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 The purposes of this quasi experimental research were to study the  effect  of  
using  mathematics project approach on ability in performing mathematics projects , 
knowledge seeking skill and attitude toward mathematics.  
 The subjects of this study were 30 Matayomsuksa II students selected by 
purposive sampling from Bandongdindang School, Nongmuang, Lopburi, enrolled in the 
second semester of 2005 academic year. The experimental group was taught two stages 
through the mathematics project approach. The one-group pretest-posttest design was used 
for this study. The data were analyzed by using percentage , mean , standard deviation , t-
test for dependent samples , and  repeated-measures analysis of variance. 
 
 The results of this study indicated that : 
 1. After using  mathematics project approach, students had 86.50% of  ability in 
performing mathematics projects , 87.00% of knowledge seeking skill  , and 74.36% of 
attitude toward mathematics.    
 2. After using  mathematics project approach in second stage , students had  
ability in performing mathematics projects  , knowledge seeking skill  , and  mathematics 
attitude higher than first stage statistical significant at .01 level.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญกับวิกฤติการณตางๆ รอบดาน อันเนื่องมาจากการรีบเรง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางรวดเร็วใหทันกระแสของโลกยุคโลกาภิวัฒน สภาพการณตางๆที่
เกิดขึ้นไมวาจะเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจ การเมือง ความเสื่อมโทรมของสังคม ความหยอนยานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความพายแพในการแขงขันคุณภาพและสมรรถภาพดานตางๆ ใน
ระดับสากล ลวนบงชี้อยางชัดเจนถึงความลมเหลวของการพัฒนา และความไมพรอมของปจจัย
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของ “คน” อันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของสังคม (วัฒนาพร 
ระงับทุกข.  2545 : 1) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในอดีตการจัดการศึกษาไดลอมกรอบตัวเองแยกออกจาก
ชุมชนและสังคม วิธีการเรียนการสอนมุงถายทอดเนื้อหามากกวาการเรียนรูจากสภาพความเปนจริง 
ไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดพัฒนาทางดานความคิด วิเคราะห การแสดงออก และกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีทันสมัยตางๆ 
เพื่อใหนักเรียนสามารถปรับตัว และแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดลอม (รุง  แกวแดง.  2542 : 3)  
 จากสภาพการณดังกลาวไดกอใหเกิดกระแสเรียกรองใหมีการปรับปรุงแกไข และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติอยางเรงดวนดวยการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัด
การศึกษา กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก เพ่ือรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และใหความสําคัญสูงสุดสําหรับ
กระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพื่อผูเรียนพัฒนาไดอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถเรยีนรู
ไดดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง (วรณัน ขุนศรี.  2546 : 73)    อันสงผลกระทบ
โดยตรงตอครู โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดที่ 4 มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา มาตรา 24 
กระบวนการเรียนรู ครูจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูสอน ผูใหแตความรู มาเปนบทบาท
ของผูที่คอยเอ้ืออํานวยการเรียนรู เปนผูใหคําปรึกษา โดยการสรางโอกาสใหผูเรียนไดรูจักคิด
วิเคราะห ลงมือทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง (Self–directed learning)  เพ่ือจะไดรูจักตนเอง 
เขาใจตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น อันจะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูที่แทจริง (ลัดดา  ภูเกียรติ.  2544 : 7)  
 การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึง 
เปนหลักสตูรการศึกษาของประเทศชาต ิ ที่มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี   
มีปญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี่ มีขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น
สามารถดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544ค : 1) และผูเรียนควรมโีอกาส
ไดเรียนรูอยูตลอดเวลาตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน จากสื่อการเรียนรูหรือแหลงความรู
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อ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากตําราเรียน การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูเรียน จากเปน “ผูรับ” มาเปน 
“ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดความรู” มาเปน “ผูจัด
ประสบการณการเรียนรู” ใหผูเรียน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ จะเปนการเปลีย่นจุดเนนของการ
เรียนรูวาอยูทีผู่เรียนมากกวาผูสอน (ทิศนา แขมมณี.  2542 : 4) แตครูผูสอนยังคงมีบทบาทสาํคัญ
ในที่จะการสนบัสนุนและสรางเสริมประสบการณการเรยีนรูที่มีความหมายแกผูเรียน ใหผูเรียนได
เกิดการเรียนรู ใหมากที่สุด ตามศักยภาพของแตละบคุคล (ธนู ฤทธิกูล.  2542 : 43)  
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย   
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจ   
และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม (กรมวิชาการ.  2544 : 1) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่ผานมาเปนการจัดการเรียนการสอนที่ไมสงเสริมความสามารถในการคิด การใหเหตุผล 
ทักษะ/กระบวนการ และความคิดสรางสรรค ทําใหนักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนั้น
จุดเนนของการเรียนการสอนคณิตศาสตรจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการเนนใหจดจําขอมูลทักษะ
พ้ืนฐาน เปนการพัฒนาใหผูเรียนไดมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร และมี
ทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ ผูเรียนจะตองไดรับ
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง (วรณัน  ขุนศรี.  2546 : 74)  
 การจัดกิจกรรมโครงงานเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน 
โดยมีครูเปนผูกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษา (สุพล  วังสินธุ.  2543 : 11) ทําใหนักเรียนได
แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดประมวลความรูและนําความรูความสามารถ ตลอดจน
กระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาอยางครบถวน และการจัดกิจกรรมโครงงานเปน
กิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดอยางอิสระ ไดฝกการทํางานเปนกลุม ไดฝกทักษะ
กระบวนการในการคนควาหาความรู (ลัดดา  ภูเกียรติ.  2544 : 7) ทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร และยังชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคและตลอดชีวิต 
 กระบวนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสท  เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการแสวงหา
ความรูของผูเรียน ใหรูจักการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการ
ทางความคิด หาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  เนนให
ผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง โดยเชื่อมความรูใหม ที่เกิดขึ้นกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู การ
ดําเนินกิจกรรมการสอนอาจจะใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรูและอ่ืนๆ  
(กรมวิชาการ. 2544ง : 90)  และครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น 
รวมคนควา และสรุปความรู ดวยตนเองนั่นคือครูผูสอนทําหนาที่เปนเพียงพ่ีเลี้ยง ผูประสานงาน 
เปนที่ปรึกษาและผูติดตามผลเทานั้น (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ.  2540 : 16)  ซ่ึงสอดคลองกับแนว
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากที่สุด 
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 การศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท  จะทําใหไดขอมูลเบื้องตนเพ่ือนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาผลของการทดลองจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลัง
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการทดลองปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
ทําใหทราบวาชวยสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนไดเปนอยางดี  รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาในการนํา
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางใน
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานดงดิน
แดง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจาก
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
  1. ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  
  2. ตัวแปรตาม   ไดแก 

2.1  ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
2.2  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
2.3  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสให
นักเรียนนําความรู หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่
นักเรียนสนใจศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเองอยางเปนอิสระ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอน
ลวงหนา  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว   การ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรู
และอ่ืนๆ ครูจะเปนผูคอยชวยเหลือการตรวจสอบความรูใหม ซ่ึงอาจกระทําไดทั้งการตรวจสอบ
กันเองระหวางกลุม หรือครูชวยเหลือในการตรวจสอบความรูใหม  ซ่ึงการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรในครั้งน้ี  มีแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
   1.1 วางพื้นฐาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร
ในหัวขอตางๆ เชน ความหมาย หลักการ จุดมุงหมาย ประเภท ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 
เปนตน โดยศึกษาจากวีดิทัศน ใบความรู ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร ฯลฯ  
   1.2 เร่ิมตนโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน
คณิตศาสตร โดยเลือกจากเรื่องที่ตนเองสนใจศึกษาจากบทเรียน จากประเด็นทั่วๆ ไป หรือจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร สิ่งสําคัญตองเปนเรื่องที่ผูเรียนสงสัยหรือ
ตองการหาคําตอบอยางลึกซึ้ง ไมใชครูเปนผูกําหนด  
   1.3 ปฏิบัติโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนใชความรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร
ที่ไดศึกษา มากําหนดวัตถุประสงค ระบุประโยชน หาแนวโนม หรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) 
วางแผนและกําหนดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เลือกแนวทางการศึกษา ลงมือศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษา  
   4. เสนอผลการศึกษา คือ ขั้นตอนที่นักเรียนสรุปผลการศึกษาหรือสรางความรู
ดวยตนเอง แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรผลงานใหกวางขวาง โดยการอธิบาย การสาธิต 
การเขียนรายงานโครงงาน   การจัดปายนิเทศ   และการจัดนิทรรศการ  ซ่ึงนักเรียนจะไดมีโอกาส
เขียนนําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ ดวยตนเอง  โดยมีการใหขอมูลยอนกลับ
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(feedback)  การสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับผลการศึกษาระหวางครูกับนักเรียน  
และนักเรียนกับนักเรียน   
 2.  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่หนึ่ง หมายถึง การเริ่มจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  ซ่ึงดําเนินการจัดกิจกรรมตั้งแตขั้นตอนวางพื้นฐาน  
เริ่มตนโครงงาน ปฏิบัติโครงงาน  และเสนอผลการศึกษา    
 3.  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่สอง หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรภายหลังดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรอบ
ที่หน่ึงเสร็จสิ้นแลว     ซ่ึงดําเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต    เร่ิมตนโครงงาน   ปฏิบัติโครงงาน   และ
เสนอผลการศึกษา    
 4.  ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรู ความคิดและการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียน ซ่ึงวัดไดโดยแบบวัด
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ผูวิ จัยปรับปรุงจากแบบประเมินผลโครงงาน
คณิตศาสตรของ อัลลิงเจอร และคนอื่นๆ(อารีรัตน ขวัญทะเล.  2546 : 26; อางอิงจาก Allinger ;and 
others.  1999 :  11-12) โบลท และ ฮอบส  (2540 : 14-15) ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 15) ;และ
สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (2541 : 2-6) โดยวัดพฤติกรรมของ
นักเรียน 4 ดาน คือ 
   4.1 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงาน   หมายถึง ความสามารถในการใช
ศัพทเทคนิค หลักการทางคณิตศาสตร การคนเอกสารอางอิง ที่ถูกตองและเหมาะสมกับโครงงานที่
นักเรียนปฏบิตัิ  รวมทั้งมีความเขาใจในหลักการสําคญัๆ ของเรื่องที่ทํา 
   4.2 ดานทักษะการปฏิบตัิงาน  หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะการสังเกตที่
นํามาสูปญหา   มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังศึกษา
ออกแบบการทดลองไดความสอดคลองกับปญหา ใชการวัดและการควบคุมตวัแปร  อุปกรณและ
เครื่องมือที่ใช การรวบรวม  ขอมูล บันทึกขอมูลมีความถูกตองเปนระเบียบเรียบรอยและเหมาะสม
รวมทั้งแปลความหมายและการสรุปผล สอดคลองกับผลที่ได  
   4.3 ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลง 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิแนวความคิดทีแ่ปลกใหมลงไปในโครงงานที่ทํา  ทําใหปญหาหรือเรื่องที่
ทํามีความสําคัญและมีความแปลกใหมมีการคิดและใชวิธีการที่ใหม แปลก ในการควบคุมหรือวัดตัว
แปร หรือเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
   4.4   ดานการนําเสนอผลงาน หมายถึง ความสามารถในการจัดแสดงผลงานได
นาสนใจ  ชัดเจน เขาใจงาย  ออกแบบและติดตั้งไดสวยงาม  อภิปรายชัดเจนและใชภาษาไดถูกตอง
ตอเน่ืองสมบูรณตอบคําถามไดถูกตองและคลองแคลว 
 5. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง หมายถึง ความสามารถในการคนควาหา
ความรูจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูใหมที่เพ่ิมเติมจากความรูและประสบการณเดิม 
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ตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง โดยวิธีการคนควาหาความรูน้ันมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบตามแผนงานที่วางไวกอนลวงหนา ซ่ึงประกอบไปดวย 
   5.1 การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้งประเด็น
คนควา การกําหนดขอบเขตของการคนควา การอธิบายประเด็นคนควา และการแสดงความคิดเห็น
ตอประเด็นคนควา 
   5.2 การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้ง
ประเด็นคาดเดาผล การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
คาดเดาผล 
   5.3 การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนกวิธีการคนควา การเลือกวิธีการคนควา การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด   
การคาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควา และการการดําเนินการศึกษาคนควา 
   5.4 การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการจําแนก 
จัดกลุม และจัดลําดับขอมูล รวมทั้งการพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
   5.5 การสรุปผลการคนควา หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การ
อภิปรายผลการคนควา การสรุปกระบวนการในการคนควา และการประเมินกระบวนการที่ใชในการ
คนควา 
  สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถวัดไดโดยใช
แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากการสรางโดยผูวิจัย 
  6. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ
วิชาคณิตศาสตร ทั้งในดานเนื้อหาวิชา   กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับ หลังจาก
ที่มีประสบการณในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่จะสนองตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปในทางใดทางหนึ่งหรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสามารถวัดไดโดยใชแบบวัดเจต
คติตอวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
ลิเคริ์ท (Likert) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่สองสูงกวาในระยะที่หน่ึง 
 2. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภายหลังปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร   มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ 
ตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่  3 
1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
1.2 การจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 

  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตร  
   2.1 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
   2.2 หลักการของโครงงานคณิตศาสตร 
   2.3 จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
   2.4 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 
   2.5 ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 
   2.6 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
   2.7 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
   2.8 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร 
   2.9 ประโยชนและสิ่งที่ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร 
   2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตร 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.2 แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.3 องคประกอบของการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.4 ขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.5 บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการเรยีนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสท 
   3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสท 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   4.1 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   4.2 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   4.3 แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยดวยตนเอง 
   4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยดวยตนเอง 
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5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร 
5.1 ความหมายของเจตคต ิ
5.2 ลักษณะของเจตคต ิ
5.3 องคประกอบของเจตคต ิ
5.4 การเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ
5.5 เจตคติตอวิชาคณติศาสตร 
5.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับเจตคตติอวชิาคณิตศาสตร 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่  3  
  
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดกลาวถึงหลักการ จุดหมาย  
โครงสราง และการจัดหลักสูตรไวดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 4 - 10) 
 หลักการ 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังน้ี 
  1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูความ
เปนสากล 
  2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
  4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปน้ี 
  1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
  2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
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  3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด  
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
  5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 
  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
  7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  
ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 โครงสราง 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังน้ี 
  1. ระดับชวงชั้น 
  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี 
   ชวงชั้นที่ 1   ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3   
   ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่    4 – 6   
   ชวงชั้นที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1 – 3   
   ชวงชั้นที่ 4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4 – 6   
  2.  สาระการเรียนรู 
  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังน้ี 
   2.1 ภาษาไทย 
   2.2 คณิตศาสตร 
   2.3 วิทยาศาสตร 
   2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.6 ศิลปะ 
   2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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   2.8 ภาษาตางประเทศ 
  สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองรู โดยอาจจัดเปน   
2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางพื้นฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรู
ที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
  เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวในกลุมสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
  กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษา 
ตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวน      
ที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองตอความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพ่ิมขั้นได ใหสอดคลอง
และสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
  3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ   
มุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด
และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยให
ครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือ
สังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
   3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึงผูสอน
ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ
และการมีงานทํา 
   3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร  
ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน   
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  4. มาตรฐานการเรียนรู 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู   
8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของแตละกลุม เพ่ือใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึง
กําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 
   4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 และ 6 
   มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐาน
การเรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือ
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้น
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
  5. เวลาเรียน 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเวลาเรียนในการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวดังน้ี 
   ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 - 1,000 
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง 
   ชวงชั้นที ่2 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 - 1,000 
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง 
   ชวงชั้นที่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 มีเวลาเรยีนประมาณปละ 1,000 - 1,200 
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 5 – 6 ชั่วโมง 
   ชวงชั้นที่ 4 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 มีเวลาเรยีนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 
 การจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
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 ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ 
เพ่ือเปนการเสริมสรางพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้น  
กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดง
คุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบ 12 ป และเม่ือจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม 
สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา 
ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้สถานศึกษาตอง
จัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด 
 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชา
ใหมๆ รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 8 กลุมในชวงชั้นที่ 2  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 และชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4–6 และจัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ ดวย สําหรับชวงชั้นที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3  น้ัน ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขึ้น ควรเรียนเฉพาะรายวิชา
พ้ืนฐานกอน 
 สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมในทุกชวงชั้น ใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของการเรียนรู และระดับพัฒนาการของผูเรียน โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดหลักสูตรเปนรายปและช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4–6   
จัดเปนหนวยกิต ดังน้ี 
  ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3  และปที่ 4–6 การศึกษาระดับน้ีเปน
ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้นมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห  
การติดตอสื่อสาร และพ้ืนฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกาย  
สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม 
  ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักสูตรที่จัดขึ้นมุงเนนใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง และ
พัฒนาบุคลิกภาพสวนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการ
ดําเนินชีวิต ใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเปนไทย 
ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
  ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี   
เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
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มุงม่ันพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดาน
ตางๆ ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้จัดเปนหนวยกิต เพ่ือใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรู
ที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนแตละคน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เปน
หลักสูตรที่มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู  
และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ      
เต็มศักยภาพ โดยสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด    
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิด
การใฝรูอยางตอเน่ือง ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน อํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 
  
 1.2 การจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางที่มี
ลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดหมายของ
หลักสูตร โดยไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยที่กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีแนวทางในการจัดการ
เรียนรูดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545 : 1-7) 
  ความสําคัญ 
  คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ          
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
  คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
  ธรรมชาต/ิลักษณะเฉพาะ 
  คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีโครงสรางซึ่งประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม  
สัจพจนที่เปนขอตกลงเบื้องตน  จากนั้นจึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบทตางๆ ขึ้น
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และนําไปใชอยางเปนระบบ คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน  
เปนเหตุเปนผล และมีความสมบูรณในตัวเอง 
  คณิตศาสตรเปนทั้งศาสตรและเปนทั้งศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ   
เพ่ือใหไดขอสรุปและนําไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกัน
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และถายทอดความรูระหวางศาสตรตาง ๆ  
  วิสัยทศัน 
  การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการศึกษา
เพ่ือปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ือง และตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพ่ือใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนํา
ความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ ดังนั้นจึงเปน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน ทั้งน้ีเพ่ือให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมาก
ขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนไดมี
ความรูทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
  คุณภาพของผูเรียน 
  เม่ือผูเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนัก
ในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ดังน้ี 
   1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ 
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูน้ัน
ไปประยุกตได 
   2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ
การนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
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   3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ 
ที่ดีตอคณิตศาสตร 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3) 
  เม่ือผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 1 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังน้ี 
   1. มีความคิดรวบยอดและความรูเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย และการ
ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ 
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทยได 
   2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก ปริมาตร และความจุ 
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช        
แกปญหาในสถานการณตางๆ ได 
   3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพ้ืนฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ 
และสามมิติ 
   4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
   5. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลและอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ 
และแผนภูมิแทงได 
   6. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6) 
  เม่ือผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังน้ี 
   1. มีความคิดรวบยอดและความรูเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวน และการดําเนินการ
ของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน   
ทศนิยม และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทย
ได 
   2. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตางๆ ของจํานวน พรอมทั้งสามารถนําความรูไป
ใชได 
   3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่  ปริมาตร และ
ความจุ สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช        
แกปญหาในสถานการณตางๆ  ได 
   4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพ้ืนฐานของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ 
และสามมิติ 
   5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
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   6. สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว และแกสมการนั้นได 
   7. เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตางๆ สามารถอภิปราย
ประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตาราง และกราฟ รวมทั้งใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการอภิปรายเหตุการณตางๆ ได 
   8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อ
ความหมายและนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรู
ตางๆ ทางคณิตศาสตร 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
  เม่ือผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังน้ี 
   1.  มีความคิดรวบยอดและความรูเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจ
เกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่
สามของจํานวนจริง สามารถคํานวณเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สอง
และรากที่สามของจํานวนจริง และสามารถนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 
   2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร และ
ความจุ สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช        
แกปญหาในสถานการณตางๆ ได 
   3.  สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ 
มีความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตร สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆ เกี่ยวกับ
ความยาว พ้ืนที่ และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชใน
ชีวิตจริงได 
   4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทของปทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชใน
การใหเหตุผลและแกปญหาได 
   5. มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต (transformation) ใน
เรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได 
   6. สามารถวิเคราะหแบบรูป สถานการณหรือปญหา และสามารถใชสมการ   
อสมการ กราฟ หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ในการแกปญหาได 
   7. มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
และฐานนิยม และเลือกใชไดอยางเหมาะสม สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถาม กําหนดวิธีการ
ศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได สามารถนําเสนอขอมูล รวมทั้งอาน แปลความหมาย 
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และวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตางๆ สามารถใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทาง
สถิติ ตลอดจนเขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 
   8. มีความเขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของ
เหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณตางๆ ได 
   9. มีความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม 
   10. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถใน        
การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใหเหตุผล สื่อสาร      
สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรู
ตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) 
  เม่ือผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 4 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังน้ี 
   1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง และสามารถนําสมบัติของจํานวน
จริงไปใชได 
   2. นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และ
แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
   3. มีความเขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได 
   4. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของเซต สามารถบอกไดวา
การอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไมโดยใชแผนภาพแทนเซต มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชันแกปญหาในสถานการณตางๆ ได 
   5. สามารถหาพจนทั่วไปของลําดับที่กําหนดให เขาใจความหมายของผลบวกของ 
n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 
   6. สามารถสํารวจรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะห
ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจบางอยางได 
   7. นําความรูเรื่องความนาจะเปนของเหตุการณไปใชได 
   8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใหเหตุผล สื่อสาร          
สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรู
ตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  
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  สาระ 
  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย  
   สาระที ่1 จํานวนและการดําเนินการ 

