด  เพราะเหตุใดจงึเลือกศึกษา 

เร่ืองนัน้  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. เมื่อศึกษาเร่ืองนี้เสร็จส้ินแลว  ส่ิงที่นักเรียนจะไดรับคืออะไร  เพราะเหตุใดจึงไดรับส่ิงนัน้ 

จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. นักเรียนจะทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกีย่วกับเร่ืองทีน่กัเรียนสนใจศึกษา 

พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

4. เมื่อนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว  นักเรียนจะมีวิธกีารวิเคราะหขอมลู

ที่ไดอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5.  นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้อยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืนะคะ 
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แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
คําชี้แจง 
 1.  ใหนกัเรียนพิจารณาขอความแตละขอที่ตรงกับความคิด  ความรูสึก  และการปฏิบัติของ

นักเรียน 

 2.  ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย    /  ลงในชอง  จริง   คอนขางจริง  ไมแนใจ 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ที่ตรงกับความปรารถนาหรือความตองการที่แทจริงของนักเรียนมากที่สุด 

เพียงชองเดียว 

3. การตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณิตศาสตรไมมี 
คําตอบใดถูกหรือผิด 

4. กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
  

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง

มาก

ที่สุด 

คอน 

ขาง

จริง 

ไม

แนใจ 

คอน 

ขาง

ไม

จริง 

ไม

จริง 

1 เมื่อพบคนที่ประสบความสาํเร็จทางดานคณิตศาสตร  ขาพเจามีความ

ปรารถนาที่จะเปนเชนนัน้บาง………………….……………….……… 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

2 ขาพเจามุงมั่นต้ังใจเรียนเพื่อจะทาํคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรใหได

คะแนนสูงที่สุด………………………………………………………...… 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

3 ขาพเจามีใจจดจออยูกับงานคณิตศาสตรที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหงานที่

ทําสําเร็จ  ไมวางานนั้นจะยากเพียงใด…......................................... 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

4 ขาพเจาพยายามหาแนวทางหรือวิธีการเพือ่ทํางานที่ไดรับมอบหมายใน

วิชาคณิตศาสตรใหสําเร็จเปนอยางดี………………………..…..…... 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

5 เมื่อขาพเจาทาํโจทยคณิตศาสตรไมได  ขาพเจามักจะเลิกทํา……….... ....... ....... ....... ....... ....... 

6 ขาพเจาจะพยายามอานและทําความเขาใจบทเรียนคณิตศาสตร 

ที่ยากหลาย ๆ คร้ังจนเขาใจใหได……………………………...….…… 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

7 เมื่อทําการบานคณิตศาสตรไมไดขาพเจาจะปรึกษาผูรูเพื่อทาํใหได ....... ....... ....... ....... ....... 

8 เมื่อทํางานคณิตศาสตรไมไดขาพเจาไมหมดกาํลังใจ  แตจะศึกษา

คนควาเพิ่มเติมและพยายามทําตอไปใหได……………………..…….. 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

9 ไมวาแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตรจะยากเพียงไร  ขาพเจาพยายามทาํจน

สุดความสามารถ…………………………………………………….. 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 
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ขอ 

 

ขอความ 

จริง

มาก

ที่สุด 

คอน 

ขาง

จริง 

ไม

แนใจ 

คอน 

ขาง

ไม

จริง 

ไม

จริง 

10 ถาขาพเจาทาํคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตรในคร้ังแรกไดไมคอยดี  

ขาพเจาจะพยายามมากข้ึน  เพื่อใหคะแนนดีใหได…………………. 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

11 ขาพเจาชอบทาํแบบฝกหัดคณิตศาสตรดวยความคิดและความสามารถ

ของตนเอง เพือ่จะไดเขาใจอยางถองแทและสอบไดคะแนน

ดี………………………………………………………...…….. 

 

 

....... 

 

 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

12 ขาพเจามุงมั่นที่จะทําคะแนนวิชาคณิตศาสตรใหดีกวาทีเ่คยทําไว…. ....... ....... ....... ....... ....... 

13 เมื่อขาพเจาทาํงานวิชาคณิตศาสตรที่ครูมอบหมายใหไมถูกตอง  

ขาพเจาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหถูกตองใหจงได……………………... 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

14 ขาพเจาใชความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรอยางเต็มที่ จนเปนที่

นาพอใจ………………………………………………………………… 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

15 ขาพเจาหมัน่ทาํแบบฝกหัดคณิตศาสตร  เพื่อจะเรียนใหดีข้ึนกวาเดิม..  

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

16 ขาพเจาจะพยายามทุมเทเวลาสําหรับงานดานคณิตศาสตรที่ยาก ๆ…. ....... ....... ....... ....... ....... 

17 ทุกคร้ังที่ทาํการบานวชิาคณิตศาสตร  ขาพเจาชอบเลือกทําขอที ่

ยาก ๆ มากกวาขอที่งาย…………………………………..…..………. 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

18 เมื่อครูใหการบานวิชาคณิตศาสตรหรือมอบหมายงานให  ขาพเจา   จะ

รีบทําใหเสร็จเรียบรอยกอนวนักําหนดสง........................................ 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

19 เมื่อมีการสอบวิชาคณิตศาสตร  ถาไดคะแนนไมดี  ขาพเจาจะเพิ่มความ

พยายามใหมากข้ึน…………………………...……………..……. 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

20 ขาพเจาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับผลการเรียนของ

ตนเองในคร้ังกอน ๆ  เพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหเรียนดีข้ึน…………… 

 

....... 