   สาระที่ 2 การวัด 
   สาระที ่3 เรขาคณิต 
   สาระที่ 4 พีชคณิต 

   สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
   สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  มาตรฐานการเรียนรู 
   มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  มีดังน้ี 
   สาระที่ 1 :  จาํนวนและการดําเนินการ 
    มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง 
    มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
    มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 

    มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจในระบบจํานวน และสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวน
ไปใชได 
   สาระที่ 2 : การวัด 
    มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
    มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 

    มาตรฐาน ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกบัการวดัได 
   สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
    มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติได 
    มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ        
(spatial reasoning) และการใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
   สาระที่ 4 : พีชคณิต 
    มาตรฐาน ค 4.1 อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชันตางๆ ได 
    มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรอ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
   สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
    มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
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    มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ 
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
    มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสิน
และแกปญหาได 
   สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
    มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา 
    มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการใหเหตุผล 
    มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 
    มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
    มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรน้ัน ครูผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเอง ไดศึกษาคนควา
จากสื่อและเทคโนโลยีตางๆ โดยอิสระ โดยที่ครูผูสอนมีสวนชวยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
โดยอาจจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรูในลักษณะใหเรียนรูรวมกันเปนกลุม เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันและ
กันนอกจากนี้ครูผูสอนควรเลือกใชรูปแบบของการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหา และ
เหมาะสมกับผูเรียน การเรียนรูเน้ือหาหนึ่งๆ อาจใชรูปแบบของการเรียนรูหลายรูปแบบผสมผสาน
กันได และครูผูสอนจะตองคํานึงถึงการบูรณาการดานความรู ดานทักษะกระบวนการ และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยสอดแทรกในการเรียนรูทุกเนื้อหาสาระใหครบถวน เพ่ือให
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานคณิตศาสตร   
 
 2.1 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
 โคเฮน และคนอื่นๆ  (Cohen ;and others.  1991 : 4) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร   
คือ งานที่ไดรับมอบหมายที่มีหลายขั้นตอน โดยทั่วไปจะตองใชเวลา 2 สัปดาหในการทําโครงงาน 
ใหสําเร็จ โครงงานอาจจะเปนงานที่มอบหมายใหเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ในแตละโครงงาน     
จะมีบางจุดที่คาดวานักเรียนที่เกงที่สุดก็อาจจะติดขัดในการทํางาน บางครั้งนักเรียนอาจจะสามารถ
แกไขจุดที่ติดขัดไดดวยตนเอง แตสวนใหญแลวนักเรียนมักจะขอความชวยเหลือจากอาจารยผูสอน 
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เพ่ือแกไขจุดติดขัดของโครงงานที่วางแผนมา การใหความชวยเหลือมักจะอยูในรูปของคําถาม     
คําแนะนําหรือแบบฝกหัด และการอานเพิ่มเติม 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 5) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่ เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวของกับ
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
method) ภายใตการแนะนําปรึกษาชวยเหลือและดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือผูทรงคุณวุฒิ
อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได รวมทั้งสามารถดําเนินกิจกรรมไดทั้งในและนอกบริเวณ
โรงเรียน ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได แลวเขียนเปนรายงานและแสดงผลงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 75) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร 
หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรตามความถนัดและตามความสนใจ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร อาจทํา
เปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได เปนการฝกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาขอสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลอง  
และสืบสวน รวบรวมหาขอสรุป จัดทํารายงาน และแสดงผลงานเพื่อเผยแพรความรู การทําโครงงาน 
ไดรับคําแนะนําดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ อาจจัดทําในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ได 
 ยุพิน พิพิธกุล  (2544 : 8) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร คือ งานที่ผูทําไดคิดอยางอิสระ 
เปนการฝกปฏิบัติในขอที่สงสัย โดยอาศัยความรู หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร       
ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจที่จะศึกษาและคนควาใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือใหบรรลุ          
จุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการตั้งสมมุติฐาน หรือตั้งจุดประสงค ลงมือ
ทดลองหรือปฏิบัติ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เม่ือพบแลวก็เผยแพรขอมูลน้ัน 
 สมวงษ แปลงประสพโชค และคนอื่นๆ  (2544 : 1) กลาววา โครงงานคณิตศาสตร   
หมายถึง ผลการทํางานหรือการแกปญหาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง ดวย
กระบวนการที่เปน ขั้นตอนหรือที่มีการวางแผนไวลวงหนา มีการอาศัยความรูทางคณิตศาสตรมาใช
ในการทํางานหรือการแกปญหานั้น   
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา โครงงานคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนนําความรู หลักการ  แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่
นักเรียนสนใจที่จะศึกษา คนควา  และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเองอยางเปนอิสระ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอน
ลวงหนา โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว  
 
 2.2 หลักการของโครงงานคณิตศาสตร 
 ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2541 : 6) และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 
75) กลาวถึง หลักการที่สําคัญของโครงงานคณิตศาสตร ซ่ึงพอสรุปได ดังน้ี 
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  1. เปนเรื่องเก่ียวกับคณิตศาสตรและเทคโนโลยี หรือความจริงและการนําไปใช
ประโยชน ซ่ึงหมายถึง โครงงานคณิตศาสตรที่ทําขึ้นตองยึดหลักความจริงที่เปนอยูตามธรรมชาติ 
  2. เปนการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อเปนการฝกใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  3. คํานึงถึงเสรีภาพและเศรษฐกิจ หมายถึง การใหเสรีภาพแกผูทําโครงงานในเรื่อง    
ที่จะทํา โดยคํานึงถึงวัสดุอุปกรณและเงินทุนที่มีอยูเปนองคประกอบ 
 
 2.3 จุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 6) กลาววา เพ่ือใหการทําโครงงานคณิตศาสตรบรรลุตาม    
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน นักการศึกษาและสถาบันตางๆที่  
เกี่ยวของกับการศึกษากลาวถึงจุดมุงหมายของโครงงานคณิตศาสตร พอสรุปไดดังน้ี 
  1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
  2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ 
แกปญหา 
  3. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หรือออกแบบ 
สิ่งประดิษฐใหมๆ ได โดยตระหนักถึงคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตร 
  4. เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  5. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก พรอมทั้งไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเอง 
  7. เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  8. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาหรือวิจัยทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความสนใจ 
และมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร 
 ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  (2544 : 6-7) กลาวถึง จุดมุงหมายสําคัญในการใหนักเรียนทํา     
โครงงานคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
  1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติงานคณิตศาสตรในเชิงบูรณาการ คือ 
ใชหลายทักษะผสมผสานกันในการปฏิบัติงานทั้งทักษะการคิดคํานวณ ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร ทักษะการแกปญหา ตลอดจนทักษะยอยอ่ืนๆ เชน การสังเกต การวัด การประมาณคา 
การคาดคะเน เปนตน 
  2. ฝกการคนควา โดยเปนการสืบคนขอมูลความรูที่อยูนอกเหนือตํารา จากแหลง   
การเรียนรูรอบๆ ตัว ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน หรือทั่วโลกจากเครือขาย
ใยแมงมุม (World Wide Web : www) ที่กระจายอยูอยางมหาศาลในอินเตอรเน็ต ทั้งในรูปขอความ
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
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  3. ฝกการแกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทั่วๆ ไปที่มิใชปญหาทางคณิตศาสตร   
แตไดใชความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในสถานการณที่เปนชีวิตจริงของนักเรียน  
  4. ฝกการสรางชิ้นงาน สรางกิจกรรมดวยตนเอง เพ่ือทําใหการเรียนคณิตศาสตรไม
เปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย มีแตการคิดคํานวณ จดจําสูตรตางๆ แตเพียงอยางเดียว เพราะจริงๆ แลว 
นักเรียนสามารถหาความเพลิดเพลินและความงดงามที่ไดจากคณิตศาสตร หรือลักษณะกิจกรรมที่
จะทําโครงงานคณิตศาสตร 
 ชัยรัตน สุลํานาจ  (2547 : 12) กลาววา จุดมุงหมายของการทําโครงงานคณิตศาสตรเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําความรูและประสบการณไปบูรณาการในการปฏิบัติงานตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเอง ฝกการทํางานอยางเปนระบบ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร พัฒนา
ความคิดสรางสรรคและสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานใหเกิดกับนักเรียน 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา จุดมุงหมายในการทําโครงงานคณิตศาสตร คือ การ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการคนควา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร
ในเชิงบูรณาการ มีการนําความรูทางคณิตศาสตรมาเชื่อมโยง ผสมผสานกับทักษะและกระบวนการ
ตางๆ เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร เปนตน อีกทั้งยังเปนการฝกการทํางานอยางเปน
ระบบ การทํางานเปนทีม และเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย 
 
 2.4 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 
 การทําโครงงานคณิตศาสตร เปนการศึกษาคนควาหัวขอเรื่องหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจดวย  
ตัวของนักเรียนเอง โครงงานคณิตศาสตรทําไดหลายรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรม
หรือสาระการเรียนรู หรือขอกําหนดอื่นๆ การแบงประเภทของโครงงานจึงแตกตางกันออกไป เชน 
  ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2541 : 7-8) และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
(2543 : 76-77) ไดแบงประเภทของโครงงานคณิตศาสตรไว 4 ประเภทดังน้ี 
  1. โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง (Experimental Research Project) โครงงาน
ประเภทนี้เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยการออกแบบทดลองและดําเนินการ
ทดลอง เพ่ือหาคําตอบของปญหาที่ตองการทราบ หรือเพ่ือตรวจสมมติฐานที่ตั้งไว ขั้นตอนของการ
ทําโครงงานประเภทนี้ประกอบดวยการกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลองซึ่ง
จะตองมีการควบคุมตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาแลวดําเนินการทดลองโดยจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน เพ่ือดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม การแปลผล และการสรุปผล
การทดลอง  
  2. โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจ (Survey Research Project) โครงงานนี้เปน 
กิจกรรมการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหา
ความรูที่มีอยูในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูล
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เหลานั้นมาจัดกระทํา เชน การจําแนกเปนหมวดหมู แลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความ
เหมาะสม 
  3. โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ (Development 
Research Project) โครงงานประเภทนี้อาจเปนการพัฒนาหรือการประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชหรือ
อุปกรณตางๆ ใหใชงานไดตามวัตถุประสงค โดยการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางคณิตศาสตร 
อาจเปนการประดิษฐสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีมากอนหรือการปรับปรุงอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลว
ใหใชงานไดดีกวาเดิม รวมทั้งอาจเปนการเสนอหรือปรับสรางแบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหา
ใดปญหาหนึ่ง 
  4. โครงงานคณิตศาสตรประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical 
Research Project) โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่ผูทําจะตองเสนอแนวคิดใหมๆ ในการอธิบาย
เรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตรหรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเปนการอธิบาย
ปรากฏการณเกาในแนวใหม อาจเสนอในรูปคําอธิบาย สูตรหรือสมการ โดยมีขอมูลหรือทฤษฎีอ่ืน
สนับสนุน การทําโครงงานประเภทนี้ผูทําจะตองมีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรเปนอยางดีและตอง
ศึกษาคนควาเรื่องราวที่เกี่ยวของอยางมาก จึงจะสามารถสรางคําอธิบายหรือทฤษฎีได 
 สมวงษ แปลงประสพโชค และคนอื่นๆ  (2544 : 5) ไดจําแนกตามลักษณะงานที่นํามาทํา
โครงงานคณิตศาสตร โดยเทียบเคียงกับงานวิจัยดังน้ี 
  1. งานศึกษาคนควา เชน นักเรียนอาจสนใจวา π, +, -, ×, ÷ มีความเปนมาอยางไร 
ใครคิดประดิษฐขึ้นมา มีสัญลักษณอ่ืนๆ อีกหรือไมที่แทนความหมายเดียวกัน หรืออาจสนใจประวัติ
ความเปนมาของหนวยการวัด ประวัติความเปนมาของคณิตศาสตรแขนงตางๆ เปนตน 
  2. งานสรางทฤษฎีหรือสูตรใหมๆ เปนงานที่นักเรียนตองใชวิธีสังเกตรูปแบบ อาจมี
การทดลองเพื่อสรางสมมติฐานหรือขอคาดเดา จากนั้นจึงตรวจสอบโดยวิธีพิสูจน สิ่งที่พิสูจนไดน้ัน
จะไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีบท เชน นักเรียนทดลองนําจํานวนคี่ที่เรียงตามลําดับมารวมกัน 
แลวศึกษาหาผลรวมสังเกตพบวา ผลรวมนาจะเทากับกําลังสองของจํานวนเทอม ขอสรุปที่ไดจาก
การสังเกตนี้ ยังไมเปนที่ยอมรับจนกวาเราจะพิสูจนในรูปทั่วไปได 
  3. งานประยุกตความรูไปใช เปนงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การสรางเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ในชีวิตที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน ออกแบบลายผา ออกแบบลายกระเบื้องดวย
รูปเรขาคณิต งานประเภทสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหสรุปเปนความรูใหม เชน ขอสรุป
เกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุในถนน อัตราการเพิ่มจํานวนสัตวเลี้ยง อัตราการนําสินคาจากนอก
หมูบานเขามาในหมูบาน คาใชจายในการเลี้ยงสัตวเลี้ยง ฯลฯ  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา โครงงานทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
โครงงานประเภทศึกษาคนควา (Documentation Projects) โครงงานประเภททดลอง 
(Experimental Projects) โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ (Development Projects) 
และโครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical Projects) 
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 2.5 ข้ันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 
 โบลท และ ฮอบส  (2540 : 9-10) ไดเสนอแนวทางการทําโครงงานดังน้ี 
  1. การพิจารณางาน การเลือกหัวเรื่อง กอนอ่ืนจะตองพิจารณาขอความตางๆ ที่ 
เกี่ยวของ พิจารณาชนิดของคําถาม พิจารณาขอมูลที่มีอยูแลว และสามารถนํามาใชไดทันทีหรือยังมี
สถิติและขอมูลอะไรที่จะตองรวบรวม จะสอบถามขอมูลไดจากใครบาง หองสมุดจะใหขอมูล  
อะไรบาง 
  2. การเลือกแนวทางการทํางาน เม่ือนักเรียนไดแสดงทัศนะสวนตัวและความสนใจ
ของตนแลวจะตองตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง นักเรียนสวนใหญพยายามเสนอความเห็น
กวางๆ เพ่ือใหครอบคลุมมากๆ ดังน้ันจึงควรจํากัดเรื่องใหแคบลง จํากัดปญหาใหเหลือเพียงพอที่จะ
ทําไดสําเร็จกอนที่นักเรียนจะหมดความสนใจ 
  3. การวางแผนและลงมือปฏิบัติ เม่ือไดตกลงเลือกเรื่องและวางแผนแนวทาง
ดําเนินงานแลว ขั้นตอไปก็คือการนําแผนไปใช เร่ิมดวยการพิจารณาวาจะตองการขอมูลขาวสาร
อะไรบาง และจะไดรับความรูขอมูลเรื่องน้ันอยางไร จะมีการวัดผลอยางไร จะรวบรวมสถิติขอมูลมา
บันทึกอยางไร ใครบางที่พอจะชวยได ควรจะออกสํารวจเม่ือใด ตองเตรียมเครื่องมืออะไร และหาได
จากที่ไหน 
  คําตอบที่ไดขางตนจะตองบันทึกไว และถาเปนไปไดก็ควรทําในรูปแผนผังแสดงลําดับ 
ขั้นตอนตางๆ อะไรที่ตองการทําและใครจะเปนผูทํา แผนทั้งหมดนี้ควรทําใหเสร็จกอนลงมือปฏิบัติ 
  4. การบันทึกและกระบวนการทํางาน เม่ือรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ไดแลว จะตอง
บันทึกขอมูลไวในรูปแบบที่มีความหมาย ซ่ึงอาจจะเปนตาราง แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม หรือ
แผนภาพก็ได กระบวนการบันทึกขอมูลอาจเขียนเปนกราฟ หาคาเฉลี่ย ทํารูปจําลอง หรือคํานวณ  
ก็ได คําถามตางๆ จะตองมีความสัมพันธกันระหวางชุดตางๆ ของขอมูล กับการตั้งและทดสอบ
สมมติฐานดวย 
  5. การขยายงาน ระหวางขั้นตอนตางๆ ของการทําโครงงานนั้น ยอมมีคําถามที่ 
เกี่ยวของเกิดขึ้นมาอีกมากมาย บางครั้งก็เปนปญหาที่นักเรียนทั้งหลายเปนผูเสนอ ซ่ึงจะตอง      
นําเสนอปญหาเหลานี้ดวยการทําวิจัยคนควาตอไป 
  6. การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน นักเรียนควรสมมติตัวเองวาเปนที่ปรึกษา
ของผูเขียนรายงานใหบุคคลที่สามมากกวาที่จะเปนนักสํารวจ และเขียนรายงานของบริษัทใหกับ    
ผูซ้ือ ผลที่ไดรับของโครงงานนี้อาจจะเขียนในรูปมาตราสวนของการขยายตัว หรือการแสดงภาพ
นิทรรศการ การใชแผนภูมิรูปวงกลมหรือการแสดงรูปแบบที่ประกอบดวยสิ่งละอันพันละนอย       
ซ่ึงเปนการวิเคราะหรูปแบบที่นาชื่นชมมากกวา การนําเสนอควรจะรวบรวมการอภิปรายโดย   
รายบุคคลหรือรายกลุม ควรใชกระดานดําหรือเครื่องฉายภาพขามศรีษะ รูปแบบจําลอง หรือใช      
โสตทัศนูปกรณอ่ืนๆ 
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 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 8-13) กลาววา การทําโครงงานคณิตศาสตรเปนกิจกรรม  
ตอเน่ืองและมีการดําเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนถึงขั้นสุดทาย ดังน้ี 
  1. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา เปนขั้นตอนลําดับแรกในการทํา
โครงงาน ดังน้ันจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดและยากที่สุด หัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษานั้นควรให
นักเรียนเปนผูคิดและเลือกดวยตนเอง โดยที่หัวขอเร่ืองของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและ
ชัดเจน มุงชัดวาจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด และควรเปนเรื่องแปลกใหมซ่ึงแสดงความคิด
สรางสรรคดวย 
  หัวเรื่องนี้สวนใหญจะไดมาจากความสนใจ ความสงสัย และความอยากรูอยากเห็นของ 
นักเรียนเอง ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนในหองเรียนหรือนอกหองเรียน หรือจากสิ่งแวดลอม
ใกลตัว การอภิปรายรวมกับครูและเพ่ือนๆ การอานหนังสือหรือเอกสารตางๆ รวมทั้งรายการวิทยุ
และโทรทัศน การไปชมงานแสดงโครงงานตางๆ หรืออาจไดแนวคิดจากงานอดิเรกของนักเรียน 
  ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 
   1.1 เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 
   1.2 เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
   1.3 วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
   1.4 งบประมาณเพียงพอ 
   1.5 ระยะเวลาที่ใชทําโครงงาน 
   1.6 มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
   1.7 ความปลอดภัย 
   1.8 มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะศึกษา 
  2. การวางแผนในการทําโครงงาน ขั้นนี้เปนการวางแผนในการทําโครงงาน รวมถึง
การเขียนเคาโครงของโครงงาน ซ่ึงตองมีการวางแผนหรือวางรูปแบบโครงงานไวลวงหนา เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางรัดกุมและรอบคอบไมสับสน แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและดําเนินการขั้นตอไป 
  เคาโครงของโครงงานโดยทั่วๆ ไปจะเขียนขึ้นเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอน
ของการทําโครงงาน ซ่ึงประกอบดวย 
   2.1 ชื่อโครงงาน ควรเปนขอความที่กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรง และมี
ความเฉพาะเจาะจงวาจะศึกษาอะไร 
   2.2 ชื่อผูทําโครงงาน 
   2.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  
   2.4 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายวาเหตุใดจึงเลือกทําโครงงานเรื่องน้ี
มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของ เร่ืองที่ทําเปนเรื่องใหมหรือมีผูอ่ืนได
ศึกษาคนควาเรื่องทํานองนี้ไวบางแลว ถามีไดผลเปนอยางไร เร่ืองที่ทําไดขยายเพิ่มเติม ปรับปรุง
จากเรื่องที่ผูอ่ืนทําไวอยางไร หรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล  
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   2.5 จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเปนสิ่งที่
สามารถวัดได เปนการบอกขอบเขตของงานที่จะทําไดชัดเจนขึ้น 
   2.6 สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) สมมติฐานเปนคําตอบ หรือคําอธิบาย
ที่คาดการณไวลวงหนา ซ่ึงอาจจะถูกหรือไมก็ได การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล คือ มีทฤษฎี 
หรือหลักการทางคณิตศาสตรรองรับ และที่สําคัญก็คือ เปนขอความที่มองเห็นแนวทางในการ
ดําเนินการทดสอบได นอกจากนี้ควรมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวย 
   2.7 วิธีดําเนินงาน 
    2.7.1 วัสดุอุปกรณที่ตองใช ระบุวัสดุอุปกรณที่จําเปนวาตองใชมีอะไรบาง    
มาจากไหน อะไรบางที่ตองจัดซื้อ อะไรบางที่ตองจัดทําเอง อะไรบางที่ตองขอยืม 
    2.7.2 แนวการศึกษาคนควา อธิบายวาจะออกแบบการทดลองอะไรอยางไร     
จะสรางหรือประดิษฐอะไร อยางไร จะเก็บขอมูลอะไรบาง เก็บขอมูลอยางไร และเม่ือใดบาง  
   2.8 แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาเสร็จของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอน 
   2.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   2.10 เอกสารอางอิง   
  3. การลงมือทําโครงงาน เม่ือเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของที่ปรึกษา 
โครงงานแลว นักเรียนเร่ิมทําโครงงานโดยปฏิบัติตามแผนดําเนินงานที่ประกอบดวยการเก็บ
รวบรวมขอมูล การสรางหรือประดิษฐ การปฏิบัติการทดลอง การคนควาเอกสารตางๆ ซ่ึงสุดแลวแต
วาจะเปนโครงงานประเภทใด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไวในตอนแรก
บางก็ได เม่ือดําเนินการทําโครงงานครบถวนตามขั้นตอนไดขอมูลแลว ควรมีการตรวจสอบผลการ
ทดลองดวยการทดลองซ้ําเพื่อใหไดผลที่แนนอน ถาเปนสิ่งประดิษฐควรคํานึงถึงความคงทน 
แข็งแรงและขนาดที่เหมาะสม หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล แปลผลและสรุปผลการศึกษา
คนควา พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาคนควา ไมวาผลนั้นจะตรงตามความคาดหมายหรือตาม
สมมติฐาน ที่ตั้งไวหรือไมก็ตาม  
  4. การเขียนรายงาน การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรเปนการเสนอผลงานของ
การศึกษาคนควาเปนเอกสาร เพ่ืออธิบายใหผูอ่ืนทราบแนวคิดหรือปญหาที่ศึกษา วิธีการศึกษา
คนควา ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได ผลการศึกษา ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจาก
โครงงาน 
  การเขียนรายงานควรใชภาษาที่อานเขาใจงาย ชัดเจน สั้นๆ และตรงไปตรงมา โดย 
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 
   4.1 ชื่อโครงงาน 
   4.2 ชื่อผูทําโครงงาน  
   4.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
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   4.4 บทคัดยอ อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการและผลที่ได ตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอ ประมาณ 300-350 คํา 
   4.5 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายถึงความสําคัญของโครงงาน     
เหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้ และหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน เร่ืองที่ทําเปนเรื่องใหม
หรือผูอ่ืนเคยศึกษาไวบางแลว ถามีไดผลเปนอยางไร เร่ืองที่ทํานี้ไดขยายเพิ่มเติม หรือปรับปรุงจาก
เรื่องที่ผูอ่ืนไดทําไวอยางไรบาง หรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล 
   4.6 จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  
   4.7 สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี)  
   4.8 วิธีการดําเนินการ อาจแยกออกเปน 2 หัวขอยอย คือ 
    4.8.1 วัสดุอุปกรณ 
    4.8.2 วิธีดําเนินการ อธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด  
   4.9 ผลของการศึกษาคนควา นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตางๆ ที่สังเกต    
รวบรวมได รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย  
   4.10 สรุปและขอเสนอแนะ อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน ถามีการตั้ง 
สมมติฐานควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไวหรือยังสรุปไมได 
นอกจากนั้นควรกลาวถึงการนําเสนอผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงาน
หรือขอสังเกตที่สําคัญหรือขอผิดพลาดบางประการที่ เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือการปรับปรุงแกไข หากจะมีผูศึกษาคนควาในเรื่องทํานองนี้ตอไปในอนาคต
ดวย 
   4.11 คําขอบคุณ สวนใหญโครงงานคณิตศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับความ 
รวมมือจากหลายฝาย จึงควรไดกลาวขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงาน
น้ีสําเร็จดวย 
   4.12 เอกสารอางอิง หนังสือและ/เอกสารตางๆ ที่ผูทําโครงงานใชศึกษาคนควา
หรืออานเพื่อศึกษาหาขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้  
  5. การแสดงผลงาน การแสดงผลงานเปนงานขั้นสุดทายและสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของการทําโครงงาน เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จดวยความคิด ความพยายามของ
ผูทําโครงงานใหผู อ่ืนรับรูและเขาใจถึงผลงาน การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมี
ความสําคัญเทาๆ กับการทําโครงงานนั่นเอง ผลงานที่ทําขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใด แตถาจัด
แสดงผลงานทําไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดีเยี่ยมของผลงาน ดังนั้นการวางแผนดังกลาวตอง
อาศัยเวลาและคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ผูชมหรือผูฟง การ
แสดงผลงานนั้นอาจทําไดในรูปแบบตางๆ กัน เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซ่ึงมีทั้งการจัดแสดง
และการอธิบายดวยคําพูด หรือรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบหรือในรูปของ
การรายงานปากเปลา ไมวาการแสดงผลจะอยูในรูปแบบใดควรจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ดังตอไปน้ี 
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   5.1 ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
   5.2 คําอธิบายยอๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 
   5.3 วิธีการดําเนินงาน โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 
   5.4 การสาธิตหรือการแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 
   5.5 ผลการสังเกตหรือขอมูลเดนๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 
  ในการจัดกิจกรรมการแสดงโครงงานนั้น ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
   1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
   2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง 
   3. คําอธิบายที่เขียนแสดง ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ่งที่นาสนใจเทานั้น 
   4. ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใส   
เนนจุดสําคัญ 
   5. ใชตารางและรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 
   6. สิ่งที่แสดงตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 
   7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 
  ในการแสดงผลงาน ผูนําผลงานมาแสดงจะตองอธิบายหรือรายงานปากเปลา หรือ
ตอบคําถามตางๆ ตอผูชมหรือกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคําถาม หรือรายงานปาก
เปลานั้น ควรไดคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
   1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี 
   2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟง ควรใหมีความชัดเจนและ
เขาใจงาย 
   3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม 
   4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน แตอาจจดหัวขอสําคัญๆ ไวเพ่ือชวยในการ
รายงานเปนไปตามขั้นตอน 
   5. อยาทองจํารายงาน เพราะจะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 
   6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 
   7. เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
   8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม 
   9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี อยากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยงเปน
อยางอ่ืน 
   10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   11. หากเปนไปไดควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณประกอบการรายงานดวย เชน 
แผนใส สไลด คอมพิวเตอร เปนตน 
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  การทําแผงสําหรับแสดงโครงงาน ใหใชไมอัดทําตามขนาดกําหนด ดังน้ี 
   แผน ก1, ก2   ขนาด 60 ซม. × 60 ซม. 
   แผน ข     ขนาด 60 ซม. × 120 ซม. 
 
  ติดบานพับมีหวงรับและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผนกลาง ดังภาพประกอบ 1 
 
                                              60 ซม.  
 
    ก1                        ข                       ก2   
                                                60 ซม. 
                                            
                                                         120 ซม.  

    ภาพประกอบ 1 ตัวอยางแผงสําหรับแสดงโครงงาน 
ที่มา : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกลุ.  (2541).  โครงงานคณิตศาสตร.  หนา 13. 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 78 - 82) กลาวถึง ขั้นตอนการทํา    
โครงงานคณิตศาสตรวามี 6 ขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดจุดประสงค กอนทําโครงงานจะตองกําหนดจุดประสงคเสียกอนวา
ตองการอะไรจากการทําโครงงานนั้นๆ  
  2. การเลือกหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา หัวขอหรือปญหาที่จะศึกษาควรใหนักเรียน
เปนผูคิดและเลือกดวยตนเอง เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจและอยากรูอยากเห็น โดยตองคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี ในการเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงาน 
   2.1 เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของนักเรียน 
   2.2 วัสดุอุปกรณที่จะตองใช 
   2.3 งบประมาณ 
   2.4 ระยะเวลาในการทําโครงงาน 
   2.5 มีอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
   2.6 ความปลอดภัย 
   2.7 มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะศึกษาคนควา 
  3. การวางแผนในการทําโครงงาน เม่ือไดหัวขอเร่ืองแลวตอไปตองมีการจํากัด
ขอบเขตของงานวาจะกวางหรือแคบเพียงใด จําเปนอยางยิ่งตองเขียนเคาโครงของโครงงานกอน
เพ่ือเปนการวางแผนในการทํางาน โดยการเขียนเคาโครงของโครงงานประกอบไปดวย 
   3.1 ชื่อโครงงาน 
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   3.2 ชื่อผูทําโครงงาน 
   3.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
   3.4 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน เปนการอธิบายวาเหตุใดจึงเลือกทํา   
โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร 
   3.5 จุดมุงหมายในการศึกษาคนควาควรมีความชัดเจนและสามารถวัดได 
   3.6 สมมติฐานทางการศึกษาคนควา (ถามี) สมมติฐานเปนคําตอบหรือคําอธิบาย    
ที่คาดการณไวลวงหนา  
   3.7 วิธีดําเนินงาน 
    3.7.1 วัสดุอุปกรณที่ตองใช ระบุวาอุปกรณที่ใชมีอะไรบาง อุปกรณใดตอง 
จัดซื้อ ยืม หรือทําเอง 
    3.7.2 แนวการศึกษาคนควา อธิบายวาจะออกแบบการทดลองอยางไร 
ทดลองอะไร เก็บขอมูลที่ไหน อยางไรและเมื่อใด 
   3.8 แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาในการทํางาน ตั้งแตเร่ิมตนไปจน
จบโครงงานในแตละขั้นตอน 
   3.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   3.10 เอกสารอางอิง 
 

แบบฟอรมการจัดเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร 
1. ชื่อโครงงาน  ……………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อผูทําโครงงาน  ……………………………………………………………………….………… 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  ……………………………………………………………………………. 
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ………………………………….……..…………………..… 
5. จุดมุงหมายในการศึกษาคนควา ………………………….………………………………………. 
6. สมมติฐานทางการศึกษาคนควา (ถามี)…………………………………….………………..…… 
7. วิธีดําเนินงาน 
    - วัสดุอุปกรณที่ตองใช……………………………………………………………………………. 
    - แนวการศึกษาคนควา………………………………………………………………………….… 
8. แผนปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………..… 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ………………………………………….………………………………..…… 
10. เอกสารอางอิง ……………………………………………………………………..……..……… 
 

ภาพประกอบ 2 ตัวอยางแบบฟอรมการจัดเคาโครงของโครงงานคณิตศาสตร 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2543).  รายงานการวิจัย รูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร.  หนา 80. 
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แบบฟอรมการเขียนรายงานของโครงงานคณิตศาสตร 

ชื่อโครงงาน  …………………………………………………………..……………………………… 
ชื่อผูทําโครงงาน………………………………………………………………………….……………. 
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน………………………………………………………………………………….. 
บทคัดยอ  ………………………………………………..……………………………………………. 
……………………………………………………………..…………………………………………… 
ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….…………………………………… 
จุดมุงหมายในการศึกษาคนควา  ……………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานทางการศึกษาคนควา (ถามี)………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีดําเนินงาน 
    - วัสดุอุปกรณที่ตองใช ………………………………………………..…………………………. 
    - แนวการศึกษาคนควา…………………………………………………………………………… 
ผลของการศึกษาคนควา……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปและขอเสนอแนะ  ………………………………………….……………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………….…………… 
คําขอบคุณ  ……………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….……… 
เอกสารอางอิง  …………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………….…………………………………………… 
 

ภาพประกอบ 3 ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนรายงานของโครงงานคณิตศาสตร 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2543).  รายงานการวิจัย รูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร.  หนา 82. 

 6. การแสดงผลงานเปนการเสนอผลงานตางๆ ที่ไดศึกษาคนความา เพ่ือใหคนอ่ืนไดรับรู
หรือเขาถึงโครงงาน ซ่ึงอาจจะเปนตาราง แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม กราฟ แบบจําลอง การ
คํานวณหาคาเฉลี่ย อาจรายงานดวยปากเปลาหรือเขียนเปนรายงาน บางโครงงานอาจนําเสนอโดย
การจัดนิทรรศการ อยางไรก็ตาม ในการแสดงผลงานควรเลือกนําเสนอใหเหมาะสมกับลักษณะ
โครงงานนั้นๆ 
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 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ในแตละขั้นตอนในการทําโครงงานคณิตศาสตร      
นักเรียนจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนและ/หรือผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา     
แนะนํา และตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่นักเรียนวางไว รวมทั้ง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรยีนอีกดวย 
 
 2.6 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
  2.6.1 แนวคิดในการประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
  อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง และคนอื่นๆ  (2543 : 20-21) กลาววา การประเมินผลเปน  
หัวใจของการเรียนการสอนที่สะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
และผูเรียนรวมกันประเมินผลวากิจกรรมที่ทําไปนั้นบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 
ปญหาและอุปสรรคที่พบมีอะไรบาง ไดใชวิธีการแกไขอยางไร ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากการทํา
โครงงาน ผูประเมินโครงงานอาจดําเนินการดวยบุคคลเหลานี้ 
   1. ผูเรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกใหเห็นวา ผูเรียนที่เปนเจาของโครงงานซึ่ง
อาจเปนรายบุคคลหรือกลุมทํางาน มีความพึงพอใจตอขั้นตอนของกิจกรรมแตละขั้นที่ไดกําหนดหรือ 
รวมกันกําหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวขอกิจกรรมใดที่ยังขาดตกบกพรอง จะตองเพ่ิมเติมในสวนใดบาง 
ความละเอียดรัดกุมในแตละขั้นเปนอยางไร 
   2. ผูประเมินซึ่งเปนเพ่ือนรวมชั้น อาจใหขอคิดเห็นสะทอนภาพเพิ่มเติม เชน ใน
ระดับประถมศึกษาอาจใหความเห็นไปในเรื่องของการเขียน การใชตัวสะกด การันต วรรคตอน ซ่ึง
เนนไปในดานภาษา ระดับมัธยมศึกษา การประเมินโครงงานอาจเริ่มขยายขอบเขตจากดานการใช
ภาษาออกไปถึงการแสดงความสัมพันธระหวางการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงคของโครงงาน และ
ตามความเขาใจของผูประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผูประเมิน เปนการพิจารณาการจัดรูปเลม
เพื่อการนําเสนอโครงงาน ฯลฯ 
   3. ผูประเมินซ่ึงเปนผูสอนหรือเปนที่ปรึกษา อาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมไดในวิธีการ
อ่ืนที่ใชในการศึกษาหาคําตอบ ความสัมพันธของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอ่ืน ขอคนพบที่    
ผูเรียนไดจากการทําโครงงาน การนําคําตอบของการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน การนําขอคนพบที่
ตางไปจากเปาหมายของการศึกษาไปใชประโยชนหรือขยายผลการศึกษาเปนโครงงานใหมๆ ฯลฯ 
   4. ผูประเมินที่เปนพอ แม ผูปกครอง จะไดทราบถึงความสามารถ ความถนัด
ทางการเรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง ความรูสึก ความตองการของเด็กผูทําโครงงาน ทําให
สามารถปรับตัวปรับใจเพ่ือการสนับสนุนทั้งดานการเงิน กําลังใจ ใหโอกาส ใหเวลารวมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก ชี้แนะอุปสรรค ปญหาเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรมขั้นตางๆ 
ของโครงงาน ขอเสนอแนะของการทําโครงงานครั้งตอไป ฯลฯ 
   5. บุคคลอื่นๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ 
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  นอกจากนี้ อุดมศักด ธนะกิจรุงเรือง และคนอ่ืนๆ  (2543 : 21) ไดเสนอวิธีการ
ประเมินผลโครงงาน ดังน้ี 
   1. การสังเกต เปนวิธีการประเมินพฤติกรรมที่สามารถทําไดทุกเวลาและ         
ทุกสถานการณ ทั้งแบบมีและไมมีเครื่องมือในการสังเกต 
   2. การสัมภาษณ การสอบถาม อาจมีลักษณะเปนทางการ หรือสัมภาษณ 
สอบถามขณะปฏิบัติโครงงานก็ได 
   3. วัดความรู ความสามารถ (Authentic Test) ควรเปนแบบสอบถามปลายเปด    
เพ่ือดูความเชื่อมโยงระหวางความรู ความเขาใจเดิม กับสิ่งที่ไดเพ่ิมเติมจากประสบการณในการ
ปฏิบัติโครงงาน ลักษณะสําคัญของแบบทดสอบ มีดังน้ี 
    3.1 ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด 
    3.2 เปนคําถามที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 
    3.3 เชื่อมโยง บูรณาการความรู ความสามารถ ไดหลายดานและใชความคิดที่ 
ลึกซึ้งขึ้นตามวัย 
    3.4 มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของพฤติกรรม 
    3.5 เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและเขียนคําตอบเอง 
   4. การรายงาน จะเปนการเขียนรายงานหรือเลาขั้นตอน หรือประสบการณในการ 
ทําโครงงานก็ได เพ่ือใหผูเรียนไดประเมินตนเองจากการไดพูดหรือเขียนบรรยายสะทอนความรู
ความเขาใจ ความรูสึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรูที่ผานประสบการณขณะปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงงาน 
   5. แฟมผลงาน เปนการเก็บรวบรวมผลงานที่มีความโดดเดนในชวงเวลาใดเวลา
หน่ึง ที่เลือกรวบรวมไวอยางเปนระบบ เพ่ือแสดงถึงความรู ความเขาใจ ความสนใจ ความถนัด 
ทักษะ ความสามารถอันแสดงออกถึงพัฒนาการ ความกาวหนา ความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือ
ในหลายๆ เรื่อง หรือจะเปนการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงาน ในวิธีที่ 1-4 ดวยก็ได ทั้งนี้    
เพ่ือเปนการติดตามพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเน่ือง 
  2.6.2 เกณฑในการประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
  โบลท และ ฮอบส  (2540 : 14-15) ไดเสนอแนววิธีประเมินโครงงาน ดังน้ี 
   1. ประเมินการทํางานกลุม 
    1.1 สมาชิกในกลุมรวมมือกันวางแผนดวยความรอบคอบหรือไม 
    1.2 การทํางานถูกตองหรือไม 
    1.3 แสดงรายการสิ่งที่คนพบดวยวิธีการที่ชัดเจนหรือไม 
   2. ประเมินการนําเสนอโครงงาน 
    2.1 สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดดี 
    2.2 บรรยายชัดเจน 
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    2.3 สื่อชัดเจน 
    2.4 การนําเสนอโครงงานตอเน่ืองสมบูรณ 
   3. ประเมินเนื้อหาของโครงงาน 
    3.1 คําถามตรงประเด็น 
    3.2 ใชขอมูลขาวสารเหมาะสม 
    3.3 ใชความคิดทางคณิตศาสตรเหมาะสม 
    3.4 เน้ือหาคณิตศาสตรถูกตอง 
    3.5 มีการสรุป 
    3.6 มีการขยายงาน 
   4. ประเมินการจัดทําโครงงาน 
    4.1. โครงงานริเร่ิมโดยนักเรียน 
    4.2. นักเรียนใหครูชวยสนับสนุน 
    4.3. นักเรียนพัฒนาวิธีการทํางานดวยตนเอง 
    4.4. มีสิ่งแสดงใหเห็นความคิดริเริ่มสวนบุคคล 
  เกณฑการประเมิน นิยมแบงใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ  
    5   เห็นดวยมากที่สุด 
    4   เห็นดวยมาก 
    3   เห็นดวยปานกลาง 
    2   เห็นดวยนอย 
    1   เห็นดวยนอยที่สุด 
  ถามีผูใหคะแนนหลายคนใหนํามาหาคาเฉลี่ยเลขคณิตแลวแปลผลดวยเกณฑดังน้ี 

4.1 ขึ้นไป      
3.1 - 4   
2.1 - 3         
ต่ํากวา 2       

ดีมาก 
ดี 
พอใช 
ปรับปรุง 

  ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 15) กลาววา การประเมินโครงงานเปนกิจกรรมที่จําเปน 
และมีความสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดแสดงโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียน ครู     
ผูสอนจะเปนผูประเมินโครงงานเพื่อเก็บคะแนน และเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน
คณิตศาสตร ถาไดกําหนดใหการทําโครงงานเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่น้ี
เสนอแบบการประเมินโครงงาน โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา 5 ดานดังน้ี   
   1. ความรูความเขาในใจเรื่องที่ทํา 
   2. การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชแกปญหาทางการศึกษา 
   3. ความคิดสรางสรรค 
   4. การเขียนรายงาน 
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   5. การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปลา 
  จากหัวขอเหลานี้ กําหนดใหแตละดานมีคะแนนเทาๆ กันคือ 5 คะแนน รวมคะแนน
เต็มทั้งหมด (5 ดาน) 25 คะแนน มีการแบงเปน 5 ระดับคะแนน แตละระดับมี 1 ชวงคะแนน และมี
การตีความหมายผลงานเปน 5 ระดับดังน้ี 
    1 หมายถึง ตองปรับปรุง 
    2 หมายถึง พอใช 
    3 หมายถึง ดี 
    4 หมายถึง ดีมาก 
    5 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 การประเมินโครงงานเมื่อรวมทั้ง 5 ดานแลวคิดเปนคะแนนเก็บ 10 คะแนน ใชเกณฑดังน้ี 
  ชวงคะแนน  1.0 –  7.5 อยูในระดับตองปรับปรุง ไดคะแนน   6 คะแนน 
  ชวงคะแนน  7.6 – 12.5 อยูในระดับพอใช  ไดคะแนน   7 คะแนน 
  ชวงคะแนน 12.6 – 17.5 อยูในระดับดี   ไดคะแนน   8 คะแนน 
  ชวงคะแนน 17.6 – 22.5 อยูในระดับดีมาก  ไดคะแนน   9 คะแนน 
  ชวงคะแนน 22.6 – 25.0 อยูในระดับดีเยี่ยม  ไดคะแนน  10 คะแนน 
 รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาประเมินผลโครงงานคณิตศาสตรมีหลักเกณฑ  
ดานตางๆ ดังน้ี 
  1. ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา พิจารณาจาก 
   1.1 การใชศัพทเทคนิคไดถูกตองเหมาะสม 
   1.2 การใชหลักการทางคณิตศาสตรถูกตองและเหมาะสม 
   1.3 มีความเขาใจในหลักการสําคัญๆ ของเรื่องที่ทํา 
   1.4 การคนเอกสารอางอิงถูกตองและเหมาะสม 
   1.5 ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการทําโครงงาน นอกเหนือจากที่เรียนตามหลักสูตร 
  2. การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชแกปญหาทางการศึกษา พิจารณาจาก 
   2.1 การสังเกตที่นํามาสูปญหา 
   2.2 มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กําลังศึกษาเหมาะสม และตั้งสมมติฐานที่ถูกตองชัดเจน 
   2.3 การออกแบบการทดลองหรือการประดิษฐมีความสอดคลองกับปญหาหรือ 
สมมติฐานเพียงใด 
   2.4 การวัดและการควบคุมตัวแปรตางๆ กระทําไดครบถูกตอง อุปกรณและ 
เครื่องมือที่เลือกใชเหมาะสม การรวบรวมขอมูลกระทําไดละเอียดถูกตองตรงจุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา การบันทึกขอมูลมีความเปนระเบียบเรียบรอยและเหมาะสม 
   2.5 การแปลความหมายและการสรุปผล สอดคลองกับผลที่ไดมากนอยเพียงใด 
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  3. ความคิดสรางสรรค พิจารณาจาก 
   3.1 ปญหาหรือเรื่องที่ทํามีความสําคัญและมีความแปลกใหมเพียงใด 
   3.2 ไดมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแนวความคิดที่แปลกใหมลงไปใน
โครงงานที่ทํามากนอยเพียงใด 
   3.3 มีการคิดและใชวิธีการที่ใหม แปลก ในการควบคุมหรือวัดตัวแปร หรือ     
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ มากนอยเพียงใด 
   3.4 การเลือกและใชวัสดุอุปกรณมาใชใหเกิดประโยชน 
   3.5 ความสามารถในการเสนอแนะประโยชนที่ไดรับจากโครงงาน 
  4. การเขียนรายงาน พิจารณาจาก 
   4.1 ความถูกตองของแบบฟอรม ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ แบงแตละหัวขอออก
อยางชัดเจน 
   4.2 การเสนอสาระในแตละหัวขอถูกตอง ชัดเจน รัดกุม สละสลวย 
   4.3 การแสดงหลักฐานการบันทึกขอมูลอยางเพียงพอ ตอเน่ืองและเปนระเบียบ 
   4.4 การออกแบบการนําเสนอขอมูล ชัดเจน รัดกมุ และเหมาะสม 
   4.5 การอภิปรายผลอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 
  5. การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปลา พิจารณาจาก 
   5.1 การจัดแสดงโครงงานไดนาสนใจ ตลอดจนการออกแบบและติดตั้งไดสวยงาม 
   5.2 การเขียนคําอธิบายในแผนโปสเตอรชัดเจน เขาใจงาย 
   5.3 การจัดแสดงวัสดุอุปกรณไดครบถวน 
   5.4 การอภิปรายชัดเจนและใชภาษาไดถูกตอง 
   5.5 การตอบคําถามไดถูกตองและคลองแคลว 
 
ตาราง 1 ตัวอยางเกณฑการประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
 

ลักษณะโครงงาน เกณฑประเมินผลงาน ระดับคะแนน 
1. มีคุณสมบัติครบทุกขอ 
2. ขาดคุณสมบัติเพียง 1 ขอ 
3. ขาดคุณสมบัติเพียง 2 ขอ 
4. ขาดคุณสมบัติเพียง 3 ขอ 
5. ขาดคุณสมบัติ 4 ขอขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรบัปรุง 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ที่มา : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล.  (2541).  โครงงานคณิตศาสตร.  หนา 18. 
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 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  (2541 : 2-6) ไดเสนอวิธี
ประเมินโครงงาน ซ่ึงมีการประเมินในหัวขอตางๆ ตอไปน้ี  
   1. ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน ควรพิจารณาดังน้ี 
    1.1 เปนงานเดี่ยวหรือกลุม 
    1.2 นักเรียนริเริ่มเอง หรือครูชวยแนะแนวทาง 
    1.3 มีการทํางานที่เปนกระบวนการกลุม 
    1.4 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    1.5 มีความสอดคลองกับเนื้อหาคณิตศาสตรในบทเรียน 
    1.6 มีประโยชนในชีวิตจริง 
   2. เน้ือหาของโครงงาน 
    2.1 ความถูกตองของเนื้อหาคณิตศาสตร 
    2.2 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเหมาะสม 
    2.3 มีขอมูลขาวสารที่เหมาะสม 
    2.4 มีการสรุปอยางเหมาะสม 
    2.5 มีการขยายงานที่ตองทําตอเน่ืองอีกหรือไม 
   3.การนําเสนอโครงงาน 
    3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบที่นําเสนอ 
    3.2 มีการสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดดี 
    3.3 ลักษณะของรูปแบบที่นําเสนอสมบูรณและชัดเจน 
   การประเมินโครงงานอาจประเมินโดยใหคะแนน ดังน้ี 
    ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน  20  คะแนน 
    เน้ือหาของโครงงาน      40  คะแนน 
    การนําเสนอโครงงาน      40   คะแนน 
          รวม   100  คะแนน 
ตัวอยางแบบประเมินโครงงาน 
 ตอนที่ 1 ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน 
จงทําเครื่องหมาย ลงใน  ตามแนวคิดของทาน 
 1. โครงงานที่จัดทํา      งานเดี่ยว    งานกลุม 
 2. การริเริ่มโครงงาน     นักเรียนริเริ่มเอง  ครูชวยแนะแนวทาง 
 3. การพัฒนาตนเอง     มี     ไมมี 
 4. การพัฒนางาน      มี     ไมมี 
 5. ความสัมพันธเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียน  สอดคลอง  ไมสอดคลอง 
 6. ประโยชนที่ใชในชีวิตจริง  มี     ไมมี 
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ตาราง 2 ตัวอยางแบบประเมินโครงงาน 
 ตอนที่ 2 เน้ือหาโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน 
จงทําเครื่องหมาย ลงในชองตรงขอความที่ทานเห็นดวยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

เน้ือหาของโครงงาน 
 1. ความถูกตองทางคณิตศาสตร 
 2. ความเหมาะสมในการใชแนวคิด  
    ทางคณิตศาสตร 
 3. เลือกใชขอมูลขาวสารเหมาะสมตรง 
    ประเด็นปญหา 
 4. มีการสรุปที่ชัดเจน 
 5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
กระบวนการทํางาน 
 6. มีการวางแผนอยางเปนระบบ 
 7. มีการดําเนินงานตามแผน 
 8. มีการประเมินและปรบัปรุงการ 
     ดําเนินงาน 
การนําเสนอโครงงาน 
 9. การรายงานสามารถสื่อความหมาย 
    ไดชัดเจน 
10. ความสมบูรณของขอมูล 
11. ความเหมาะสมของรูปแบบทีใ่ช 
     นําเสนอ 
12. ขอสรุปโครงงานบรรลุจุดประสงค 
     ที่ตั้งไว 

     

  
ที่มา : สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. (2541). คูมือโครงงาน
คณิตศาสตร.  หนา 2-6. 
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 การแปลผลการประเมิน 
  ตอนที่ 1 ใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน 
  ตอนที่ 2 ใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี 
    เห็นดวยมากที่สุด  ใหระดับคะแนน  5 
    เห็นดวยมาก   ใหระดับคะแนน  4 
    เห็นดวยปานกลาง  ใหระดับคะแนน  3 
    เห็นดวยนอย   ใหระดับคะแนน  2 
    เห็นดวยนอยที่สุด  ใหระดับคะแนน  1 
  ในกรณีที่ผูประเมินหลายคน ก็ใหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต แลวแปลผล ดังน้ี 
    4.1 ขึ้นไป    หมายถึง โครงงานอยูในเกณฑดีมาก 
    3.1 – 4     หมายถึง โครงงานอยูในเกณฑดี 
    2.1 – 3     หมายถึง โครงงานอยูในเกณฑพอใช 
    ต่ํากวา 2 ลงมา     หมายถึง โครงงานอยูในเกณฑตองปรับปรุง 
  จากการศึกษาวิธีการประเมินโครงงานผูวิจัยเลือกใชแบบประเมินผลโครงงาน
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร จากแบบประเมินโครงงานคณิตศาสตรของ อัลลิงเจอร และคนอื่นๆ (อารีรัตน ขวัญ
ทะเล.  2546 : 26; อางอิงจาก Allinger and others.  1999 : 11-12)  โบลท และ ฮอบส  (2540 : 
14-15)  ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2541 : 15) และ สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  (2541 : 2-6) โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียน 4 ดาน คือ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงงาน ทักษะการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการนําเสนอผลงาน 
 
 2.7 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 สุภาพร เสียงเรืองแสง  (2540 : 5-7) กลาววา การจัดกิจกรรมโดยใชโครงงาน มีขั้นตอน  
การจัดกิจกรรม ดังน้ี 
  1. ระยะวางพื้นฐาน เปนระยะที่ครูเปนผูใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน นําเสนอตัวอยาง
โครงงาน และวิธีเขียนเคาโครงของโครงงาน โดยใหนักเรียนศึกษาจากวีดิทัศน ของจริง ใบความรู 
ฯลฯ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียน  
  2. ระยะฝกการเขียนโครงงาน เปนระยะที่นักเรียนนําความรูที่ไดจากระยะวางพื้นฐาน 
มาฝกการเขียนโครงงาน 
  3. ระยะปฏิบัติกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม เปนระยะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ     
กิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผนไว พรอมทั้งสรุปและนําเสนอผลงานโดยมีการใหขอมูลยอนกลับ 
  4. ระยะแสดงผลงาน เปนระยะที่นักเรียนไดนําผลงานที่ไดจากการจัดกิจกรรม
โครงงานมาแสดงใหเพ่ือนและผูอ่ืนไดรับรู และเขาใจผลงานนั้นๆ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนและรับฟง
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน นอกจากนี้นักเรียนยังไดพิจารณาประเมินโครงงานของกลุม
ตนเองอีกดวย ซ่ึงการแสดงผลงานอาจแสดงในรูปของการสาธิต การจัดนิทรรศการ เปนตน 
 สุพล วังสินธุ  (2543 : 13) และวิรัตน บัวขาว  (2544 : 9-10) มีแนวความคิดที่สอดคลอง
กัน พอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมโครงงานเปนกระบวนการที่ตองอาศัยการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
และเปนระบบ สามารถจําแนกแผนการจัดกิจกรรมโครงงานเปน 4 ระยะ ดังน้ี 
  1. ระยะเริ่มตนโครงงาน เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน โดย
เลือกจากเรื่องที่ตนสนใจศึกษา เพ่ือแกปญหาที่ประสบในชีวิตประจําวัน หรือเปนเรื่องที่นักเรียน   
สนใจจากเหตุการณปจจุบัน หรือจากบทเรียน หรือจากชุมชน หรือจากการกระตุนของครู ดังน้ัน 
การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน อาจเปนเรื่องจากประเด็นทั่วๆ ไป หรือปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซ่ึง
จะตรงกับสาขาวิชาใดก็ได สิ่งสําคัญจะตองเปนเรื่องที่นักเรียนสงสัยหรือตองการหาคําตอบ อยาก
ศึกษาในเรื่องนั้นๆ อยางลึกซึ้งไมใชครูเปนผูกําหนด 
  2. ระยะการทําโครงงาน เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองกําหนดวัตถุประสงค ระบุ
ประโยชน หาแนวโนมหรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) กําหนดวิธีการศึกษาคนควาที่หลากหลาย 
เลือกแนวทางการศึกษา ลงมือศึกษา และเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการศึกษา 
  3. ระยะการเสนอผลการศึกษา เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองสรุปผลหรือสรางความรู
ดวยตนเอง แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานใหกวางขวาง โดยการ
รายงานดวยเอกสาร หนังสือเลมเล็ก การจัดนิทรรศการ และเผยแพรโดยใชวารสารวิชาการ 
สื่อมวลชน ซ่ึงนักเรียนจะมีโอกาสเขียนนําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ ดวยตัวของ
นักเรียนเอง  
  4. ระยะการพัฒนาโครงงาน เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําผลที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 
โครงงานไปเชื่อมโยงตอไป ดวยการสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคใหไดความรูใหม ถาหาก
ตองการศึกษาในเชิงลึกในสิ่งที่ทาทายใหมๆ ก็สามารถใหนักเรียนไดคนหาความรูไปอยางตอเน่ือง
และลึกซึ้งตอไป 
 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ออกเปน    
4 ระยะ ดังน้ี 
  1. ระยะวางพื้นฐาน 
  2. ระยะเริ่มตนโครงงานคณิตศาสตร 
  3. ระยะปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร 
  4. ระยะเสนอผลการศึกษา 
  
 2.8 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร 
 ในการทําโครงงานคณิตศาสตรน้ัน แมจะเปนกิจกรรมคณิตศาสตรประเภทหนึ่ง อาจจัดขึ้น
ภายในโรงเรียนไดตลอดปการศึกษา โดยมีจุดประสงคและแผนการดําเนินงานวาจะทําในชวงไหน
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และมีระยะเวลานานเทาใด ในการทําโครงงานนั้น นักเรียนเปนผูลงมือดําเนินงานทั้งหมด โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคําแนะนํา ชวยกระตุนความสนใจและเสริมกําลังใจแกนักเรียนใน
ระหวางทําโครงงานอีกดวย ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึง บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
 สุพล วังสินธุ  (2543 : 13 - 14) กลาววา ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโครงงาน ครู
จะตองมีกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกิจกรรมสํารวจความสนใจของ
ตนเองเพื่อ 
  1. ชี้ชวน ชักชวน จัดกิจกรรมใหมีการศึกษาสภาพแวดลอมรอบตัวหรือชุมชน เพ่ือ     
จุดประกายความสงสัยใครรูใหกับนักเรียนไปสูแรงจูงใจที่อยากจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงในเชิงลึก 
  2. ใชคําถามเชื่อมโยงกับขาว เหตุการณ หรือปญหาจากชุมชน กระตุนใหผูเรียนเกิด 
การอยากติดตาม 
  3. ใชคําถามเชื่อมโยงกับบทเรียน เชน “มีเรื่องอะไรอีกที่นักเรียนตองการรู” 
  4. ใชสื่ออ่ืนๆ เชน ภาพนิ่ง ปายนิเทศ วีดิทัศน ฯลฯ และสื่อที่ใชควรทิ้งปญหาให    
นักเรียนคิดที่จะศึกษาตอ 
  5. ชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเลือกเร่ือง/ปญหา/ประเด็นที่ตนสนใจใครรูเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือจะทําโครงงาน 
  6. รวมกับนักเรียนวางแผนกําหนดเรื่องโดยรวมคิดหาความเชื่อมโยงโดยใชเครือขาย   
ใยแมงมุม (World Wide Web : www.) 
  7. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือประเด็นที่ตองการศึกษาเรื่องที่เลือก
ได 
  8. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงคของผูเรียนที่เลือกโครงงานนั้นๆ แลวให
แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะใหคิดอยางรอบคอบ 
  9. ใชคําถามกระตุนใหคาดเดาคําตอบลวงหนา เชน “นักเรียนคิดวาจะเปนเชนไร” หรือ 
“นักเรียนคิดวาจะมีผลตอชุมชนอยางไร” โดยครูเปนผูใหกําลังใจเพื่อใหนักเรียนไดคิดอยาง รอบคอบ
และม่ันใจในคําตอบที่คาดคะเน 
  10. กระตุน สงเสริม และใหคําปรึกษาในการคิดดวยวิธีการคิดที่หลากหลาย เลือก
วิธีการศึกษาที่สามารถทําได เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสม และจัดทําเคาโครงของโครงงาน ตลอดทั้ง
ประสานงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตามขั้นตอนของโครงงาน 
  11. ใหความชวยเหลือเม่ือตองการ และใหคําแนะนําในกรณีที่นักเรียนมีการศึกษาที่ 
กวางขวาง เชน อาจแนะนําแหลงความรูเพ่ิมเติม ตลอดทั้งจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน
เปนระยะๆ 
  12. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ และจัดบรรยากาศในการนําเสนอ  
ตลอดทั้งใหการเสริมแรง 
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 อัญชลี สิรินทรวราวงศ  (2543 : 131) ไดแนะนําบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  
ดังน้ี 
  1. พิจารณารวมกับนักเรียนถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดของเรื่องที่จะศึกษา 
  2. ใหนักเรียนจัดทําเคาโครงของโครงงาน และพิจารณาเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 
  3. ควบคุมการดําเนินการศึกษาคนควาเทาที่จําเปน 
  4. ใหนักเรียนเสนอรายงานภายหลังเม่ือเสร็จสิ้นโครงงาน 
  5. ประเมินผลโครงงานในความสมบูรณแบบของแตละโครงงาน โดยไมนําโครงงาน 
แตละชิ้นมาเปรียบเทียบกัน 
  6. หาโอกาสจัดแสดง และสาธิตโครงงานของนักเรียน 
 เยาวพา เดชะคุปต  (2544 : 10-11) กลาวถึงบทบาทของครูในการชวยนักเรียนในการ  
จัดทําโครงงาน ไวดังน้ี 
  1. รวมวางแผนกับนักเรียนในการคิดหัวขอการจัดทําโครงงานตามความสนใจ และ
เปนที่ปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง 
  2. จัดสภาพแวดลอมและประสบการณเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน เชน การพาไป      
ทัศนศึกษา การเยี่ยมชมการทดลอง การปฏิบัติจริง คนควาจากหองสมุด ศึกษาจากของจริงหรือ
อินเตอรเน็ต สัมภาษณผูรู เปนตน 
  3. จัดหาผูปกครองอาสาเพื่อทําหนาที่เปน Tutor ใหกับนักเรียน 
  4. แนะนําพอแม ผูปกครอง ในการจัดทําโครงงานที่บาน 
  5. ใหนักเรียนนําเสนอความกาวหนาของงานเปนระยะ 
  6. ใหนักเรียนนําเสนอโครงการที่เสรจ็สมบูรณแลว 
  7. จัดนิทรรศการรวมกับนักเรียน 
  8. มีสวนรวมกันนักเรียนในการประเมินโครงงาน 
 สมวงษ แปลงประสพโชค และคนอื่นๆ  (2544 : 5) กลาวถึง บทบาทของครูผูสอนทํา  
โครงงาน ไวดังน้ี 
  1. สนับสนุนใหนักเรียนทําสิ่งที่สนใจดวยตนเอง ใหกําลังใจ และขอเสนอแนะ ครูอยา 
คาดหวังมากเกินไป 
  2. ใหอิสระในการคิด ในการอภิปราย ครูเปนผูซักถามเหมือนบุคคลภายนอก 
  3. แนะนําหรือเลือกจัดหาโครงงานตามสมรรถภาพของนักเรียน คนที่มีความสามารถ
สูงควรใหทําโครงงานที่ตองใชการวิเคราะห 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (2545 : 9) กลาวถึงบทบาทของครูที่ปรึกษา ไวดังน้ี 
  1. ใชวิธีการตางๆ ที่จะกระตุนใหนักเรียนคิดหัวขอเรื่องโครงงาน 
  2. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณในการทํางาน 
  3. ติดตามการทํางานอยางใกลชิด และควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ 
  4. ใหกําลังใจในกรณีที่ลมเหลว ควรแกไขตอไป 



 43

  5. ชี้แนะแหลงขอมูล แหลงความรู ผูรู เอกสารตางๆ ในการศึกษาคนควา 
  6. ประเมินผลงาน สงผลงานเขารวมประกวด จัดเวทีใหแสดงความรูความสามารถ  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร คือ
เปนผูคอยกระตุนนักเรียนใหมีความสนใจที่จะทําโครงงานโดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ชวยให
นักเรียนไดเผชิญกับปญหา แนะแนวทาง ใหคําปรึกษา ชี้แนะแหลงความรู ติชมแผนงาน อํานวย
ความสะดวกตางๆ ติดตามการทํางานของนักเรียน ประเมินผลงาน และจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน
ไดแสดงผลงาน รวมถึงการใหกําลังใจและชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือจําเปนในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร 
 