 

....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
 
 

      ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือนะคะ 
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ภาคผนวก  ง 
แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ 1 
ระยะวางพื้นฐาน 

เรื่องความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552  จํานวน  1  ชัว่โมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
 โครงงานคณิตศาสตร  หมายถึง  กจิกรรมที่ผูเรียนศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจตองการหา

คําตอบและลงมือทาํดวยความสามารถของตนเอง  โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร  ซึง่ไดแก  

การต้ังขอคําถาม/ขอสงสัย  วางแผนการศึกษาหาคําตอบ  ลงมือทาํและสรุปผลการทํางานวา  สามารถ

ตอบขอคําถาม/ขอสงสัยที่ต้ังไวหรือไม  แลวนาํเสนอผลงงานที่ไดศึกษาคนความา  โดยมีครูผูสอนและ/

หรือครูที่ปรึกษาโครงงาน  คอยใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด 
 จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
 การทาํโครงงานคณิตศาสตรเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิชา

คณิตศาสตร  มีการใชความรูทางคณิตศาสตรผสมผสานกับทักษะการแกปญหา  การเช่ือมโยงความรู

คณิตศาสตรในเรื่องตาง ๆ เขาดวยกนั  การส่ือความหมาย  และการนาํเสนอผลงานที่เกิดจากความคิด

สรางสรรคของผูเรียน  ประกอบกับการฝกการทํางานรวมกนัของผูเรียน  เชน  ความรวมมือ  ความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.2  นักเรียนสามารถอธิบายจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.3  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.4  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 

  
3.  สาระการเรียนรู 

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร  และจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  
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4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  สรางบรรยากาศในการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองโครงงานคณิตศาสตร  โดยการสนทนาซักถาม 

 4.2  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางโครงงานคณิตศาสตรและรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงาน  

ครูกระตุนใหนกัเรียนฝกการคิดดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกบัโครงงานคณิตศาสตร  เชน  ส่ิงที่ควรมีอยูใน

โครงงานมีอะไรบาง  ใชหลักเกณฑใดในการทําโครงงานคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตรมีกี่

ประเภท   

 4.3  ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  6  คน  เพือ่ฝกทําโครงงานคณิตศาสตร 

 4.4  นักเรียนฟงการเสนอประกอบการบรรยายจาก Power  Point  เร่ืองความหมายของ

โครงงานและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 

 4.5  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกบัความหมายและจุดมุงหมายเกีย่วกับ

โครงงานคณิตศาสตรลงในใบกิจกรรมที ่1.1  “ สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงาน

คณิตศาสตร” 

4.6  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอเกีย่วกับความหมายและจุดมุงหมายในการ

ทําโครงงาน 

 4.7  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคณิตศาสตรและจุดมุงหมาย

ของโครงงานคณิตศาสตร 

 4.8  นักเรียนแตละกลุมเขียนบันทกึความรูสึกที่มีตอการรวมกิจกรรม 
 
5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร   

 5.2  Power  Point  “ความหมายของโครงงานคณิตศาสตรและจุดมุงหมายของโครงงาน

คณิตศาสตร” 

 5.3  ใบกิจกรรมที่ 1.1  “ สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 
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6.  การวัดและประเมินผล  

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถบอกความหมาย

ของโครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

สามารถอธิบายจุดมุงหมาย

ของโครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ    

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 
7.  บันทึกหลงัสอน……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………..………………..………………………

…………………………………………………………………..……..………………………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………..…………….……………………

…………………………………………………………………………………………………..……… 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                                   ………../…………/……… 
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ใบกิจกรรมท่ี  1.1 
เรื่อง   สรุปความหมายและจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
กลุมที ่….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

 5 …………………………………………… 6 …………………………………… 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกนัภายในกลุม  แลวสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร  

และจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  แลวเติมคําตอบลงในชองวางที่กาํหนดใหตอไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมของเราคนควาคําตอบมาจาก……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

โครงงานคณิตศาสตร  หมายถงึ …………………………………………...………………….. 

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

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

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

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

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

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

จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร  คือ …………………………………………………… 

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

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

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

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

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

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………   
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  2 
ระยะวางพื้นฐาน 

เรื่องประเภทของโครงงานคณิตศาสตรและขั้นตอนการทํา     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ภาคเรียนที่  2        ปการศึกษา   2552     จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตรจําแนกออกไดเปน  4  ประเภท  ดังนี ้ 

  1.  โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง 

  2.  โครงงานคณิตศาสตรประเภทการสํารวจ 

  3.  โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 

  4.  โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย 

 ข้ันตอนในการทําโครงงานคณิตศาสตร 

  1.  การคิดจะเลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษา 

  2.  การวางแผนในการทาํโครงงาน 

  3.  การลงมือทําโครงงาน 

  4.  การเขียนรายงาน 

  5.  การแสดงผลงาน 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.2  นักเรียนสามารถบอกประเภทของโครงงานคณิตศาสตรได  

 2.3  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.4  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 

  
 3.  สาระการเรียนรู 

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร  และข้ันตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตร  
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4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนและครูสนทนาซักถามถึงประเภทของโครงงานคณิตศาสตรวามีกี่ประเภท

อะไรบาง 

 4.2  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาและแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับข้ันตอน 