 2.9 ประโยชนและสิ่งที่ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนและสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการทําโครงงาน
คณิตศาสตร ดังน้ี 
 ธีระชัย ปูรณโชติ  (2531 : 4-5) กลาวถึงสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการทําโครงงาน ดังน้ี 
  1. ความรูในเนื้อหาวิชา นักเรียนจะไดรับความรูซ่ึงเปนผลจากการศึกษาคนควาจาก
เอกสารตางๆ และผูรู โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เปนขอคนพบจากการทําโครงงาน 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในการแสวงหาความรู ในการทํา
โครงงานนักเรียนจะไดมีโอกาสใชทักษะตางๆ เชน การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการ
ทดลอง การควบคุมตัวแปร การวัด การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูล และการแปล
ความหมายของขอมูล การใชเครื่องมือตางๆ ในการทดลอง การสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจดวย
การเขียนรายงาน ฯลฯ ซ่ึงทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในทักษะตางๆ เหลานั้น 
  3. ความสามารถในการถายโยงความรู กระบวนการแกปญหา จากการที่นักเรียน    
ลงมือศึกษาคนควาทําโครงงานดวยตนเองตลอด โดยมีครูเปนเพียงที่ปรึกษาและแนะนํานั้น ถา   
นักเรียนไดมีโอกาสกระทําเชนนี้หลายๆ ครั้ง นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อวานักเรียนจะเกิดการเรียนรู
ในกระบวนการดังกลาว ซ่ึงเปนกระบวนการแกปญหา หรือกระบวนการอื่นๆ ไดดวย 
  4. เจตคติ การที่นักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะศึกษา ลงมือศึกษา    
คนควาดวยตนเองและคนพบคําตอบของปญหาดวยตนเองเชนนี้ จะทําใหนักเรียนเกิดความชอบ
และสนใจในวิชานั้นๆ ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชานั้น นอกจากนั้นการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ
อยางนักวิทยาศาสตร ไดเผชิญปญหาเหลานี้ดวยตนเองจะคอยๆ พัฒนาเจตคติและคานิยมทาง
วิทยาศาสตรใหเกิดขึ้น เจตคติและคานิยมดังกลาว ไดแก ความสงสัยไมเชื่ออะไรงายๆ มีความใฝ
รูอยูเสมอ มีความเปนเหตุเปนผล มีใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความซื่อสัตยและความ   
อดทน ฯลฯ 
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  5. คุณสมบัติอ่ืนๆ การทําโครงงานจะชวยพัฒนาคุณสมบัติอ่ืนๆ ใหแกนักเรียนอีก เชน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ฯลฯ 
 ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2541 : 5) กลาววา การทําโครงงานคณิตศาสตรทําใหนักเรียนรูจัก
การศึกษาคนควาหาความจริงดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร ดังน้ันการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร จึงเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนได
พัฒนา การเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
คณิตศาสตร 
 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  (2541 : 1) กลาววา การทํา 
โครงงานคณิตศาสตรไมใชการเพิ่มเนื้อหาใหนักเรียน แตจะเปนการฝกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาขอ
สงสัย ตั้งสมมติฐานทดลอง และสืบสวน แลวรวบรวมขอมูลมาเพื่อหาขอสรุป เผยแพร หรือนําเสนอ
รายงานขอคนพบเหลานั้นดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดคิดอยางเปนอิสระ มีการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค 
 จิราภรณ ศิริทวี  (2542 : 35) กลาวถึง สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการศึกษาดวยโครงงาน 
ไวดังนี้  
  1. ความรูในเนื้อหาวิชานั้นๆ 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  4. ความสามารถในการถายโยงการเรียนรู 
  5. เจตคติที่ดีตอการศึกษา 
  6. คุณสมบัติทางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง    
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 
 ลัดดา ภูเกียรติ  (2543 : 48) กลาววา การเรียนรูในรูปของโครงงานเปนการจัดโอกาสให  
นักเรียนสามารถใชความรู ความชํานาญ ทักษะที่มีอยูรวมทั้งจุดเดนของตนเองที่อาจไมมีโอกาสได
แสดงออกในที่ไหนมากอนมาประยุกตใชไดอยางเต็มที่ สงเสริมใหนักเรียนไดตัดสินใจดวยตนเองมี
สวนรวมในการคิดกิจกรรมในการสรางความรูแทนที่จะเปนผูรับเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมมีวันที่จะรับได
ทั้งหมด แตถาผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง เขาจะจดจําสิ่งเหลานั้นติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไมมีวันลืม 
 ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  (2544 : 5) กลาววา การใหนักเรียนทําโครงงานคณิตศาสตร นอกจาก   
มุงฝกใหนักเรียนไดคิดเปน ปฏิบัติไดจริง และแกปญหาไดแลวยังเปนการประเมินความสามารถจริง
ของนักเรียนในองคความรูไดอีกดวย เน่ืองจากความสามารถ (Ability) น้ันเกิดจากการบูรณาการ
ระหวางความรู (Knowledge) ที่นักเรียนมีอยูในตัวกับทักษะ (Skill) ที่ไดรับการฝกฝนและสะสมอยู   
ในตัวนักเรียน 
 สมวงษ แปลงประสพโชค และคนอื่นๆ  (2544 : 4) กลาวถึงประโยชนของการทําโครงงาน
คณิตศาสตรวา เปนกิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร นําความรู
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คณิตศาสตรไปใชในชีวิตจริง และแกปญหา อันจะเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  
นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และฝกการทํางานเปนกลุมฝก
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ตนคิด และทําใหผูอ่ืนเขาใจ 
 อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง และศิริอร อินทรตลาดชุม  (2544 : 15) กลาวถึงประโยชนของ 
การทําโครงงาน ดังน้ี 
  1. กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร 
  2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที่ 
  3. เกิดความรูจริงซ่ึงไดมาจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติการคนควา 
  4. สามารถใชความรูไดหลายดาน (หลายมิติ) 
  5. เกิดปญญาเชื่อมโยงความรูตางๆ เขาดวยกัน 
  6. ฝกใหนักเรียนเปนคนคิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน 
  7. นักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคและเกิดความภาคภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ 
  8. นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 
  9. ชวยสนับสนุนใหนักเรียนเปนนักคนควา (นักวิทยาศาสตร) 
 นอกจากประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตรแลว นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน และ 
คนอ่ืนๆ  (2540 : 11-12) กลาวถึงคุณคาของโครงงานวา นอกจากจะมีคุณคาทางดานการฝกให  
นักเรียนมีความรู ความชํานาญ และมีความมั่นใจในการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในการ
แกปญหา ประดิษฐคิดคน หรือคนควาดวยตนเอง ยังมีคุณคาในดานอ่ืนๆ อีกมาก ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
  1. สรางสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูตางๆ ดวยตนเองใหกับ       
นักเรียน 
  2. เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนาตนเอง และแสดงความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง 
  3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งกวา
การเรียนปกติ 
  4. ทําใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตน 
  5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีความสนใจที่จะประกอบ
อาชีพทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 
  6. ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค 
  7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนใหมีโอกาสทํางานใกลชิดกันมากขึ้น 
  8. สรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้น และชวยกระตุนใหชุมชนได
สนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 
 จากการศึกษาประโยชนและคุณคาที่ไดรับจากการทําโครงงานที่กลาวมาขางตน พอสรุป
ไดวา การทําโครงงานเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ
และนอกจากจะเปนการสรางองคความรูของนักเรียนใหขยายวงกวางขึ้น ยังเปนการพัฒนาการคิด
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ของนักเรียนใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ อีกทั้งยังชวยเสริมและสรางทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และเปนการพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหนักเรียน
เห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง รูจักเห็นใจผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนเปนการ
วางพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเองใน
อนาคต 
 
 2.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  ทรูจิลโล  (Trujillo.  1998 : Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง เจตคติของนักเรียนที่มีตอ
โครงงานคณิตศาสตร เพ่ือตรวจสอบปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับเจตคติของนักเรียนที่มีตอโครงงาน
คณิตศาสตร (เชน ความวิตกกังวล ความสนใจ การนําเสนอโครงงาน ครู เพศ กรรมพันธุ เปนตน) 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 304 คนที่ถูกสํารวจความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวน
ใหญมีเจตคติทางบวกตอโครงงาน และความวิตกกังวลกับเจตคติของนักเรียนที่มีตอโครงงานมีคา
สหสัมพันธทางบวก เทากับ 0.12 ซ่ึงผลการวิจัยทั้งสองแบบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  ในดานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ นักเรียนจํานวน 61% มีเจตคติที่ดีตอโครงงาน
คณิตศาสตรและมีความตั้งในการทําโครงงานคณิตศาสตร นักเรียนจํานวน 40% มีความสุขและสนุก
ในการทําโครงงานคณิตศาสตร นักเรียนจํานวนมากกวา 50% กลาววา เจตคติที่มีตอโครงงานเปน
ผลมาจากครู กลุมเพ่ือน และเนื้อหาของโครงงาน 
  แวกเนอร  (Wagner.  2002 : Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพที่เปนอยูในทาง
คณิตศาสตร : การสรุปที่ติดอยูกับการสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีผูเขารวมจํานวน 
10 คนที่ปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เปนการสังเกต รวบรวมพฤติกรรมของครู
และนักเรียนในสถานการณที่พวกเขาไปอยูในสถานที่ที่ไมคุนเคย เก็บขอมูลจากบันทึกการสนทนา
และงานที่นักเรียนเขียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชอบปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวนทําใหนักเรียนไมยอมรับสิ่งใดอยางงายๆ และแสดงความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่ 
 งานวิจัยในประเทศ 
  เน่ืองจากในปจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรใน
ประเทศยังไมคอยมีผูทําการวิจัย จึงขอนําเสนอเทาที่ปรากฏขณะนี้ คือ 
  อารีรัตน ขวัญทะเล  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเรื่อง จํานวนและตัวเลข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยการทําโครงงานคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 104 คน โดยแบงเปน กลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กลุมทดลองเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงงานคณิตศาสตร 
และกลุมควบคุมเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง จํานวนและตัวเลข และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  ปที่ 1 ที่มีการจัดการเรียนการสอนดวยการทําโครงงานคณิตศาสตรสูงกวาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ .01 ตามลําดับ 
  ชัยรัตน สุลํานาจ  (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรที่มีตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวาตอ
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตรสูงกวากอน
การปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานคณิตศาสตรพอสรุปไดวา การจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติงานตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง เปนการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน ซ่ึงทําใหนักเรียนมี
เจตคติที่ดี ตอวิชาคณิตศาสตร มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคตวิิสท 
  
 3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบคอนสตรัคตวิสิต 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544ก : 12) กลาวถึง การเรียนรูแบบคอนสตรัคติวสิต
(สรรคสรางความรู) วาเปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และทําความเขาใจโดยนํา
ความรูเดิมทีมี่อยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งที่พบใหมและสรางเปนความรูดวยตนเอง 
 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2544ช : 90) กลาววา การสอนแบบคอนสตรคัตวิิสต
(สรางความรู)  หมายถึง การสอนที่ครูจัดสถานการณใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียน
ไดคิดหรือปฏิบัติ ซ่ึงเรียกกระบวนการสอนแบบสรางความรูวา กระบวนการสอนแบบนิรมิตวทิยา 
(constructivism process) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมดวย
ตนเอง โดยเชื่อมความรูใหมที่เกิดขึ้นกับความรูเดิมทีผู่เรียนมีอยู การดําเนินกิจกรรมการสอนอาจจะ
ใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรูและอ่ืนๆ ครูจะเปนผูคอยชวยเหลอืการ
ตรวจสอบความรูใหม กระทําไดทั้งการตรวจสอบกนัเองระหวางกลุม หรือครูชวยเหลือในการ
ตรวจสอบความรูใหม 

 จากความหมายของการสรรคสรางองคความรู ที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การเรียนรู
แบบคอนสตรคัตวิิสต เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตวัผูเรยีน ผูเรียนเปนผูสรางความรูเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ผูเรียนเสริมสรางความรูผาน
กระบวนการทางจิตวทิยาดวยตนเอง 
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 3.2  แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต  
 อัลเดอรฮิล  (อัมพร มาคนอง. 2543 : 74–80; อางอิงมาจาก  Underhill.  1991 : 145-150) 
ไดเสนอสมมติฐานเกี่ยวกบักลไกการเรยีนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต ที่เกี่ยวกบัการคิด
ไตรตรองดังน้ี 
  1. ความขัดแยงทางปญญา (Conflict) และความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เปนกลไก
สําคัญในการกระตุนใหผูเรยีนเรียน 
  2. การมีปฏิสมัพันธกับเพ่ือน (Peer Interaction) เปนปจจัยที่กอใหเกิดความขดัแยงทาง
ปญญา 
  3. ความขัดแยงทางปญญาทําใหเกิดกิจกรรมไตรตรอง (Reflection) 
  4.  การไตรตรองกระตุนใหเกิดการสรางโครงสรางใหมทางปญญา  (Cognitive Restructuring) 
  5. ขอ 1 ถึงขอ 4 เกิดขึ้นเปนวงจร 
  6. วงจรนี้เกิดขึ้นโดยประสบการณของผูเรียน 
  7. วงจรนี้ชวยใหผูเรียนควบคุมการเรียนของตนเองได 
 
 
 
 จากที่กลาวมาสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบไดดังน้ี 
    Curiosity (ความอยากรูอยากเห็น) 
 

    Peer            Conflict           Reflection            Cognitive                   Learner 
Interaction     (ความขัดแยง    (กิจกรรมไตรตรอง)   Restructuring            Empowerment 
(การปฏิสัมพันธ  ทางปญญา)                              (โครงสรางใหม      (ผูเรียนเกิดองคความรู) 
กับเพ่ือน)                              ทางปญญา)      
 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงกลไกการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist ของอัลเดอรฮิล 

ที่มา : อัมพร มาทอง.  (2543, กันยายน-ตุลาคม). การสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist       
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร.  วารสารครศุาสตร.  29(1) : 75. 

 ไพจิตร สดวกการ  (2539 : 32) ไดกลาวถงึแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตไวดังน้ี 
   1. ความรูคือการสรางโครงสรางทางปญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปนปญหา
และใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของได 
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      2. นักเรยีนเปนผูสรางความรูดวยวธิกีารตางๆกัน โดยอาศัยประสบการณเดิม
โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจในตนเองเปนจุดเริ่มตนดวยตนเอง 
      3. ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนกัเรียนเอง
ภายใตสมมตฐิานตอไปน้ี 
   3.1 สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสมัพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา 
   3.2 ความขดัแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการไตรตรอง เพ่ือขจัด 
ความขัดแยงน้ัน 
   3.3 การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่อยูภายใต  
การมีปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีโครงสรางใหมทางปญญา 
 เฉิดศักดิ์ ชุมนุม  (2540 : 10) กลาวถึง การสรางความรูแบบคอนสตรัคติวิซึมวาเปนความรู 
ที่มนุษยสรางขึ้นมา มีความหมายเฉพาะตวัของบุคคลนั้นๆ คนสรางองคความรูไดเอง โดยนําขอมูล 
มาจากภายนอกผสมผสานกับสิ่งที่รูอยูแลวแตเดิม สรางเปนความรูใหมีความหมายใหมขึ้น
พัฒนาการทางสติปญญามีไดตอเม่ือมีการปรับตวัเขากบัสิ่งแวดลอมใน2 ลักษณะ คือ การผสมผสาน
หรือการซึมซับ 
 กรมวิชาการ  (2540 : 130–132 ) ไดใหแนวคิดวา แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากปรัชญาคอน 
สตรัคตวิิซึมทีเ่ชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสราง เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม 
 ทฤษฎีการเรยีนรูตามแนวคอนสตรัคตวิซึิมอธิบายความไดวา การเรียนรูของบุคคลแตละ
คนที่จะนําความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณและประกฎการณที่พบเห็น มาสรางเปนโครงสรางทาง
ปญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา Schema โครงสรางทางปญญานี้ประกอบดวย 
ความหมายหรือความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีประสบการณ อาจเปนความเชื่อความเขาใจ คําอธิบาย
ความรูของบคุคลนั้น 
 วารินทร รัศมีพรหม  (2542 : 184) กลาวถึง แนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูใหมโดย
ผูเรียนเองวามีดังน้ี 
  1. ผูเรียนจะมีการปะทะสมัพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคล เหตุการณและสิ่งอ่ืนๆ และ
ผูเรียนจะปรบัตัวโดยวิธีการดูดซึม(Assimilation)การสรางโครงสรางทางปญญาใหม(Accomodation) 
และกระบวนการของความสมดุล (Equilibrium) เพ่ือใหรับสิ่งแวดลอมหรือความจริงใหมเขาสู
กระบวนการคดิของตนเอง 
  2. ในการนําเสนอหรืออธิบายความจริงทีผู่เรียนสรางขึน้น้ัน ผูเรียนจะสรางรูปแบบหรือ
ตัวแทนของสิง่ของปรากฏการณและเหตุการณขึ้นในสมองผูเรียนเอง ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล 
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  3. ผูเรียนอาจมีผูใหคําปรกึษา (Mentor) เชน ครูผูสอนหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือชวย
ใหไดสรางความหมายตอความจริงหรือความรูที่ผูเรยีนไดรับเอาไว แตอยางไรก็ตามความหมาย
เหลานั้นจะเกดิขึ้นเม่ือผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
  4. ผูเรียนจะควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Regulated Learning) 
 กรมวิชาการ  (2544ช : 153) กลาวถงึแนวคิดในการสอนโดยใหผูเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง ไวดังน้ี 
  1. จัดกิจกรรมสรางองคความรูดวยตนเอง โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ เขาดวยกัน 
  2. แบงกลุมแตละกลุมใหไปศึกษานอกหองเรียน ผูเรยีนรวมกันศึกษาใบงาน รวบรวม  
ขอมูล สรุป นําเสนอผลงาน ทําแบบฝก เก็บผลงาน 
  3. ใชบทบาทสมมติ แลวใหนักเรียนเปนผูแสดงตามสถานการณ ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรู
จากประสบการณตรงและสนุกสนาน 
  4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุมดังน้ี 
   4.1 ระดมความคิด รวมมือกันแกปญหา 
   4.2 ใชเกมและแบบฝกทักษะหลายรูปแบบ 
   4.3 วัดและประเมินผลโดยใหผูเรียนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน-ครูรวมกัน
ประเมิน 
  5. จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห 
   
 จากการที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา ถาเรานําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตามแนว 
Constructivism นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยสงเสริมผลสมัฤทธิท์างการเรียน
และเจตคติทีดี่ตอการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะผูเรียนจะไดศึกษาความรู ปรับโครงสรางความรูในตนเอง 
และเกิดความพึงพอใจในการศึกษาหาความรูอยางเปนอิสระ สรางความหมายของความรูใหกับ
ตนเองและเกดิความคงทนในการเรียนรู 
 
 3.3  องคประกอบของการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต  
 ชนาธิป พรกลุ  (2544 : 17) กลาววา องคประกอบของการสรางองคความรูมีดังน้ี 
  1. ความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนทุกคนยอมมีความรูติดตวัมาและความรูน้ันมีคุณคา     
ที่จะนํามาใชเปนพ้ืนฐานเชือ่มโยงสิ่งที่ศึกษาใหม 
  2. จุดมุงหมายของการเรยีนรู ผูเรียนควรมีเปาหมายหรือมีความตองการเรียนรูจึงจะ   
ทําใหมีความพยายามหาทางไปสูเปาหมายนั้น 
  3. ขอมูลเฉพาะที่เปนเรื่องใหม ไดแก ขอเท็จจริง ประสบการณ และความรูสึก 
  4. ประสบการณเพ่ิมเติมทีท่าทาย หรือขยายความคดิ เพ่ือใหผูเรยีนไดใชความรูเดิม  
และความรูใหมทําการยืนยนั ปฏิเสธ หรือขยายความสิ่งที่เขากําลังคิดอยู 
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  5. กระบวนการสรางความเขาใจหรือกระบวนการทางสติปญญา ที่ผูเรียนใชคนหาวิธ ี  
นําขอมูลใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมโดยที่ผูเรียนตองตั้งคําถามกบัตวัเอง มีการไตรตรองไดทําการ
อภิปรายกับผูอ่ืน มีขอโตแยงแลวจึงลงขอสรุป 
 จากองคประกอบดังกลาวสามารถเขียนเปนภาพประกอบไดดังน้ี 
 

 ความรูเดิม     กระบวนการทางสติปญญา               
                              
                      โครงสรางความรูใหม  
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ขอมูลใหม 
 

ภาพประกอบ 5  แสดงความสัมพันธขององคประกอบของการสรางองคความรู 
ที่มา : ชนาธปิ พรกุล.  (2544, ตุลาคม).  การจัดการเรียนรูแบบผูเรยีนเปนศูนยกลาง. วารสารวิชาการ. 
4(10) : 17. 
 
  

ความเชื่อ 

สังเกต วเิคราะห 
แปลความ ตคีวาม 

เชื่อมโยง ลง
ขอสรุป ฯลฯ 

 

ขอเท็จจรงิ 
ประสบการณ 

 ึ
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3.4  ข้ันตอนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต 
 ไพจิตร สดวกการ  (2538 : 32) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตวาประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 สรางความขัดแยงทางปญญา 
  1.1 ครูเสนอปญหา A  ใหนักเรียนคิดแกปญหาเปนรายบุคคล โดยที่ปญหา A เปน

ปญหาที่มีความยากในระดับที่นักเรียนตองปรับโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หรือตองสราง
โครงสรางทางปญญาขึ้นใหม จึงสามารถแกปญหาได 

  1.2 จัดนักเรียนเขากลุมยอย กลุมละ 4 –6  คน นักเรยีนแตละคนเสนอคําตอบและ 
วิธีหาคําตอบของปญหา A ตอกลุมตนเอง 

 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการไตรตรอง 
     2.1 นักเรยีนกลุมยอยตรวจคําตอบและวิธีการหาคาํตอบของสมาชิกในกลุมตาม

เกณฑการตรวจสอบความเชื่อ ซ่ึงไดแกความสอดคลองของความเชือ่  
        (1) ระหวางบคุคล 
             (2) ระหวางสถานการณที่เกี่ยวของกัน 
                      (3) ระหวางความเชื่อกับการสังเกตในเชิงประจักษ 

  2.2 สุมตัวแทนกลุมยอยแตละกลุมมานาํเสนอวิธีการหาคําตอบของปญหา A ตอ
กลุมใหญ และกลุมอ่ืนๆเสนอตวัอยางคานหรือเหตผุลมาคานวธิหีาคําตอบที่ยงัคานได ถาไมมี
นักเรียนกลุมใดสามารถเสนอตัวอยางคานหรือเหตุผลมาคานวิธีกาารหาคําตอบได ครูจึงจะเปนผู
นําเสนอเองวธิีที่ถูกคานจะตกไป สวนวิธทีี่ไมถูกคานจะเปนที่ยอมรับของกลุมใหญวาสามารถที่จะ
แกปญหาได 

  2.3 ครูเสนอวิธีการหาคําตอบของปญหา A ที่ครูเตรยีมไวตอกลุมใหญเม่ือพบวา     
ไมมีกลุมใดเสนอในแบบที่ตรงกันกับที่ครูเตรียมไว ถามีครูไมตองเสนอ 

  2.4 นักเรียนแตละกลุมสรางปญหา C ซ่ึงมีโครงสรางความสัมพันธเหมือนปญหา A 
ตามกฎเกณฑการสรางอุปมาอุปไมย เลือกวิธีหาคําตอบจากวธิีที่เปนที่ยอมรับของกลุมใหญแลวมา
หาคําตอบปญหา C 

  2.5 นักเรียนแตละคนเขียนโจทยปญหา C ที่ตนสรางขึ้นลงในกระดาษพรอมชือ่      
ผูสรางปญหาสงคร ู ครูนําแผนโจทยปญหาของนักเรียนมาคละกนัแลวแจกใหนักเรียนทั้งหองคนละ     
1 แผน 

  2.6 นักเรียนทุกคนหาคําตอบของปญหาที่ไดรับแจกดวยวธิีการหาคําตอบที่เลือก  
มาจากวิธีที่เปนที่ยอมรับของกลุมใหญแลวตรวจสอบคาํตอบกับเจาของปญหา ถาคําตอบขัดแยงกัน  
ผูแกปญหาและเจาของปญหาจะตองชวยกันคนหาจุดที่เปนตนเหตุแหงความขัดแยง และชวยกัน
ขจัดความขัดแยงน้ัน นําปญหา C และวิธีการหาคําตอบทั้งกอนการแกไขและหลงัการแกไขของทั้ง
ผูสรางและผูแกไขสงครู ครจูะเขารวมการตรวจสอบเฉพาะคูที่ไมสามารถขจัดความขัดแยงได 
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   ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
  ครูและนักเรยีนชวยกันสรปุมโนทัศน กระบวนการคิดคํานวณหรือกระบวนการแก

โจทยปญหาทีนั่กเรียนไดชวยกันสรางขึ้นจากกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 ใหนักเรียนบนัทึกขอสรุปไว 
 กรมวิชาการ  (2544ช : 90) กลาวถึง ลําดับขั้นตอนการสอนแบบการสรางความรูวามี 5 
ขั้นตอน ตามภาพประกอบ 4 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ขั้นตอนการสอนแบบการสรางความรู  
ที่มา :  กองวิจัยทางการศึกษา.  (2544). รายงานการวจัิยเรื่อง การสังเคราะหวธิีสอนวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา. หนา 90. 