การทาํโครงงาน 

 4.3  นักเรียนฟงการบรรยายเก่ียวกับประเภทของโครงงานและข้ันตอนในการทาํโครงงานจาก

การนาํเสนอดวย  Power  Point 

 4.4  ใหนักเรียนแตละกลุมเลนเกมบอกข้ันตอนตอนการทําโครงงาน  โดยใหแตละกลุมสง

ตัวแทนออกมากลุมละ  1  คน 

- ตัวแทนของกลุมทาํการเลือกขอความที่เปนข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตรจาก   

  กลองเก็บขอความแลวนําขอความไปติดบนกระดานดําคนละ 1 ขอความตามลําดับ   

  ข้ันตอนการทําโครงงานจนครบทุกข้ันตอน   

 4.5  นักเรียนรวมกนัสรุปความคิดที่ไดจากการฟงการบรรยายเกีย่วกบัประเภทของโครงงาน  

และข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร  ลงในใบกิจกรรมที่ 2.1  “ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร”  

และใบกิจกรรมที่  2.2 “ ข้ันตอนในการทาํโครงงานคณิตศาสตร” 

 4.6  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน  และข้ันตอนในการทาํโครงงาน

คณิตศาสตร 

 
5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  Power  Point เร่ือง 2  “ประเภทของโครงงานและข้ันตอนในการทําโครงงาน” 

 5.2  ใบกิจกรรมที่  2.1  “ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร” 

 5.3  ใบกิจกรรมที่  2.2  “ ข้ันตอนในการทาํโครงงานคณิตศาสตร ” 
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6.  การวัดและประเมินผล 
  

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

นักเรียนบอกประเภทของ

โครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

นักเรียนสามารถอธิบาย

ข้ันตอนในการทําโครงงาน

คณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ       

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 
 
7.  บันทึกหลงัสอน……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………..………………………….……………

………………………………………………………………………..…………………….…………… 

8.  ขอเสนอแนะ  …………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………….………………..... 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                                     ………../…………/…….. 
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ใบกิจกรรมท่ี  2.1 
เรื่อง   ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 
กลุมที ่….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

 5 …………………………………………… 6 …………………………………… 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกนัภายในกลุม  แลวบอกประเภทของโครงงานคณิตศาสตร  

แลวเติมคําตอบลงในชองวางทีก่ําหนดใหตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมของเราคนควาคําตอบมาจาก……………………………………………………………………… 

     ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร  ไดแก ……………………………………………......… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………..   

 ………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี  2.2 
เรื่อง   ขัน้ตอนในการทําโครงงานคณติศาสตร 
กลุมที ่….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

 5 …………………………………………… 6 …………………………………… 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกนัภายในกลุม  แลวบอกข้ันตอนในการทาํโครงงาน

คณิตศาสตร  แลวเติมคําตอบลงในชองวางทีก่ําหนดใหตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมของเราคนควาคําตอบมาจาก………………………………………………………………………. 

     ข้ันตอนในการทาํโครงงานคณิตศาสตร  มีข้ันตอนดังนี้ 

…………………………………………………………………………………………..……......… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………   

 ………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  3 
ระยะเริ่มตนโครงงาน 

เรื่องการคิดและเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงาน           ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 2  
ภาคเรียนที่  2        ปการศึกษา  2552    จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 การพิจารณาปญหาที่จะศึกษาคนควาและเกณฑการเลือกปญหาของผูที่ทาํโครงงาน

คณิตศาสตร  มีเกณฑที่ควรพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

 1.  เปนปญหาที่ตรงกับความสนใจของตนเอง 

 2.  เปนปญหาที่ตรงกับระดับความรู  ความสามารถของตนเองเปนอยางดี 

 3.  เปนปญหาที่แปลกใหมนาสนใจ 

 4.  เปนปญหาที่มีแหลงขอมลูในการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 

 5.  เปนปญหาที่มีแนวทางในการแกไขชัดเจน 

 6.  เปนปญหาที่สงเสริมความรูและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนสามารถคิดและเลือกหวัขอหรือปญหาที่จะทําโครงงานคณิตศาสตร 

 2.2  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.3  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 

  
 3.  สาระการเรียนรู 

การคิดและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  ครูสนทนากับนักเรียนถงึความหมายของโครงงานคณิตศาสตร  จุดมุงหมายของการทํา

โครงงานคณิตศาสตร  ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร  ข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร  เพื่อ

เปนการทบทวนความรู 

 4.2  ครูสนทนาซักถามกับนกัเรียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจ  และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับคณิตศาสตรในบทเรียนเร่ืองพื้นที ่ แลวใหนกัเรียนปรึกษากันในกลุมวาปญหาใดบางที่

นาสนใจ 

4.3 ครูแจกใบกิจกรรม  3.1 “การคิดและเลือกหัวขอหรือปญหาที่จะทาํโครงงานคณิตศาสตร”  

ใหแตละกลุมรวมกนัศึกษาและรวมกนัทาํใบกิจกรรม 
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 4.4  นักเรียนแตละกลุมปรึกษาหารือกนั  เพื่อคิดเลือกหวัขอ  หรือปญหาที่จะทําโครงงาน

คณิตศาสตร  ตามหวัขอที่กาํหนดในใบกิจกรรม  3.1  ตามแนวคิดและความสนใจของสมาชิกในกลุม  

4.5  นักเรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอหวัขอของโครงงานคณิตศาสตรพรอมอธิบายบอก

เหตุผลและแสดงความคิดเหน็ตอหัวขอที่เลือกทําโครงงาน 

 
5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  ใบกิจกรรมที่ 3.1  “ การคิดและเลือกหวัขอหรือปญหาท่ีจะทาํโครงงานคณิตศาสตร”   

 5.2  หนงัสือเรียนคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

นักเรียนสามารถคิดและ     

เลือกหวัขอหรือปญหาที่จะ

ทําโครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ    

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 

7.  บันทึกหลงัสอน……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  ………………………………..…………………………………………………..... 