 กระทรวงศึกษาธิการ  (2544ก : 13) กลาววาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสรรค
สรางความรู ประกอบดวย 
  1. สรางจุดมุงหมายในการเรียนรู ผูเรียนสรางจุดมุงหมาย และแรงจูงใจในเรื่องที่เรยีน 
  2. ทําความเขาใจ ผูเรียนทําความเขาใจในเรื่องที่เรยีนใหชัดเจน โดยใชกิจกรรมที่    
หลากหลาย 
  3. จัดโครงสรางแนวคิดใหม ผูเรียนศึกษาเพื่อรวมกันสรางแนวคิดใหม 
  4. นําแนวคิดไปใช ผูเรยีนนําแนวคิดของตนเองไปใชในสถานการณตางๆ  
  5. ทบทวน ผูเรียนทบทวนตรวจสอบวา แนวคิดของตนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
 ชนาธิป พรกลุ  (2544 : 18) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางองคความรูไวดังน้ี 

1) ปฐมนิเทศ 

2) กระตุนใหเกิดการคิด 

3) สรางความรูใหม 

4) ทดลองใชความรูใหม 

5) ทบทวนใชความรูใหม 

เปรียบเทียบ 
กับความรูเดิม 
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 1. ขั้นดึงขอมูลหรือประสบการณเดิมของผูเรียน จุดประสงคใหผูเรยีนยอนระลึกถึงสิ่งที่
เคยเรียนและเปนโอกาสใหผูสอนไดทราบพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน 

  วิธีการ ใหผูเรียนวางแผนเลาหรือเขยีนขอมูลหรือประสบการณที่ไดรับเกี่ยวกบั
เรื่องที่ผูสอนกําลังจะสอน เชน เรื่องอาหารชีวจิต ผูสอนควรถามคําถามดังน้ี 
        *  ทานมีความรูสึกอะไรบางเกี่ยวกับรางกายและจติใจ 
    *  อาหาร รางกายและจติใจมีความสัมพันธกันอยางไร 

 2. ขั้นแสวงหาความรูใหม จุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนรวบรวมขอมูลใหมที่เกี่ยวของกับ 
เรื่องที่ตองการจะศึกษาจากแหลงความรูตางๆ ดวยวธิกีารที่หลากหลาย 

  วิธีการ ใหผูเรียนวางแผนแสวงหาความรูโดยกําหนดวิธีการศึกษาขอมูล
แหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการจัดกระทําขอมูล และการมอบหมายหนาที่สมาชิกใน
กลุม  วิธีน้ีอาจจะแบงเปนกจิกรรมยอยๆ ใหผูเรียนปฏบิัติดังน้ี 
    * ศึกษาเอกสารที่ผูสอนเตรยีมมาใหเฉพาะที่จําเปนหรือมีขอความเปนบางสวน 
    *  คนควาเพิม่เติมจากแหลงตางๆ เชน สัมภาษณผูรู สํารวจความคิดเห็นดวย
แบบสอบถาม ทดลอง อานเอกสารตํารา  
  3. ขั้นนําขอมูลเดิมมาสัมพันธกับขอมูลใหม จุดประสงคเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลเดิม         
กับขอมูลใหมแลวจัดขอมูลทั้งหมดใหเปนระบบ 

  วิธีการ   ใหผูเรียนนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยทํากิจกรรมตอไปน้ี 
    *  สํารวจขอมูลทั้งหมดทั้งขอมูลเดิมและขอมูลใหมแลวบันทึกรายการขอมูล 
    *  ตั้งเกณฑในการจําแนกขอมูลตามความรูหรือประสบการณที่เคยมี 
    *  จัดหมวดหมูขอมูลเปนประเภทตามเกณฑ 
    *  ศึกษาความสัมพันธของขอมูลทุกประเภท 
    *  สรุปขอมูลทั้งหมดเปนเรือ่งเดียวกัน 

 เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมมาถึงตรงนี้ ผูเรียนจะไดความรูมาชุดหนึ่ง ซ่ึงผูเรียนบันทึกไว    
ในสมุดเปนขอความที่เรียบเรียงมาแลว และผูสอนมักจะขอใหผูเรียนเลาใหผูอ่ืนฟง หรือที่เรียกวา   
การทํารายงานหนาชั้น 
 นิยม ไชยวงศ  (2544 : 30) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบสรรคสรางความรู 
(Constructivism) วามีขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นปฐมนเิทศ นักเรียนจะมีโอกาสที่จะพัฒนาการเรียนรูตามจุดมุงหมายและแรงจูงใจ   
ในการเรียนรูเน้ือหาที่กําหนดให 

 ขั้นทําความเขาใจ นักเรยีนตองปรับแนวคดิในปจจุบันที่เกี่ยวกบัหัวขอในบทเรยีนให   
ชัดเจน ซ่ึงทาํใหสําเร็จดีโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การอภิปรายในกลุมเล็ก การออกแบบ 
แผนโปสเตอรและการเขียน 

 ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม ขั้นน้ีเปนหัวใจสําคัญซ่ึงประกอบดวยทําแนวคิดใหกระจาง
ชัดและแลกเปลี่ยนกัน สรางแนวคิดใหม และประเมินแนวคิดใหม 
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 การนําความคดิใหมไปใช ขั้นน้ีเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวความคิดของ
ตนเองที่สรางขึ้นในสถานการณตางๆ ทีห่ลากหลายกบัที่คุนเคยและแปลกใหม 

 การทบทวน ขั้นสุดทายเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนตัวเองวาแนวความคิดของตนได
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตนเริม่เรียนในบทเรียน
น้ันกับตอนสิน้สุดการเรียนในบทเรียนนัน้ 
 ระพินทร ครามมี  (2544 : 20) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม วามี    
4 ขั้น ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียน โดยใหผูเรียนสังเกตสภาพ
ปญหาที่ครูระบุ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความรู ผูเรียนสรางความรู จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน   
การสอนที่ครจัูดให เชน ใบความรู สื่อที่เปนของจริง ผูเรียนในกลุมอธิบายความรูที่คนพบดวยตนเอง 

 ขั้นที่ 3 ขั้นขยายความรู ผูเรียนชวยกันหาสาเหตขุองปญหา คิดหาเหตุผลที่เกิดขึ้น    
รวมกนั โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันจากประสบการณของผูเรียน 

 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบประเมิน ผูเรียนตรวจสอบประเมินความรูที่ไดรับโดยสงตัวแทน     
มานําเสนอและตรวจสอบความรูดวยการแสดงผลงาน 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยการสราง
องคความรู สามารถที่จะพัฒนาตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางความรู ความคดิ และ
ยังทําใหนักเรยีนสามารถทีจ่ะสรางความรู ความคิด และเกิดความเขาใจ สามารถอธิบายเหตผุลถึง
ความรูที่มีในตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติจริงได  

 3.5 บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคตวิิสต   
    เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต (การสรรคสราง
องคความรู) เนนที่การคิดและการกระทาํของนักเรียนเปนหลัก จึงจะเห็นไดวาหลักการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียนที่สรุปไดจากแนวคิดของนักการศึกษากลุมคอนสตรัคติวิสตสวนใหญ จะกลาวถึงสิ่งที่
เกี่ยวของกับบทบาทของนกัเรียนโดยตรง แตการเรียนรูของนักเรียนอาจไมเกิดขึ้นหรือไมเปนไปใน
ทิศทางทีต่องการหากครูไมสนับสนุนชวยเหลือหรือสงเสริม เน่ืองจากการปลอยนกัเรียนไวกบัปญหา
ตามลําพังโดยปราศจากการชวยเหลือหรือปลอยใหนักเรยีนจัดกระทําขอมูลดวยตนเองทั้งหมดอยาง
ทันทีทันใด หรือแมกระทั่งการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ไมเพียงพอจะทําใหนักเรียนจํานวนมาก
ไมยอมจัดกระทํากับงานเพราะเชื่อวาตนยงัไรความสามารถ (Perkins.  1991 : 20; & Polya.  1957 
: 1) นอกจากนี้การวางกรอบโครงสรางการเรียนรูสาํหรับการวิจัยครั้งน้ีไดเนนการพัฒนาการที่ใกล
ที่สุด (Zone of proximal development) ครูจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะพี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความ
สะดวกคอยใหความชวยเหลือ หรือวางกระบวนการควบคุมขั้นตอนการทาํงานที่นักเรียนยังไม
สามารถกระทาํไดดวยตนเองไดสําเร็จ และคอยๆเพิม่ความรับผิดชอบใหแกนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ 
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จนนักเรียนสามารถขยายแนวความคิดหรือการกระทําดวยตนเอง (Driscoll.  1994 : 376; Gredler.  
1997 : 263; &  Polya.     1957 : 1) จึงไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูยังคง
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหนักเรียนเกิดการกระทําอันกอใหเกิดการเรียนรู
ในทิศทางทีต่องการ   
 เยเกอร  (Yager.  1991 : 55) ไดเสนอวิธีการทีค่รผููสอนสามารถใชในการสอนตามแนว  
คอนสตรัคตวิสิซไวดังน้ี 

 1. สืบหาและใชคําถามและความคิดของเด็กในการนํามาเปนแนวทางของการสอน 
 2. ยอมรับและสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดเห็น 
 3. สงเสริมใหเด็กเปนผูนําและสงเสริมการทํางานรวมกนั 
 4. ใชความคดิ  ประสบการณ  และความสนใจในการวางแผนการสอน     และครูควรมี      

การเปลี่ยนแปลงการสอนอยูเสมอๆ  
 5. สงเสริมการใชแหลงขอมูลตางๆ จากตาํราและผูเชี่ยวชาญ 
 6. ใชคําถามปลายเปดและสงเสริมใหเด็กไดอธิบายคาํตอบและเหตผุลของเขา 
 7. สงเสริมใหเด็กเสนอแนะสถานการณและใหเขาทํานายผลของสถานการณน้ัน 
 8. สงเสริมใหเด็กไดมีการทดสอบความคดิของเขาเอง เชน จากการตั้งคําถาม 
 9. คนหาความคิดของเดก็กอนมีการเรียนการสอน 
 10. เนนการทาํงานรวมกัน 
 11. ใชเวลาใหเพียงพอตอทกุความคิดเห็น 
 12. สงเสริมการวิเคราะหและการคิดเลอืกเกี่ยวกับเหตุการณที่ถูกตองในการสนับสนุน

ความคิดของตนเอง และในการสรางความคิดในสถานการณหรือเหตุการณใหม 
 บรูค และ บรูค  (Brook; & Brook.  1993 : 112) กลาวถึง บทบาทของครูในการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซไวดังน้ี 

 1. สงเสริมและยอมรับความเปนอิสระและความคิดของเด็ก 
 2. ใชขอมูลของเด็กในการจัดการเรยีนการสอน 
 3. การใหเด็กมีการจําแนก วิเคราะห การทํานายและการคิดสรางสรรค 
 4. ควรอนุญาตใหเด็กมีการตอบสนองตอบทเรียน ยุทธวธิีการสอนและเนื้อหา ซ่ึงอาจ    

มีการเปลี่ยนแปลงได 
 5. สืบเสาะหาความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเด็กกอนเสนอความเขาใจตอ

ความคิดรวบยอดนั้น 
 6. สอนตามธรรมชาติของความอยากรูอยากเห็นของเด็ก  

 มารติน; และ คนอ่ืนๆ  (Martin; et al.  1994 : 47) กลาวถึง บทบาทของครตูามแนวคิด  
คอนสตรัคตวิสิซไวดังน้ี 

1. ผูนําเสนอกิจกรรม (Presenter)   คือ     ครูลดการบรรยาย แตเปนผูสาธติและเสนอ 
กิจกรรมตอกลุมเด็กพรอมทั้งสรางทางเลือกใหเด็กแตละคนไดรับประสบการณตรง 
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 2. ผูสังเกต (Observer) คือ เปนผูสังเกตการปฏบิัติงานของเด็ก ซ่ึงสะทอนความคิด  
ของเขา สังเกตปฏิสัมพันธของเด็กกับเด็ก เด็กกับครู เพ่ือที่จะจัดทางเลือกในการเรียนรูใหกับเด็ก 

 3. ผูตั้งคําถาม (Question Asker and Problem Poser) คือ เปนผูกระตุนการเรียนรู  
โดยการตั้งคําถาม เพ่ือตรวจสอบความคิดของผูเรียนและนําเสนอขอมูลเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาความ    
คิดรวบยอด 

 4. ผูจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (Environment Organizer) คือ เปนผูอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรูโดยการสรางบรรยากาศ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและใหอิสระแก ผูเรียน
พัฒนาความคดิรวบยอด  

5. ผูประสานสัมพันธภาพแบบสาธารณะ (Public Relations Coordinator) คือเปนผู
กระตุนและสนับสนุนการรวมกลุมของนกัเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาสัมพันธภาพในหมูเพ่ือน   
และเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาจากผูรู  ผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรภายนอก 

6. ผูรวบรวมขอมูลทางการเรียนรู (Documenter of Learning) คือเปนผูตรวจสอบ     
และวัดผลการเรียนรูของเดก็ อันไดแก การสรางความรูทางดานคณติศาสตรและพัฒนาทกัษะ       
ทางคณิตศาสตร เปนตน 

7. ผูสราง (Theory Builder) คือ เปนผูชวยใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความคิดตางๆ       
และไดสรางความรูดวยแบบแผนอยางมีความหมาย 
 วรรณทิพา รอดแรงคา  (2540 : 109) กลาวถึง ยุทธวิธใีนการจัดการเรียนรูตามแนว        
คอนสตรัคตวิสิตไวดังน้ี 

 1.ยอมรับความคิดเห็นที่เกดิขึ้นในปจจุบนัของเด็กเกี่ยวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ
ตางๆ  

 2.เสนอสถานการณที่เด็กเกดิความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด รวมทั้งเสนอปญหา
สถานการณทีข่ัดแยงหรือคําถามแกเด็ก 

 3. ปญหาและสถานการณตองเปนปญหาที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จได 
 4. เด็กควรมีการอภิปรายรวมกับเด็กคนอื่นๆ  
 5. เม่ือเด็กมีปญหากับการอภิรายที่ไมถูกตอง ครคูวรชวยเด็กโดยการยอมรับการ

อธิบายนั้นกอนแลวจึงเสนอแนะคําอธิบายอ่ืนๆ ในสถานการณเดียวกันหรือจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและใหเวลากับเด็กในการสรางความรูความคิดเกี่ยวกบัการอธิบายนั้นๆ 
 ชนาธิป พรกลุ  (2544 : 16) กลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางองคความรูไวดังน้ี 

 1. ศึกษาวิธีสรางองคความรู หรือวิธีแกปญหาของผูเรียน 
 2. จัดสถานการณที่สามารถทําใหผูเรียนดึงความรูจากการทํากิจกรรมและสถานการณ

น้ันสรางปฏิสมัพันธทางสังคม ทําใหการสื่อสารและสงเสริมพัฒนาการทางกายและสมอง 
 จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับบทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต (การสรรคสรางองคความรู) ทําใหเราทราบวาครผููสอนมีบทบาทและหนาที่ที่
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สําคัญในการที่จะสงเสริมและสนบัสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบตัจิริง 
ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการคิดเทาที่จะทําได โดยการจัดสถานการณตางๆใหมีความ
หลากหลาย เปนการทาทายใหผูเรียนไดคิด ไดแสดงออกและมีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอน
อยางเต็มที ่  

 3.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคตวิสิต 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 ซิมอน  (Simon.  1993 : 331- A) ไดใชแนวทางคอนสตรัคตวิิสตทําการอบรมครูผูสอน
ประจําการวิชาคณิตศาสตรในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 เปนเวลา 2 สัปดาหในภาคฤดูรอนและ
ติดตามผลการนํามาประยุกตในชัน้เรียนเปนรายสัปดาห ผลจากการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาวิเคราะห ผลจากการวิจัยพบวา ความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร
เปลี่ยนไปและครูระดับประถมศึกษามีเจตคติที่ดีขึ้น ครเูปลี่ยนจุดเนนของการสอนมาเปนความเขาใจ
ในมโนคติมากขึ้นและลดทกัษะการคํานวณลง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรียนจาก
แบบทดสอบมาตรฐานยังคงเหมือนเดิม 

 คุค  (Cook.  1995 : 3124- A) ไดศึกษาผลการเรียนและการสอนแบบคอนสตรัคติวสิต
(Constructivist Pedagogy) ในวิชาคณิตศาสตรเรือ่ง พีชคณิตเบื้องตน (Elementary Algebra)       
ผลจากการวิจัยพบวา การเรียนการสอนแบบคอนสตรคัตวิิสตมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนรวมทั้ง  
เน้ือหาที่ใชสอนมีผลตอการสอนของครู 
 อัลซัป  (Alsup.  1996 : 3038- A)  ไดศึกษาผลของการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตของ     
นักศึกษาฝกสอนวิชาคณติศาสตร โดยการใชพ้ืนฐานการเรียนแบบการแกปญหาภายใตทฤษฎ ี     
คอนสตรัคตวิสิต ผลจากการวิจัยพบวา ผลของการสอนแบบคอนสตรัคตวิิสตกับนักศึกษาฝกสอน  
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความสามารถในการเรียนการสอน เรื่อง เศษสวน ทศนิยม    
และรอยละของนักศึกษาฝกสอนก็เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ เชนเดียวกัน 

งานวิจัยในประเทศ 
วิโชติ พงษศิริ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตติอ 

การเรียนคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบคอนสตรคัตวิิซึมดวยวธิีสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยการใชกิจกรรม
แบบคอนสตรคัตวิิซึมดีกวานักเรียนที่เรยีนโดยวิธีสอนตามคูมือคร ู