………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………… 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                           ………../…………/……… 
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ใบกิจกรรม  3.1 
เรื่อง  การคิดและเลือกหวัขอหรือปญหาที่จะทาํโครงงานคณิตศาสตร 

กลุมที ่….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

 5 …………………………………………… 6 …………………………………… 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกนัภายในกลุม  เลือกหัวขอที่สนใจรวมกนัแลวเติมคําตอบลงใน

ชองวางที่กาํหนดใหตอไปนี ้

 ปญหาหรือหัวขอที่สนใจ….......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...…..…..…………… 

 ที่มาของปญหา............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

 ทฤษฎีหรือความรูทีเ่กี่ยวของในเร่ืองทีท่ํา………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………….………… 

 แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

 ระยะเวลาดําเนนิการ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

 วัสดุอุปกรณ................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………..……………….. 

 งบประมาณ................................................................................................................. 

 ประโยชนผลที่คาดวาจะได………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…….. 

 แหลงขอมลู.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………..………………….. 

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  4 
ระยะเริ่มตนโครงงาน 

เรื่องการเขียนเคาโครงโครงงานคณิตศาสตร                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552   จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 เคาโครงโครงงานคณิตศาสตรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้  คือ  ชื่อหัวขอโครงงาน     ชือ่ผูทํา

โครงงาน  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  จดุมุงหมายของการศึกษาคนควา  

สมมติฐานของการคนควา(ถามี)  เนื้อหาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ วิธีดําเนนิงาน  ข้ันตอนการปฏิบติังาน  

ผลที่คาดวาจะไดรับ  เอกสารอางอิง 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1 นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงโครงงานคณิตศาสตรจากหวัขอทีน่กัเรียนเลือกทาํ 

โครงงานได 

 2.2  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.3  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 
 3.  สาระการเรียนรู 

การเขียนเคาโครงโครงงานคณิตศาสตร               
4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนทบทวนเกี่ยวกบัข้ันตอนในการทําโครงงานคณิตศาสตร  โดยการอภิปรายและ

สนทนากับครู 

 4.2  นักเรียนดูตัวอยางเคาโครงโครงงานคณิตศาสตร 

4.3  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร  Power  

Point  และจากใบความรูที่  4.1 “ การเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร” 

 4.4  นักเรียนรวมกนัอภิปรายและวางแผนการเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตรตาม

หัวขอที่ไดกาํหนดไว 

 4.5  นักเรียนรวมเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตรตามแผนที่กําหนดไว 

 4.6  นักเรียนแตละกลุมออกมานาํเสนอเคาโครงของโครงงาน 

 4.7  นักเรียนสรุปความรูดวยการเขียนโครงงานลงใบใบกิจกรรมที ่ 4.1  “ การเขียนเคาโครง

ของโครงงานคณิตศาสตร” 
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5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  ตัวอยางการเขียนเคาโครงโครงงานคณิตศาสตร 

5.2  ใบกิจกรรมที่ 4.1 “ การเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร” 

5.3  ใบความรูที่  4.1 “ การเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร” 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถเขียนเคาโครง

โครงงานคณิตศาสตรจาก

หัวขอทีน่ักเรียนเลือกทํา

โครงงานได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ 

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 

7.  บันทึกหลงัสอน……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  …………………………………………….……………………………………....... 

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                                       ………../…………/……… 
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ใบกิจกรรม  4.1 
เร่ือง    แบบการเขียนเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร 

กลุมที ่………  ชั้น  ……………… 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมปรึกษาหารือกนัภายในกลุม  แลวเติมคําตอบลงในชองวางทีก่ําหนดให

ตอไปนี้ 

1.  ชื่อโครงงาน ……………………………………………………………………………………...…… 

2.  ชื่อผูทําโครงงาน………………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………………….……………..…… 

3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………………………… 

4.  ที่มาและความสาํคัญของโครงงาน ………………………………………………………...………... 

………………………………………………………………...…………………………………………

5.  วัตถุประสงคจุดมุงหมายของการศึกษา ……………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………….………….. 

6.  สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) ………………………………………………………….………..... 

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

……………………………………………………………………………………………..…………….. 

7.  เนื้อหาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ ……………………………………………………….……………… 

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

………………………………………………………………………………………………..………….. 

8.  วิธีดําเนนิงาน ………………………………………………………………………………………… 

 8.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช………………………………………………………………….…… 

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

8.2 แนวการศึกษาคนควา ……………………………………………………………….. 

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

9.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน…………………………………………….……………………….……. 

……………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..…………………………………… 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ …………………………………………………………………………... 

11.  เอกสารอางอิง ……………………………………………………………………………… 
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ใบความรูที่  4.1 
เรื่อง  การเขยีนเคาโครงโครงงานคณติศาสตร 

เคาโครงโครงงานคณิตศาสตรประกอบดวยหวัขอตอไปนี้  คือ 

 1.  ชื่อหวัขอโครงงาน  ชื่อหัวขอโครงงานจะบอกใหทราบวาทําอะไร  กับใคร  เพือ่อะไร  ชื่อ

หัวขอโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี ้ คือ 

  1.1  ส้ันกะทัดรัด 

  1.2  มีความชัดเจน 

  1.3  สามารถส่ือความหมายไดดี 

  1.4  ชื่อเคาโครงมีความเฉพาะเจาะจงวาตองการศึกษาอะไร  

 2.  ชื่อผูทําโครงงาน  ผูรับผิดชอบโครงงาน  อาจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได     ซึง่ตองมี

การระบุชื่อ  นามสกุล  ชัน้/หอง  เลขที่  โรงเรียน  ปการศึกษาที่ทาํโครงงาน 

 3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  ระบุชื่อ  นามสกุล  ตําแหนง  สถานทีท่าํงานหรือที่อยู      ที่

ปรึกษาโครงงานอาจเปนอาจารยผูสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชีย่วชาญในเนื้อหา

ของโครงงานนั้น ๆ ผูปกครองหรือภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งทําหนาทีเ่ปนที่ปรึกษาหรือควบคุมการทาํ

โครงงาน 

 4.  ที่มาและความสาํคัญของโครงงาน  อธิบายวาเหตุใดจึงเลือกทาํโครงงานนี้  มีขอสนใจ

หรือแรงบันดาลใจอยางไร  หรือกลาวถงึสภาพปจจุบนัทีเ่ปนความตองการและความคาดหวังที่จะให

เกิดผล  และโครงงานเร่ืองนีม้ีความสําคัญอยางไร  โดยมีหลักการและทฤษฎีมารองรับ  ถาเร่ืองทีท่ํา

เปนเร่ืองที่มาหรือแนวคิดอะไรจึงไดทําโครงงานช้ินดังกลาว  และถาเปนเร่ืองที่คนควาเพิ่มเติมหรือเคย

มีผูอ่ืนไดทําเร่ืองทาํนองนี้ไวบางแลว  ตองระบุใหชัดเจนวาไดผล 

เปนอยางไร  หรือเปนการทาํซํ้าเพื่อตรวจสอบผล 

 5.  จุดมุงหมายของการศกึษาคนควา  หมายถงึ  ส่ิงที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อส้ินสุดโครงงาน

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ควรมคีวามเฉพาะเจาะจงและเปนส่ิงที่สามารถทําไดเปนการบอก

ขอบเขตของงานที่ทาํใหชัดเจนข้ึน 

 6.  สมมติฐานของการศกึษาคนควา  (ถามี)  สมมติฐานเปนคําตอบหรือคําอธิบายที่คาด

เดาไวลวงหนากอนทาํโครงงาน  ซึ่งอาจจะถูกตองหรือไมก็ได  การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล  คือมี

ทฤษฎีหรือหลักการทางคณิตศาสตรรองรับ  และที่สําคัญ  คือเปนขอความที่มองเหน็แนวในการ

ทดลองหรือสามารถทดสอบได 

 7.  เนื้อหาคณิตศาสตรทีเ่กี่ยวของ  ใหเขียนเนื้อหาหรือหลักการทางคณิตศาสตรที่

เกี่ยวของหรือนํามาใชกับการทําโครงงาน  หรือจะเขียนเฉพาะหัวขอเร่ืองก็ได 
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8.  วิธีดําเนนิงาน  แบงเปน 
  8.1  แนวการศึกษาคนควา  ระบุการจัดทาํและการดําเนินงานโครงงานคณิตศาสตร

โดยละเอียดเปนข้ันตอน  ไดแนวความคิดจากแหลงใด  โดยใครและนํามาประยกุตใชในโครงงานน้ี

อยางไร 

  8.2  วัสดุอุปกรณที่ตองใช  ระบุวาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง  จะได

อุปกรณเหลานั้นมาจากไหน  วัสดุอุปกรณอะไรบางทีต่องจัดซ้ือ  อะไรบางที่ตองจดัทําเอง  อะไรบางที่

ตองขอยืม 

 9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อธิบายเกีย่วกับกําหนดวัน  เวลา  และกิจกรรมการดําเนินการ

ตาง ๆ ตามที่ระบุไวในขอ 8  ต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินการดําเนนิงานในแตละข้ันตอน 

 10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรบั  ใหเขียนสภาพของผลที่ตองการใหเกิดข้ึน  หรือคาดวาจะเกิดข้ึน

หลังจากทําโครงงานเสร็จแลว  ทัง้ที่เปนผลผลิตกระบวนการ  และผลกระทบ 

 11.  เอกสารอางอิง  เขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  5 
ระยะปฏิบัติโครงงาน 

เรื่องการปฏบิัติโครงงาน                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552         จํานวน  4  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 การปฏิบัติโครงงานตองดําเนินงานตามแผนการที่กาํหนดไว  การปฏิบัติงานตองทาํดวยความ

รอบคอบ  มีการจดบันทกึขอมูลไวอยางละเอียด  มีการจัดขอมูลอยางเปนระบบ 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 2.1   นักเรียนสามารถทําโครงงานตามทีว่างแผนการปฏิบัติงานตามเคาโครงของโครงงาน

คณิตศาสตรที่เขียนไดดวยความรอบคอบเปนระบบ   

2.2  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.3  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม   ซื่อสัตย 
 3.  สาระการเรียนรู  

การดําเนินการจัดทําโครงงาน          
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

4.1  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับวิธกีารดําเนนิโครงงาน  และซักถามเก่ียวกับการทํา

โครงงานของแตละกลุม  จากนัน้ครูแจกใบความรูที ่ 5.1 “ข้ันตอนการดําเนนิงานตามเคาโครงของ

โครงงาน” 

4.2  ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมที่  5.1 “ข้ันตอนการดําเนนิงานตามเคาโครงของ

โครงงาน” 

4.3  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเลาถึงการดําเนินงานทีว่างไว  และการดําเนินงานที่