สมพร แมลงภู  (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนารูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
โดยเนนการจัดการเรียนการสอนเชิงกระบวนการตามหลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ผลจาก
การวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตรของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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 จรรยา ภูอุดม  (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปน  
ผูสรางองคความรูและศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการดานทักษะการคดิเชิงเหตุผลและทักษะการรูคิด 
ความเขาใจในมโนมติและการนําความรูไปใช และเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตรตามรูปแบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ผลจากการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองค
ความรูเปนรปูแบบการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการดานทกัษะ
การคิดเชิงเหตุผลและทักษะการรูคิด ความเขาใจในมโนมติและการนําความรูไปใช และเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรยีนตามปกต ิ
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  
 4.1 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 สุวัฒน มุทธเมธา  (2522 : 88) กลาววา ทักษะการแสวงหาความรู  หมายถึง การที่ผูเรียน
มีนิสัยในการคนควาหาความรูดวยตนเอง รูจักใชความรูในเรื่องนั้นๆ รูจักสรุปใหคําอธิบายจากการ
หาความรู และสามารถเขาใจหลักการตางๆ พรอมทั้งประเมินผลความรู ความเขาใจ การใชความคิด  
และหลักการนั้นๆ ได 
 วารี ถิระจิตร  (2534 : 100) กลาววา ทักษะการแสวงหาความรู เปนความสามารถในการ
เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนการคนควาขอมูลจากหลายแหลง ซ่ึงควรฝกใหเกิดเปน
นิสัยในการทํางาน การเสาะแสวงหาความรูตองอาศัยขอมูลตางๆ และแนวทางในการแสวงหา
ความรู คือ การสังเกต หาคําตอบ และเขียนบทความ เปนตน 
 วิโรจน วัฒนานิมิตกูล  (2540 : 17) กลาววา ทักษะการแสวงหาความรู หมายถึง การ
แสดงออกของผูเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูดวยการกําหนดประเด็นคนควา การคาดเดาผล  
การเลือกวิธีการในการคนควาและดําเนินการไดอยางเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะหและสรุปผลการ
คนควาที่ไดมา 
  จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูใหมที่
เพ่ิมเติมจากความรูและประสบการณเดิม ตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง โดยวิธีการ
คนควาหาความรูน้ันมีการดําเนินการอยางเปนระบบตามแผนงานที่วางไวกอนลวงหนา เริ่มตั้งแต
การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา การเลือกวิธีการคนควาและ
การดําเนินการแลวนําขอมูลที่ไดจากการคนความาวิเคราะหและสรุปเปนความรูใหมที่ไดรับ 
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4.2 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  4.2.1 ลักษณะของการแสวงหาความรู 
  จากการที่ไดศึกษาในเรื่องของความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
ทําใหสรุปไดวา การแสวงหาความรูที่ครูผูสอนจะฝกฝนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้นเปนความสามารถของ
ผูเรียนนั้น ไมใชเปนแคเพียงการฝกฝนใหผูเรียนหาความรูเพ่ือตอบสิ่งที่ตนเองสงสัยเทานั้น แตเปน
การฝกฝนใหผูเรียนสามารถหาความรูในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือสนใจอยางมีขั้นตอนและเปน
กระบวนการที่เปนระบบ ดังน้ันการศึกษาถึงลักษณะของการแสวงหาความรูจึงมีความสําคัญและ
เกี่ยวของในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของการแสวงหาความรูสามารถสรุปไดดังน้ี 
  มาโนช ตันชวนิชย  (2535 : 42) กลาวถึงการแสวงหาความรูไว ซ่ึงสามารถสรุปไดวา   
การสืบแสวงหาความรูของมนุษยสมัยใหมและปจจุบันนั้น ในทางวิทยาศาสตรซ่ึงถือวาเปนการ
แสวงหาความรูที่เกิดขึ้นจากการสังเกต การทดลอง เพ่ือพิสูจนวาความรูที่คนพบเปนความจริง ซ่ึง
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนับเปนวิธีการแหงปญญา เปนแมบทของความรูจากการศึกษา
ที่เปนวิชาการ โดยการแสวงหาความรูตามวิธีการแหงปญญานี้ จะตองประกอบไปดวยกระบวนการ
ที่มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
   1. การกําหนดปญหาที่ตองการคนหาคําตอบ 
   2. การตั้งสมมติฐาน โดยการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวคาดคะเนผลวา
คําตอบนั้นจะเปนไปในลักษณะใด 
   3. การทดลอง กําหนดวิธีสังเกตหรือทดลอง 
   4. การวิเคราะหขอมูล นําผลจากการสังเกตหรือการทดลองมาทําการวิเคราะห 
   5. การสรุปผล นําขอเท็จจริงที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปผล 
 มาลี จุฑา  (2544 : 47) ไดกลาวถึงลักษณะของการแสวงหาความรูในกระบวนการทาง
จิตวิทยาวา การสืบคนความรูจะประกอบไปดวยขั้นตอนดังน้ี 
  1. การวางแผน เปนการตกลงใจไวลวงหนาวาจะสืบคนความรูเร่ืองอะไร (What) จาก
สื่ออะไร (What) อยูที่ไหน (Where) สืบคนอยางไร (How) และจะเริ่มตนเม่ือใด (When) 
  2. การดําเนินการสืบคน เปนการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
ในขั้นที่ 1 
  3. การตรวจสอบ เปนการดําเนินการตรวจสอบผลแหงความรูที่ไดสืบคนมา โดยอาจ
ตรวจสอบกับแหลงขอมูลที่อางอิงได 
  4. การบันทึกจัดเก็บ หลังจากที่ไดตรวจสอบผลแหงความรูจนเปนที่แนใจแลวบันทึก
จัดเก็บขอมูลความรูน้ันไวเปนเอกสาร (สมุดจดบันทึก) แฟม (เก็บเอกสาร) แผนดิสก แผนซีดี และ
ในเครื่องมืออิเลคทรอนิกสอยางอ่ืนที่เหมาะสม 
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 จากลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดังที่กลาวขางตน พอจะเห็นไดวา   
รูปแบบวิธีการแสวงหาความรู ไมวาจะเปนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร หรือการแสวงหา
ความรูในกระบวนการทางจิตวิทยา ก็ลวนแลวแตมีขั้นตอน และมีความเปนระบบ ทั้งน้ีเพ่ือใหความรู
ที่ไดรับจากการแสวงหาความรูเปนความรูที่เชื่อถือได   และมีความเปนจริงมากที่สุด 
  4.2.2 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  วิโรจน วัฒนานิมิตกูล  (2540 : 20 - 26) ไดทําการวิเคราะหทักษะสําคัญในการ
แสวงหาความรู โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู   
ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ทักษะสําคัญที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพ่ือการแสวงหาความรู แบงออกไดเปน 5 
ดานใหญๆ ดังน้ี 
   1. ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา 
   2. ทักษะการคาดคะเนผล 
   3. ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ 
   4. ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา 
   5. ทักษะการสรุปผลการคนควา 
  ซ่ึงทักษะในแตละดานดังกลาว สามารถวิเคราะหและนําเสนอถึงทักษะยอยๆ ไดดังน้ี 
   1. ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
    1.1 การตั้งประเด็นคนควา 
    1.2 การกําหนดขอบเขตของประเด็นคนควา 
    1.3 การอธิบายประเด็นคนควา 
    1.4 การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควา 
   2. ทักษะการคาดคะเนผล  ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
   2.1 การตั้งประเด็นคาดคะเนผล 
   2.2 การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล 
   2.3 การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดคะเนผล 
   3.ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
    3.1 การจําแนกวิธีการคนควา 
    3.2 การเลือกวิธีการคนควา พรอมระบุเหตุผล 
    3.3 การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด 
    3.4 การคาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควา 
    3.5 การดําเนินการศึกษาคนควา 
   4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
    4.1 การจําแนก จัดกลุม และจัดลําดับขอมูล 
    4.2 การพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
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   5.  ทักษะการสรุปผลการคนควา ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
    5.1 การสังเคราะหขอมูล 
    5.2 การอภิปรายผลการคนควา 
    5.3 การสรุปกระบวนการในการคนควา 
    5.4 การประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควา 
 จากที่กลาวมาขางตนพอที่จะสรุปไดวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้น จะ
ประกอบไปดวยทักษะในดานตางๆ ที่จําเปนจะตองมีการฝกฝนและปฏิบัติอยางมีระบบและเปน
ขั้นตอน ไดแก 
  1. ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา 
  2. ทักษะการคาดคะเนผล 
  3. ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ 
  4. ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา 
  5. ทักษะการสรุปผลการคนควา 
 
 4.3 แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 วารี ถิระจิตร  (2534 : 101-103) ไดเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝงและสงเสริมทักษะ
การแสวงหาความรูดวยดวยตนเองไวพอสรุปไดดังน้ี 
  1. ฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน ชางจด–จํา และบันทึกกิจกรรมการอาน ซ่ึงสามารถ
จัดทําไดในหลายๆ กลุมสาระวิชา 
  2. ฝกใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต เพราะถือวาการสังเกตชวยใหผูเรียนรอบรู และ
เขาใจไดดีพอๆ กับการเรียนรูโดยวิธีอ่ืน 
  3. ฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรู ครูผูสอนจะมีบทบาทสําคัญที่จะชวยให
ผูเรียนเกิดทักษะในดานนี้ โดยการจัดวิธีการสอนที่ใหมีกิจกรรมการคนความากๆ หนังสือจะเปน
ปจจัยสําคัญในการที่จะชวยใหการฝกวิธีน้ีไดผล 
  4. ฝกใหผูเรียนทํารายงานคนควาจากปญหาตางๆ ที่อยูในความสนใจ และเกี่ยวของ
กับผูเรียน โดยครูผูสอนควรจัดเวลาใหผูเรียนอยางเพียงพอ เปดโอกาสใหทําทั้งในหองเรียนและ
มอบหมายใหทํางานนอกเวลาตามความเหมาะสม ครูผูสอนควรสรุปแนวทางการเขียนรายงานวามี
ขอบเขตการจัดทําอยางไร ควรวางรูปแบบการเรียนรวมกับผูอ่ืน และใหแนวทางที่จะใหผูเรียน
ประเมินผลการรายงานนั้นได    
  5. ฝกใหผูเรียนหาคําตอบจากคําถามตางๆ เปนวิธีการสอนที่ผูสอนอาจสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียน และทําไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
  6. ใหผูเรียนไดรับการกระตุนและเราใหเกิดความสนใจตอการแสวงหาความรูจาก
ครูผูสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศตางๆ ใหเกิดความสนใจ 
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  7. ครูผูสอนคัดเลือกขอความหรือบทความที่เกี่ยวของกับวิธีการแสวงหาความรูให
ผูเรียนไดอานอยางสมํ่าเสมอ บทความเหลานั้นอาจคัดเลือกเร่ืองที่เกี่ยวของกับการเรียนในหนวย
การเรียนตางๆ เพ่ือเสริมบทเรียน และใชเปนเอกสารเสริมประสบการณไดอีกทางหนึ่งดวย 
 วิโรจน วัฒนานิมิตกูล  (2540 : 19) ไดกลาวถึงการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการแสวงหา
ความรูไววา การฝกทักษะในการแสวงหาความรูน้ันมีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง แตทวาขั้นตอน
ดังกลาวนั้นสามารถฝกฝนไดจากขั้นตอนการเรียนรูทักษะปฏิบัติทั่วๆ ไป ซ่ึงสามารถสรุปเปน
ขั้นตอนในการสอนทักษะ ไดดังน้ี 
  1. ความรูความเขาใจ ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจ รูแนชัดวาทําอยางไรจึงจะ
เปนการเรียนทักษะ ในขั้นนี้จะตองมีการวิเคราะหทักษะที่จะสอนวาสิ่งน้ันประกอบดวยอะไรบาง   
ใชทักษะแบบใด 
  2. การลงมือปฏิบัติ ในการลงมือปฏิบัติครูผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   2.1 สํารวจวามีความพรอมและมีความเขาใจในการเรียนทักษะนั้นๆ เพียงใด   
ผูเรียนยังขาดทักษะใด ควรจะสอนสิ่งใดเพิ่มเติม สําหรับผูที่มีความพรอมอยูแลวควรจะสนับสนุน
ทักษะนั้นตอไปอยางไร 
   2.2 อธิบายและสาธิตใหผูเรียนเห็นวิธีการฝกทักษะอยางชัดเจนโดยวิธีการตางๆ  
   2.3 ผูเรียนเร่ิมลงมือฝกทักษะน้ันๆ โดยครูผูสอนจะตองจัดสิ่งเราและการ
ตอบสนองใหกับผูเรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม และใหผูเรียนฝกกระทําบอยๆ  
  3. การทราบผลการฝกทักษะ ในขั้นนี้ใหผูเรียนนําผลการฝกทักษะในแตละครั้งมา
เปรียบเทียบกัน โดยครูผูสอนจะตองบอกถึงขอดี และขอบกพรองของผูเรียนอยางชัดเจนมากที่สุด   
และผูเรียนจะตองนําผลที่ไดรับจากการวิจารณน้ันไปปรับปรุง และใชใหเปนประโยชนตอไป 
  4. ความสามารถในการทํากิจกรรมและสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ ในขั้นนี้เปนขั้นที่
เรียนสามารถกระทําไดโดยอัตโนมัติ กระทําไดอยางคลองแคลว    
 จากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา การที่ครูผูสอนจะจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียนนั้น ครูผูสอนจําเปนที่จะตองฝกฝนใหผูเรียนมีนิสัยรัก
การอาน มีความชางสังเกต และรูจักตั้งคําถามกับสิ่งที่สงสัยหรืออยากรู รวมถึงไดทดลองที่จะใช
วิธีการตางๆ ที่จะนําไปสูคําตอบของคําถามนั้นอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนที่ชัดเจน    
 การทําโครงงานก็เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงที่จะชวยสรางและเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียน  เน่ืองจากจุดประสงคหลักของการสอนแบบโครงงาน ก็คือ
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนรูจักสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักตั้งสมมติฐาน รูจักวิธีการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รูจักสรุปและทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนพบ 
 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรเพ่ือพิจารณาวาการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรจะชวยสรางและเสริม
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียนไดหรือไม 
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 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 เน่ืองจากในปจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองใน
ประเทศยังไมคอยมีผูทําการวิจัย จึงขอนําเสนอเทาที่ปรากฏขณะนี้ คือ 
 ภาวนา ภูมิศรีสะอาด  (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรม
เสริมสรางวิธีการแสวงหาความรูในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปวา วิธีการจัดกิจกรรมที่ครูนํามาใชเพ่ือเสริมสรางวิธีการแสวงหา
ความรูของนักเรียนมากที่สุด ก็คือ รูปแบบการสอนแบบคนพบ รองลงมาคือการสอนโดยวิธีการ
ทดลอง และวิธีการสอนแบบการแกปญหาตามลําดับ 
 ดี สูงสวาง  (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสงเสริมความสามารถและเจตคติ
ในการแสวงหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ในชุมชน ผลการวิจัยสรุปวา หลังจากที่ใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนแลวปรากฏวา
นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูมากกวากอนที่จะใชกระบวนการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังจากที่ใชกระบวนการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในชุมชนนักเรียนมีเจตคติตอการแสวงหาความรูอยูในระดับดี 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร 
 

5.1 ความหมายของเจตคติ 
 คําวา เจตคติหรือทัศนคติ เปนนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรูในสังคมหรือการเรียนรูของ
บุคคล ตลอดจนเหตุการณและสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนความรูสึกของบุคคลที่แสดงออกใน
โอกาสตอไป 
 เจตคติ (Attitude) มีรากศัพทมาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวา โนมเอียง 
เหมาะสม ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายไวตางกัน ดังน้ี 
 ออลพอรต  (Allport.  1935 : 417) กลาววา เจตคติ หมายถึง สภาวะความพรอมทางจิต
ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณที่เปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเราหรือ
สถานการณที่เกี่ยวของ 
 ฮิลการด  (Hillgard.  1967 : 583 – 584) กลาววา เจตคติ หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิด หรือสถานการณใดๆ ในทางเขาใกลชิดหรือ
ออกหาง และความพรอมที่จะตอบสนองครั้งตอไปในทางที่เอนเอียงไปในลักษณะเดิม เม่ือพบกับสิ่ง
หรือสภาวการณดังกลาวอีก 
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 กูด  (Good.  1973 : 48) ไดใหความหมายของเจตคติไววา หมายถึง ความพรอมที่จะ
แสดงออกในลีกษณะหนึ่งทั้งในดานดีและไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของ
บุคคล เชน รัก เกลียด กลัว ไมพอใจตอสิ่งน้ัน 
 เฟอรกูสัน  (Ferguson.  1981 : 81) ไดอธิบายวา เจตคติเปนการแสดงออกเกี่ยวกับความ
เชื่อวาอะไรถูกผิด ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือปฏิเสธ 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2525 : 235)  ไดใหความหมายของเจตคติไววา หมายถึง ทาทีหรือ
ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 สุชา จันทรเอม  (2527 : 242) กลาววา เจตคติ หมายถึง ทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล  
วัตถุสิ่งของหรือสถานการณตางๆ  เปนไปในทํานองที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย 
 กมลรัตน หลาสุวงษ   (2528 : 230) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความพรอมของรางกาย
และจิตใจที่มีแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสถานการณใดๆ ดวยการเขาหาหรือถอยหนี
ออกไป 
 ศักดิ์ สุนทรเสณี  (2531 : 3) ไดอธิบายวา เจตคติเปนการรวบรวมเกี่ยวกับความรูสึก    
นึกคิด ความคิดเห็น ความเชื่อ และความจริง ซ่ึงไดแกความรูสึกตางๆ รวมทั้งความรูสึกซึ่งอาจเปน
การประเมินทั้งหมดที่เกี่ยวพันกัน แลวบรรยายใหรูถึงแกนกลางของวัตถุน้ัน ความรู ตลอดจน
ความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมจะกอใหเกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งตอไป 
 พรรณี ช. เจนจิต  (2538 : 288) ไดอธิบายวา เจตคติเปนเรื่องราวของความรูสึกทั้งพอใจ
และไมพอใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหแตละคนสนองตอบตอสิ่งเราแตกตางกันไป  
บุคคลจะมีเจตคติที่ดีหรือไมดีเกี่ยวกับสิ่งใดนั้น บุคคลรอบขางมีอิทธิพลอยางยิ่ง เจตคติของบุคคลมี
แนวโนมที่จะขึ้นอยูกับคานิยมของคนนั้น 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งตางๆ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากประสบการณการเรียนรู และความรูสึกดังกลาวจะเปนตัว
กําหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมของการตอบสนองในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน  
เปนไปในทางบวก คือ เห็นดวย ชอบ พอใจ หรือในทางลบ คือ ไมเห็นดวย ไมชอบ ไมพอใจ 
 

5.2  ลักษณะของเจตคติ 
 ชอร และ ไรท  (Shaw ; and Wright.  1967 :13 - 14) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไว  
ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี 
  1. เจตคติ เปนผลมาจากที่บุคคลประเมินผลจากสิ่งเราแลวแปรเปลี่ยนเปนความรูสึก
ภายในที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการที่จะแสดงพฤติกรรม 
  2. เจตคติของบุคคลจะแปรคาไดทั้งทางบวกและทางลบ 
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  3. เจตคติ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูมากกวาที่จะมีมาตั้งแตเกิดหรือเปนผลมาจาก
โครงสรางภายในตัวบุคคล หรือวุฒิภาวะ 
  4. เจตคติขึ้นอยูกับสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม 
  5. เจตคติที่บุคคลมีตอสิ่งเราเปนกลุมเดียวกันจะมีความสัมพันธระหวางกัน 
  6. เจตคติที่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 สวนา พรพัฒนกุล  (2522 : 329 - 330) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไว ซ่ึงพอสรุปได
ดังน้ี 
  1. เจตคติมีลักษณะเปนสภาวะทางจิตที่มีอิทธิพลตอการคิดและการกระทํา มีผลให
บุคคลมีทาทีในการตอบสนองตอสิ่งเราไปในทิศทางใดทางหนึ่ง 
  2. เจตคติเปนสิ่งที่ไมไดมีมาตั้งแตกําเนิด แตไดมาจากการเรียนรูและประสบการณที่
บุคคลมีสวนเกี่ยวของ 
  3. เจตคติของบุคคลไมวาในเรื่องใดๆ จะมีทิศทางไมไปในทางบวกก็เปนไปในทางลบ 
  4. เจตคติมีความหมายอางอิงถึงบุคคลและสิ่งของเสมอ กลาวคือ เจตคติเกิดจากสิ่งที่
ตัวตน สามารถอางอิงได 
  5. เจตคติมีลักษณะมั่นคงและถาวร ยากแกการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทันใด แต
ตองอาศัยเวลาและมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงดวย 
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา  (2523 : 45) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไววา เจตคติเปน
พฤติกรรมเชิงภาวะสันนิษฐาน (Hypothetical Construct) เพราะไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง
อยางชัดเจนเหมือนพฤติกรรมประเภททักษะหรือมโนทัศน การวัดลักษณะเจตคติมีการอาศัยการ
ประเมินที่สลับซับซอนและสรุปสันนิษฐาน (Inference) เอาจากการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจ  
การเลือกของบุคคลหรือพฤติกรรมอ่ืนที่เกี่ยวของ และเจตคติเกิดจากการเรียนรูมิใชติดตัวมาแต
กําเนิดตามที่บางคนเขาใจ 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ  (2532 : 94 - 96)  ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไว  ซ่ึงพอสรุปได
ดังน้ี 
  1. เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ชีวิตของบุคคลเจริญวัย
ขึ้นมา ทามกลางสิ่งแวดลอมที่ตางกัน เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เม่ือเติบโตเปนผูใหญก็จะไดรับการ
ปลูกฝงในสิ่งที่ดีงาม ไดเรียนรูและทราบประสบการณที่ดีเปนความรูที่ไดรับไว ตอมาก็จะเกิด
ความรูสึก และแสดงพฤติกรรมออกมา นับวาเปนเจตคติที่ดีเปนสวนใหญ ในทางตรงกันขามเด็กที่
อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดี เม่ือเติบโตขึ้นก็อาจมีเจตคติที่ไมดี 
  2. เจตคติเกิดจากความรูสึกที่สะสมไวนาน สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลในการกลอมเกลา
บุคลิกภาพของเด็ก เม่ือเด็กเจริญเติบโตขึ้นก็ไดรับการสะสมความรูในดานตางๆ เชน ความเชื่อเร่ือง
ภูตผีปศาจ ความรูสึกที่ถูกขมเหงน้ําใจจากพอเลี้ยงและแมเลี้ยง ความรูสึกของเด็กที่ไมอาหาร
กลางวันรับประทาน บรรดาความรูสึกตางๆ เหลานี้ เด็กจะเก็บสะสมไว เม่ือเติบโตขึ้นเปนผูใหญก็จะ
เปนความรูสึกหรือเจตคติในเรื่องนั้นๆ ฝงแนนในบุคคลดังกลาวแลว 
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  3. เจตคติเปนดัชนีที่จะชี้แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล การกระทําหรือ
พฤติกรรมของบุคคลยอมมีสาเหตุหรือเหตุผลเสมอ ในบรรดาพฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะมี
เหตุผลและสาเหตุแลว ยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของเจตคติอีกดวย เพราะเจตคติมีสวนสําคัญในการ
กําหนดพฤติกรรมของบุคคล เชน เด็กที่มีเจตคติที่ดีตอครูและโรงเรียนก็อยากมาโรงเรียน บางครั้ง
ผูปกครองใหหยุดเรียนก็ไมยอม 
  4. เจตคติสามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นๆ ได เม่ือบุคคลอยูรวมกันเปนกลุมมีการ
ติดตอสื่อความหมายและมีสัมพันธภาพตอกัน ก็เปนชองทางที่บุคคลสามารถถายทอดเจตคติไปสู
บุคคลอื่นๆ ได เชน บิดามารดาถายทอดเจตคติของตนใหแกบุตร ครูถายทอดเจตคติของครูใหแก
นักเรียน เปนตน 
  5. เจตคติเปลี่ยนได เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได ถาไดรับขอมูลและสถานการณที่
เหมาะสม เชน เด็กที่มีเจตคติวาโตขึ้นจะเปนพยาบาล แตสอบคัดเลือกสูคนอ่ืนไมไดทั้งๆ ที่พยายาม
สอบมาแลว 2 ครั้ง ก็เลยเปลี่ยนเจตคติวาไมเปนพยาบาลก็ไดขอเปนครูดีกวา เปนตน 
  จากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปลักษณะของเจตคติไดวา เจตคติเกิดจากการเรียนรู   
และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพราะเจตคติเปนสภาพการณทางจิตที่มีอิทธิพลตอการคิด
และการกระทํา อีกทั้งยังสามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นๆ ได และเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได   
ถาการเรียนรูหรือประสบการณน้ันๆ เปลี่ยนแปลงไป เจตคติจึงมีความสําคัญตอการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน เพราะเจตคติที่ดีชวยใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดรับผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
 