ไดดําเนินงานไปบางแลว 

4.4  นักเรียนวางแผนในการดําเนนิการใหงานสําเร็จตามชั่วโมงทีก่ําหนดไว  เชน  การวางแผน

การหาขอมูลที่จะทําโครงงาน  การวางแผนจัดกระทํากับขอมูลที่ไดมา  เปนตน 

4.5  นักเรียนลงมือดําเนินงานตามแผนการที่กาํหนดไวนอกหองเรียน  

4.6  นักเรียนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานความกาวหนาที่ไดกระทาํไป  
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5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
5.1  ใบความรูที่  5.1 “ข้ันตอนการดําเนนิงานตามเคาโครงของโครงงาน” 

5.2  ใบกิจกรรมที่  5.1 “ข้ันตอนการดําเนนิงานตามเคาโครงของโครงงาน” 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถทําโครงงานตามทีว่าง

แผนการปฏิบติังานตามเคา

โครงของโครงงานคณิตศาสตร

ที่เขียนได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจทํา

กิจกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

  

7.  บันทึกหลงัสอน………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  …………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………..………………..... 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                            ………../…………/……… 
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เรื่อง  ขั้นตอนการดําเนินงานตามเคาโครงโครงงาน 

 
1.  ออกแบบการทดลอง  ออกแบบสํารวจหรือแบบสอบถามที่ตองใชในการรวบรวมขอมูล 

 2.  เตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ 

 3.  มีการแบงหนาที่รับผิดชอบของสมาชกิในกลุมอยางชัดเจน 

 4.  มีสมุดบันทึกกิจกรรมประจําวนัวาไดทาํอะไรลงไป  ไดผลอยางไร  มีปญหาและขอคิดเห็นอยางไร 

 5.  ปฏิบัติกิจกรรมดวยความรอบคอบ  และบันทึกขอมลูไวใหเปนระบบระเบียบ  และครบถวน 

 6.  คํานงึถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทาํงาน 

 7.  พยายามทาํงานใหไดตามแผนงานที่วางไวในตอนแรกแตอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบาง  หลังจาก

ไดเร่ิมตนทํางานไปแลว  ถาเปนประโยชนตองานและทาํใหผลงานดีข้ึน 

 8.  ควรปฏิบัติการทดลองซํ้าเพื่อใหไดขอมลูที่นาเชื่อถือมากข้ึน 

 9.  ควรแบงงานเปนสวนยอย ๆ และทําแตละสวนใหสําเร็จกอนทําสวนอ่ืนตอไป 

 10.  ควรทํางานสวนที่เปนหลักสําคัญ ๆ ใหเสร็จกอนแลวจึงทําสวนที่เปนสวนประกอบ  หรือสวนเสริม

เพื่อตกแตงโครงงานใหสมบรูณยิ่งข้ึน 
 

 
ใบความรูที่ 5.1 
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ใบกิจกรรมท่ี  5.1 

เรื่อง   ขั้นตอนการดําเนินงานตามเคาโครงของโครงงาน 
กลุมที ่….......  ชั้น ………… 

สมาชิก 1 …………………………………………… 2 …………………………………… 

 3 …………………………………………… 4 …………………………………… 

            5 …………………………………………… 6 …………………………………… 
 

แบบตารางการปฏิบัติโครงงาน 
 

วัน เดือน  ป รายการปฏิบติั ผูรับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ความรูสึกตอผลงานของเรา 
เปนที่นาพอใจ ☺         ตองคนควาเพิ่มเติม  

  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………. 



 145

แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  6 
ระยะเสนอผลการศกึษา 

เรื่องการเขียนรายงานโครงงาน                             ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 2  
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552  จํานวน  2  ชัว่โมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 การเขียนรายงานเปนการเขียนสรุปผล  รายงานผลการดําเนนิโครงงานและประเมินผลงาน

ของตนเอง  เพื่อผูอ่ืนทราบแนวคิด  วิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนนิงาน  ตลอดจนสรุปไดวามีผลตาม

จุดประสงคทีต้ั่งไวเพยีงไร 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 2.1  นักเรียนสามารถสรุปและเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.2  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.3  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 

  
3.  สาระการเรียนรู 
 หลักการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู  

4.1  นักเรียนและครูรวมสนทนาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรที่แตละกลุมไดดําเนนิการเสร็จ

แลว 

4.2  นักเรียนแตละกลุมทาํการสังเกตและศึกษาตัวอยางรูปเลมการเขียนรายงานโครงงาน 

4.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายหลักและวิธีการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร 

4.4  นักเรียนสังเกตและศึกษาวธิีการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรจากการบรรยายและ

การนาํเสนอ Power point 

4.5  นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและหาขอมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน

โครงงานคณิตศาสตร  เพื่อนาํไปเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรที่ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

4.6  นักเรียนสรุปหลักการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรลงในใบกิจกรรม  6.1  “การเขียน

รายงงานโครงงานคณิตศาสตร”  

4.7  นักเรียนแตละกลุมปฏิบติัการเขียนรายงงานโครงงานคณิตศาสตรโดยรวบรวมเปนรูปเลม

รายงาน   
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5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  รูปเลมการเขียนรายงานโครงงาน 

5.2  เนื้อหาสาระการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรจากการนาํเสนอดวย Power point 

5.3  ใบกิจกรรม  6.1  “การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร”  

5.4  หองสมุด 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถเขียนรายงาน

โครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ       

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

 

7.  บันทึกหลงัสอน………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………..…………………………………..……

……………………………………………………………………..………………………………..…… 

8.  ขอเสนอแนะ  …………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………....… 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                             ………../…………/……. 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  7 
ระยะเสนอผลการศกึษา 

เรื่องการนําเสนอโครงงาน                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ภาคเรียนที่  2         ปการศึกษา  2552  จํานวน  2  ชัว่โมง 
 
1.  สาระสาํคัญ 
 การเสนอผลงาน  คือการนําเสนอผลงานเพื่อใหผูอ่ืนทราบ  อาจนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ข้ึนอยู

กับลักษณะของโครงงาน 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนสามารถสรุปและเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรได 

2.2  นักเรียนสามารถบอกปญหา  ขอเสนอแนะในการทําโครงงานคณิตศาสตรได 

 2.3  นักเรียนมีทักษะการทาํงานกลุม 

 2.4  นักเรียนมีความรับผิดชอบและต้ังใจทํากจิกรรม 

 
3.  สาระการเรียนรู 
 การนาํเสนอผลงานและการแสดงผลงาน 
4.  กิจกรรมการเรียนรู  

4.1  นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงการดําเนินการทาํโครงงานคณิตศาสตรของแตละกลุม 

4.2  นักเรียนวางแผนเสนอลําดับ  และวิธีการการนาํเสนอโครงงานคณิตศาสตรของแตละกลุม 

4.3  นักเรียนแตละกลุมดําเนนิการนําเสนอโครงงานของตนเองหนาช้ันเรียนตามที่ตกลงได  

นกัเรียนกลุมทีเ่หลือฟงเพื่อนนําเสนอและประเมินผลของโครงงานคณิตศาสตร 

4.4  ครูและนักเรียนที่ฟงใหคําแนะนําและเสนอแนะโครงงานของเพือ่น 

4.5  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงผลที่ไดรับ  ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิกิจกรรมการ

ทําโครงงานคณิตศาสตร 

 
5.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1  แผงโครงงานเพื่อนําเสนอ 

5.2  แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร 
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6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เคร่ืองมือที่ใช เกณฑการประเมินผล 

สามารถสรุปและเสนอผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตรได 

แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร 

 

 

 

 

ผานเกณฑ 80% ข้ึนไป สามารถบอกปญหา  ขอเสนอแนะ

ในการทําโครงงานคณิตศาสตรได 

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ             

ทํากจิกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

 

7.  บันทึกหลงัสอน……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………… 

8.  ขอเสนอแนะ  ………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………….……………………………………………………………………..... 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูสอน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                                                  ………../…………/……… 
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แบบประเมินโครงงานคณติศาสตร 
ชื่อโครงงาน ...................................................................................................................... 

คําชี้แจง  จงทําเคร่ืองหมาย   /  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเหน็ของผูประเมนิ 
ตอนท่ี 1  ความสาํคัญของการจัดทําโครงงาน 
 1.  โครงงานทีจ่ัดทําเปน     งานเด่ียว  งานกลุม 

 2.  การริเร่ิมโครงงาน  นักเรียนริเร่ิมเอง  ครูชวยแนะแนวทาง 

 3.  การพฒันาตนเอง  ม ี   ไมม ี

 4.  การพฒันางาน  ม ี   ไมม ี

 5.  ความสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน 

     ม ี   ไมสอดคลอง 

 6.  ประโยชนในชีวิตจริง  ม ี   ไมม ี
 
ตอนท่ี 2  เนือ้หาของโครงงาน  และการนําเสนอโครงงาน 
 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น  

คะแนน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

เนื้อหาของโครงงาน 
1.  ความถูกตองทางคณิตศาสตร 

 
 

     

2.  ความเหมาะสมในการใชแนวคิด 

    ทางคณิตศาสตร 

      

3.  เลือกใชขอมูลขาวสารเหมาะสม 

    ตรงประเด็นปญหา 

      

4.  มีการสรุปที่ชัดเจน       

5.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค       

กระบวนการทํางาน 
6.  มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

      

7.  มีการดําเนนิงานตามแผน       

8.  มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนนิงาน       

9.  การรายงานสามารถส่ือความหมาย       
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น  

คะแนน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

การนําเสนอโครงงาน       

10.  ความสมบูรณของขอมูล       

11.  ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใชนาํเสนอ       

12.  ขอสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค 

      ที่ต้ังไว 

      

     รวม  

 
การแปลผลการประเมิน 
ตอนท่ี  1   ใชเปนขอมูลพืน้ฐาน  (ไมมีคะแนน) 

ตอนท่ี  2   ใชเกณฑการประเมินดังนี ้

  เห็นดวยมากทีสุ่ด  ใหระดับคะแนน 5 

  เห็นดวยมาก   ใหระดับคะแนน 4 

เห็นดวยปานกลาง  ใหระดับคะแนน 3 

  เห็นดวยนอย   ใหระดับคะแนน 2 

  เห็นดวยนอยที่สุด  ใหระดับคะแนน 1 

  ในกรณีที่มีผูประเมินหลายคนก็ใหหาคาเฉล่ียเลขคณิต  แลวแปลผล 

การประเมนิ  ดังนี ้

  4.1  ข้ึนไป  หมายถงึ  โครงงานอยูในเกณฑดีมาก 

  3.1 – 4.0  หมายถงึ  โครงงานอยูในเกณฑดี  

  2.1 – 3.0  หมายถงึ  โครงงานอยูในเกณฑพอใช 

  ตํ่ากวา 2.0 หมายถงึ  โครงงานอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

                                                                             (…………………………………………) 

                                                            ………../…………/……… 
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แผนการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร (รอบท่ี  2 ) 
เริ่มต้ังแตระยะเร่ิมตนโครงงาน  ชั่วโมงที่  1  ถึงระยะการนําเสนอผลการศึกษา 

ใชแผนการจดักิจกรรมเหมือนกับแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในรอบแรก 
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แบบปะเมินแบบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของนกัเรียน  พรอมทั้งเกณฑการ 
ใหคะแนน 
 

กลุม 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบ

วินัย 

ความรวมมือใน

การทาํงาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 
เกณฑการใหคะแนน 

1.  ดานความรับผิดชอบ 

คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 
 

-  สงงานกอนหรือตรงเวลานัดหมาย 

-  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย  และ 

   แนะนําชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติได 

2 
 

-  สงงานชากวากาํหนด  แตไดมาติดตอชี้แจงกับครูผูสอน  มีเหตุผล 

   รับฟงได 

-  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย   

1 
 

-  สงงานชากวากาํหนด   

-  ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการช้ีแนะ  แนะนํา  ตักเตือนหรือให 

   กําลังใจ 
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2.  ดานความมีระเบียบวนิัย 

คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 
 

-  ชิ้นงานสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันทุกคร้ัง 

2 
 

-  ชิ้นงานสวนใหญสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 

1 
 

-  ชิ้นงานสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนบางคร้ังตองแนะนาํ 

 
3.  ดานการใหความรวมมอื 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 
 

-  สมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกันทํางาน  มีการประสานงานที่ดี  

2 
 

-  สมาชิกในกลุมทุกคนไดทาํงานที่ไดรับมอบหมายแตขาดการ

ประสานงาน 

1 
 

-  สมาชิกบางคนในกลุมไมทํางาน  ขาดการประสานงาน 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน  8 – 9  ถือวาดีมาก   

คะแนน  5 – 7   ถือวาดี   

คะแนน  3 – 4    ถือวาพอใช 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม  พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนน 

กลุม 

รายการตรวจ 

เนื้อหา ความถกูตอง ความสะอาด 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 
 เกณฑการใหคะแนนการตรวจใบกิจกรรม 

        ระดับ  

           คะแนน 

ประเด็น 

การประเมนิ 

3 2 1 

เนื้อหา 

ครอบคลุมเนื้อหา

ที่เรียน ครบถวน

สมบูรณ 

ครอบคลุมเนื้อหา

ที่เรียนเปน

บางสวน 

ไมครอบคลุม

เนื้อหาทีเ่รียน 

ความถกูตองของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกตอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

เนื้อหาถูกตอง

เปนบางสวน 

เนื้อหาไมถูกตอง 

ขอมูลนอย 

ความสะอาด 

ไมมีรอยลบ  

ขีดเข่ียน ฆา  

ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ  

ขีด เข่ียนฆามาก 

ลายมืออาน

คอนขางยาก 

มีรอยลบ  

ขีด เข่ียน ฆา 

สกปรก อานยาก 

 

 เกณฑการประเมิน 

  คะแนน  8 – 9  ถือวาดีมาก   

คะแนน  5 – 7   ถือวาดี   

คะแนน  3 – 4    ถือวาพอใช 
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แบบประเมินการทํางานกลุม   พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนน 

กลุม 

ประเด็นการประเมิน 

การแสดงความ

คิดเห็น 
ความกระตือรือรน 

ทัศนคติที่ดีตอการ

ทํางาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 
เกณฑการใหคะแนน 

1.  การแสดงความคิดเหน็ 

คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 -  สมาชิกทกุคนรวมแสดงความคิดเหน็ 

2 -  สมาชิกมากกวาคร่ึงหนึ่งรวมกนัแสดงความคิดเห็น 

1 -  สมาชิกไมใหความรวมมอืในการแสดงความคิดเหน็ 

 

2.  ความกระตือรือรน 

คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 -  ทกุคนรวมมอืกันทํางานอยางเต็มที ่ ทําใหชิ้นงานออกมาดีที่สุด 

2 -  สวนใหญรวมมือกันทาํงาน  ทาํใหชิน้งานดีพอใช 

1 
 

-  สวนใหญทาํงานไมเต็มที่  สมาชิกไมใหความรวมมือในการทํางานทาํ

ใหชิ้นงานไมสมบูรณ   
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3.  ทัศนคติทีดี่ตอการทํางาน 

คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 -  ยอมรับขอตกลงของกลุม  ชวยเหลือเพื่อนในกลุม 

2 -  ต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีความสุข 

1 -  ทาํงานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน  8 – 9  ถือวาดีมาก   

คะแนน  5 – 7   ถือวาดี   

คะแนน  3 – 4   ถือวาพอใช 
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ภาคผนวก  จ 
ตัวอยางภาพการนําเสนอโครงงาน และตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร 
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ตัวอยางภาพการนําเสนอโครงงาน 
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ตัวอยางภาพการนําเสนอโครงงาน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวนรินทรธร  ผาริการ 

วันเดือนปเกิด   25  พฤศจกิายน  2520 

สถานที่เกิด   อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน 16  หมู  8  ตําบลคําไฮ  อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด  

45140 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั  โรงเรียนสารสาสนธนบุรี   

แขวงคลองไผ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ.2539  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    จากโรงเรียนพนมไพรวทิยาคาร จังหวัดรอยเอ็ด 

 พ.ศ.2544  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร 

    จากสถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 

 พ.ศ.2553  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

    การวิจยัและสถิติทางการศึกษา 

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