 5.3 องคประกอบของเจตคติ 
 แมคกายร  (McGuire.  1966 : 155-156) ไทรแอนดีส  (Triandis.  1971 : 3) ประสาร  
มาลากุล ณ อยุธยา  (2523 : 45–46 ) ; และสงวน สุทธิเลิศอรุณ  (2526 : 94) ไดสรุปองคประกอบ
ของเจตคติไว 3 ประการสอดคลองกัน ดังน้ี 
  1. องคประกอบทางดานความรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบทางดาน
ความรูหรือความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้นๆ เพ่ือเปนเหตุผลในการที่จะสรุปรวมเปนความเชื่อ   
หรือชวยในการประเมินสิ่งเรา 
  2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบทางดาน
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา ตางเปนผลเนื่องมาจากการบุคคล
ประเมินผลสิ่งเหลานั้นแลววาพอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ ดีหรือเลวอยางไร 
  3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความพรอมหรือ
ความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือ
คัดคาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่มาไดมาจากการประเมินผล เขียนเปน
แผนภาพไดดังจากภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 7 องคประกอบของเจตคต ิ
ที่มา :  Triandis.  (1971).  Attitude and  Attitude Change. หนา 3 
 
 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาพอจะสรุปไดวา องคประกอบทั้งสามสวนมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ องคประกอบดานความรูเปนพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับความเชื่อสวนบุคคล   
ที่อาจจะแสดงความรูสึกออกมาในรูปพอใจ - ไมพอใจ ชอบ - ไมชอบ ฯลฯ ซ่ึงความรูสึกนั้นก็จะมีผล
ตอการแสดงออกของบุคคลนั้นใหออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 
 5.4 การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเจตคติซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของปจจัยตางๆ น้ัน ควรไดทราบถึง
องคประกอบตางๆ อันจะเปนพ้ืนฐานสําหรับความเขาใจเกี่ยวกับเจตคติและการวัดความ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ไทรแอนดิส  (Triandis.  1971 : 3) ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติวาประกอบดวย สาร วิธีการรับสาร สถานการณ ตัวบุคคล และกลุมสังคม เปน
ตน การเปลี่ยนแปลงเจตคติอาจเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของเจตคติดานความรู ความเขาใจ  ที่
สังเกตไดจากการตอบสนองการรับรูและคําพูดแสดงความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบดาน
ความรูสึกและการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมที่สังเกตไดจากทวงทีที่แสดงออกและคําพูดที่เกี่ยวกับ
การกระทํา จะเห็นไดวาเจตคติของบุคคลจะขึ้นอยูกับสารชักจูงที่เขาไดรับวิธีการรับสาร   
สถานการณ ฯลฯ น่ันคือเม่ือสิ่งตางๆ เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกตางกันไปยอมโนมนาวให
เจตคติเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไปดวย ในการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลนั้นมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติเปนลําดับขั้น 5 ขั้นตอนตอเน่ืองกัน  (Triandis.  1971 : 185) คือ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นความตั้งใจ คือ ขั้นที่บุคคลมีความสนใจตอเน้ือหาของสารชักจูง มีความ
อยากรูและมีสมาธิพอที่จะรับรูดวยกระบวนความตางๆ ถือเปนขั้นที่บุคคลมีการเลือกรับสาร โดยที่
บุคคลจะเกิดความตั้งใจมากขึ้นก็ตอเม่ือสารนั้นเปนสารที่ตนสนใจและยินดีรับทราบ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นความเขาใจ เปนขั้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลมีความตั้งใจรับทราบสาร
ชักจูงแลวแสดงความสามารถในการรับรูเน้ือหาของสารชักจูง อยางไรก็ตามความเขาใจเนื้อหาของ
สารยังขึ้นอยูกับความยากงายของสาร ตลอดจนความเหมาะสมระหวางสารชักจูงกับระดับการศึกษา
ของผูรับ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการยอมรับ เม่ือบุคคลมีความเขาใจสารชักจูงแลวบุคคลจะแสดงออกใน 2 
ลักษณะดวยกันคือ การยอมรับกับการไมยอมรับการชักจูงของสาร การยอมรับการชักจูงในที่น้ีก็คือ
การเชื่อตามสารชักจูง มีการปฏิบัติหรือการคลอยตามสารชักจูง ซ่ึงก็คือเกิดการเปลี่ยนเจตคติตาม
การชักจูงของสารนั่นเอง สวนการไมยอมรับการชักจูงก็เปนไปในลักษณะตรงกันขาม 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการระลึกได คือ ขั้นที่แสดงถึงความคงทนของการยอมรับหรือการไม
ยอมรับการชักจูงของสาร รวมไปถึงความจําและการเพิ่มหรือลดการยอมรับหรือการไมยอมรับน้ัน
ตามกาลเวลา 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการแสดงออก พิจารณาไดจากเมื่อบุคคลมีการยอมรับการชักจูงของสารอีก
ทั้งสามารถระลึกได บุคคลนั้นยอมแสดงพฤติกรรมใหปรากฏโดยสอดคลองกับการยอมรับน้ันๆ ซ่ึง
หากสารชักจูงสามารถโนนนาวใหบุคคลบรรลุกระบวนการทั้ง 4 ขั้นขางตน และบรรลุถึงขั้นการ
แสดงออกนี้ถือวา เปนการชักจูงที่ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยและแสดงถึงความสําเร็จในการชักจูงที่
ม่ันคงถาวรที่สุด 
 ดังนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีประสิทธิภาพ ยอมจะตองเปนสาเหตุที่กอใหเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยเริ่มตั้งแตขั้นความสนใจ ตั้งใจรับสารชักจูง ความเขาใจเนื้อหา  
ที่ชักจูงน้ัน 
 
 5.5 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 การใหการศึกษาแกนักเรียนในปจจุบันนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึง
ควบคูไปกับการใหความรูดานเนื้อหาวิชาก็คือ เจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาที่เรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวิชาคณิตศาสตรซ่ึงมีเน้ือหาวิชาเกี่ยวของกับความคิดที่เปนกระบวนการและเหตุผลใน
ลักษณะที่เปนนามธรรม จึงเปนการยากที่จะสอนใหนักเรียนทุกคนเขาใจ แตถาครูผูสอนสามารถ
สรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหเกิดกับนักเรียนได ยอมมีสวนชวยใหการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรงายขึ้น และยังสงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 
 วิลสัน  (Wilson.  1971 : 685 - 689) ไดแบงลักษณะของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ออกเปน 5 ลักษณะดวยกัน   คือ 
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  1. เจตคติ เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอวิชาคณิตศาสตรทั้ง
ทางดานดีและดานไมดีเกี่ยวกับประโยชน ความสําคัญ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 
  2. ความสนใจ เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกชอบพอสิ่งหน่ึงสิ่งใดมากกวาสิ่งอ่ืน 
  3. แรงจูงใจ เปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหลุลวง โดยพยายามเอาชนะ
อุปสรรคตางๆ และพยายามทําใหดี บุคคลที่มีแรงจูงใจจะสบายใจเมื่อตนไดทําสิ่งนั้นสําเร็จและจะมี
ความวิตกกังวลหากประสบความลมเหลว 
  4. ความวิตกกังวล หมายถึง สภาวะจิตที่มีความตึงเครียด หวาดระแวงกลัว ทั้งที่หา
สาเหตุไดและหาสาเหตุไมได และมักจะเกี่ยวของกับความตองการที่เกี่ยวเนื่องกันหลายประการ   
พฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวล เชน มีความตื่นเตน หวาดกลัว มีอารมณออนไหว เหนียมอาย   
รูสึกขัดแยงสับสน เปนตน 
  5. มโนภาพแหงตน เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในดานคานิยมทางวิชาการ   
ความสัมพันธระหวางบุคคล การปรับตัวทางอารมณ 
 จากลักษณะของเจตคติดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง   
แตสามารถวัดไดในรูปของความคิดเห็น จากการแสดงออกทางภาษา หรือวัดไดโดยการสัมภาษณ   
และจากการใชแบบสอบถามวัดเจตคติ ไพศาล หวังพานิช  (2526 : 147) กลาววา การวัดเจตคติ
เปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควรเพราะเปนการวัดคุณลักษณะภายในที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของ
บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดงาย  การวัดเจตคติของบุคคลอาจทําไดดังน้ี 
  1. ใชวิธีการสังเกต (Observation) เปนการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เชน สังเกต
พฤติกรรมของบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษบอยๆ อานและฟงเทปภาษาอังกฤษเสมอๆ อาจสรุปไดวา
บุคคลนั้นมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เปนตน 
  2. ใชวิธีการใหตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) การวัดเจตคตินอกจากใชวิธีการ
สังเกตแลวอาจใชวิธีการใหตอบแบบสอบถามก็ได ซ่ึงมีอยูหลายแบบ เชน แบบของเธอรสโตน   
แบบของลิเคิรท เปนตน 
  3. ใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) การวัดเจตคติวิธีน้ีเปนการสัมภาษณและสนทนา
กัน การสัมภาษณก็ดี การสนทนากันก็ดี ยอมจะชวยใหมองเห็นเจตคติของผูถูกสัมภาษณหรือคู
สนทนาได 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ของลิเคริ์ท (Likert) 
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5.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 บราวน  (Brown.  1973 : 4) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติในการเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา เจตคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกันแตมีเจตคติและแรงจูงใจในการ
เรียนแตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 บราวน  และ โฮลซแมน  (Brown and Holtzman.  1976 : 4) ไดศึกษาพบวา 
  1. เจตคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  2. นักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน เพราะมี
เจตคติและแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน 
  3. นักเรียนสวนใหญที่มีเจตคติไปในทางลบจะไดคะแนนต่ํากวาระดับคะแนนที่คาดไว   
สวนนักเรียนที่มีเจตคติไปในทางบวกจะไดคะแนนสูงกวาระดับคะแนนที่คาดไว 
 งานวิจัยในประเทศ 
 วิโชติ พงษสิริ  (2540 : 110)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึม
ดวยวิธีการสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู พบวา กลุมควบคุมกับกลุมทดลองมีเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นลินี ทีหอคํา  (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชวิธีการเรียนแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 คําเพียร ปราณีราช  (2542 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ   
และความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
แบบการใชสัญญาการเรียนกับการสอนตามคูมือครู พบวาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการใชสัญญาการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สิริลักษณ วงษเพชร  (2543 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครู พบวาเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สุกัญญา เทียนพิทักษกุล  (2543 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เจตคติตอการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
3 ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมพบวา นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนสูงขึ้น 
 สุปราณี พูนประสิทธิ์  (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
รับผิดชอบในการเรียน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนจากชุดการสอน 3 แบบ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนจากชุดการสอนที่แตกตางกันจะมี
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการศึกษาผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พอจะสรุปไดวาวิธีการสอนแบบ
ตางๆ หลากหลายวิธีจะสงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นกวาการเรียน
ตามปกติ (เรียนตามคูมือครู) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรจะชวยทําใหนักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นหรือไม 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัย เร่ือง การศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   จาก
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซ่ึงเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  (Quasi  Experimental  
Design) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
   2.1 แผนการจัดกิจกรรม 
   2.2 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ 
  3. แบบแผนการทดลอง 
  4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  5. วิธีการทดลอง 
  6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางใน
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานดงดิน
แดง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจาก
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  
 1.   แผนการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสท โดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนนํา
ความรู หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร ไปเช่ือมโยงกับประเด็นปญหาที่นักเรียนสนใจ
ศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของตนเองอยางเปน
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อิสระ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไวกอนลวงหนา  โดยมีครู
เปนผูคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว   การดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรูและอ่ืนๆ ครูจะเปนผู
คอยชวยเหลือการตรวจสอบความรูใหม ซ่ึงอาจกระทําไดทั้งการตรวจสอบกันเองระหวางกลุม หรือ
ครูชวยเหลือในการตรวจสอบความรูใหม  ซ่ึงการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในครั้งนี้  มี
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
   1.1 วางพื้นฐาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร
ในหัวขอตางๆ เชน ความหมาย หลักการ จุดมุงหมาย ประเภท ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร 
เปนตน โดยศึกษาจากวีดิทัศน ใบความรู ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร ฯลฯ  
   1.2 เร่ิมตนโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน
คณิตศาสตร โดยเลือกจากเรื่องที่ตนเองสนใจศึกษาจากบทเรียน จากประเด็นทั่วๆ ไป หรือจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร สิ่งสําคัญตองเปนเรื่องที่ผูเรียนสงสัยหรือ
ตองการหาคําตอบอยางลึกซึ้ง ไมใชครูเปนผูกําหนด  
   1.3 ปฏิบัติโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนใชความรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร
ที่ไดศึกษา มากําหนดวัตถุประสงค ระบุประโยชน หาแนวโนม หรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) 
วางแผนและกําหนดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เลือกแนวทางการศึกษา ลงมือศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษา  
   4. เสนอผลการศึกษา คือ ขั้นตอนที่นักเรียนสรุปผลการศึกษาหรือสรางความรู
ดวยตนเอง แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรผลงานใหกวางขวาง โดยการอธิบาย การสาธิต 
การเขียนรายงานโครงงาน   การจัดปายนิเทศ   และการจัดนิทรรศการ  ซ่ึงนักเรียนจะไดมีโอกาส
เขียนนําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ ดวยตนเอง  โดยมีการใหขอมูลยอนกลับ
(feedback)  การสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับผลการศึกษาระหวางครูกับนักเรียน  
และนักเรียนกับนักเรียน   
 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในครั้งน้ี   ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรทั้งสิ้นสองระยะ   โดยระยะที่หน่ึง ผูวิจัยเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรตั้งแตขั้นตอนวางพื้นฐาน  เร่ิมตนโครงงาน   ปฏิบัติโครงงาน  และเสนอผล
การศึกษา   สวนในระยะที่สอง   ผูวิจัยเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
โดยนําผลการปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตรในรอบที่หน่ึงมาเปนพ้ืนฐานในการการปฏิบัติโครงงาน
คณิตศาสตรในระยะที่สอง  โดยเรียกขั้นตอนนี้วาตอยอดโครงการ  หลังจากนั้นจึงเขาสูขั้นตอน
เริ่มตนโครงงาน   ปฏิบัติโครงงาน  และเสนอผลการศึกษา   ดังแสดงในแผนภมิูลําดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
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แผนภูมิลําดบัข้ันตอนการจัดกิจกรรมโครงงานคณติศาสตรตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสท 
 
 

Pretest 
- ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
(ยกเวนความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร) 

 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมระยะที่ 1 
- วางพื้นฐาน 
- เริ่มตนโครงงาน 
- ปฏิบตัิโครงงาน 
- เสนอผลการศกึษา 

 
 

Posttest  ครั้งที่ 1 
- ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
- ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมระยะที่ 2 
- ตอยอดโครงงาน 
- เริ่มตนโครงงาน 
- ปฏิบตัิโครงงาน 
- เสนอผลการศกึษา 

 
 

Posttest  ครั้งที่ 2 
- ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
- ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 2.  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ 
 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ใชในการทดลอง มีการดําเนินการสราง   
เครื่องมือ ดังน้ี 
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. วิเคราะหสาระการเรียนรูเร่ือง การเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง      
เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู 
  4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร จากตํารา เอกสาร และรายงาน     
การวิจัยที่เกี่ยวของ  
  5. สรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวยแผนการจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรทั้งหมด 8 แผน โดยแบงเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
ระยะที่ 1 จํานวน 4 แผน และเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2 จํานวน       
4 แผน   โดยในแตละแผนผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมยอยรายชั่วโมง    
  ในแผนการจัดกิจกรรมทุกแผนมีโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมดังน้ี 
   1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   2. จุดประสงคการเรียนรู 
    2.1 ดานความรู 
    2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
    2.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   3. สาระการเรียนรู 
   4. กิจกรรมการเรียนรู 
    4.1 ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม 
    4.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
    4.3 ขั้นอภิปรายหลังปฏิบัติกิจกรรม 
   5. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
   6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   7. บันทึกหลังสอน 
   8. ขอเสนอแนะ 
  6. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ   เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนและถูกตองของจุดประสงคการ
เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละครั้ง 
ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง   
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  7. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดังในภาคผนวก  ค.) 
เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความเหมาะสม ความชัดเจนและถูกตองของจุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละครั้ง 
ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง พบวา   ควรเพิ่มระยะเวลาในการวางพื้นฐานใหนักเรียน  โดยมุงเนนไปที่
การสรางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   เชน  การสังเกต  การเชื่อมโยงความรู   นอกจากนี้
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดสะทอนความคิดเห็นตอผลงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หรือแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน 
  8.. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานปาเขวา 
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 25 คน เพ่ือหาขอบกพรอง เกี่ยวกับ
ภาษา เวลา และกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนด   พบวา   ในขั้นตอนการคิดและเลือกหัวเรื่องหรือ
ปญหาที่ศึกษา   จะตองใชเวลาในการฝกฝนใหมากขึ้น   เน่ืองจากเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการ
ทําโครงงานคณิตศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงค   ในขั้นตอนการลงมือทําโครงงานควรมีการกํากับ  
ดูแล  และติดตามความกาวหนาในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ   นอกจากนี้ยังตองปรับแกสื่อการ
เรียนรู   โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อแผนใสตองปรับปรุงในเรื่องการเนนจุดสนใจ   เชน  เพ่ิมสีสันให
สวยงาม    
  9. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่ทดลองใชแลว มาปรับปรุงแกไข       
เปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการสรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนสําคญัที่สุด 

แนวคิดทฤษฎี 
Constructivist 

จิตวิทยาการเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง 

การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 

ความรู ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 

แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  1 
ระยะวางพื้นฐาน 

ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2      ภาคเรียนที่    2 
ปการศึกษา    2548       จํานวน    9    ชั่วโมง 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  1 
 

1.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับโครงงานคณิตศาสตร 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 ดานความรู  บอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 
 2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ  

 2.2.1 สามารถใหเหตุผลจากปญหาที่นําเสนอ 
  2.2.2 สามารถสื่อสาร และนําเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
  2.2.3 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน   
 2.3 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  2.3.1 การทํางานเปนระบบ  
  2.3.2 ความรบัผิดชอบ 
  2.3.3 ความมีระเบียบวินัย 
 

3. สาระการเรียนรู 
 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนนําความรู หลักการและแนวคิดทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่ตนเอง
สนใจที่จะศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ
อยางเปนอิสระดวยวิธีการ ทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัย โดยมีครูผูสอนและ/หรือ
ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว อาจเปนโครงงาน
เด่ียวหรือกลุมก็ได 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 ใหนักเรียนเขียนความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งปญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ลงในใบงานที่ 1 “ความรูสึกลึกๆ ในใจ” 
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 4.2 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทําใบงานที่ 1 วานักเรียนสวนใหญมี
ความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตรอยางไรและมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางไรบาง 
 4.3 ใหนักเรียนดูวีดิทัศนเรื่องโครงงานคณิตศาสตร 
 4.4 ใหนักเรียนสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร ลงในใบงานที่ 2 “ฉันคือใคร” 
 4.5  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทําใบงานที่ 2  วานักเรียนสวนใหญให
ความหมายของโครงงานคณิตศาสตรอยางไร   โดยใชแผนโปรงใสที่ 1 “ความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร”  ประกอบการอภิปรายและสรุป 
 

5. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1 วิดีทัศนเรือ่งโครงงานคณิตศาสตร  
 5.2 แผนโปรงใสที่ 1 “ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 
 5.3 ใบงานที่ 1 “ความรูสึกลึกๆ ในใจ” 
 5.4 ใบงานที่ 2 “ฉันคือใคร”  
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1. สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจผลการทําใบงาน 

ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป - แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

7. บันทึกหลงัสอน 
 7.1 ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.2 แนวทางการแกปญหาหรือพัฒนา ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.4 แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรูครั้งตอไป……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ขอเสนอแนะ   ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….. 
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ลงมือปฏิบตัิดวยตนเอง 
ตามความสามารถ / ความถนัด 

อยางเปนอสิระ 

ครูเปนผูคอยใหคําปรกึษา 
และแนะนํา 

 

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
หรือกระบวนการวิจัย 

 
 
 
 
 
ความรู / หลักการ / แนวคิด /                            ประเด็นปญหาที่นักเรยีน 
   ทฤษฎีทางคณิตศาสตร                                     สนใจศึกษาคนควา 
 
 
 
 
 
 
 
                                            โครงงานคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
      
         
 
                                   
 
 
 
 
 

แผนโปรงใสที่ 1 
“ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 
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ชื่อ  ………………………  นามสกุล   …………………… ชั้น ……………  เลขที่   ………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งปญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร    

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
ชื่อ  ………………………  นามสกุล   …………………… ชั้น ……………  เลขที่   ………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร     

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 1 
 “ความรูสึกลึก ๆ ในใจ” 

ใบงานที่ 2 
 “ฉันคือใคร” 
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ตัวอยาง  แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนักเรียน พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนน 
 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ

วินัย 
ทํางานอยางเปน
ระบบ รอบคอบ ชื่อ-นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.          
2.          
3.          
 
เกณฑการใหคะแนน 
 1.  ความรับผดิชอบ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-สงงานกอนหรือตรงเวลานดัหมาย 
-รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏบิัติเองจนเปนนิสัย และแนะนําชักชวน 
ผูอ่ืนปฏิบัตไิด 

2  
ดี 

-สงงานชากวากําหนด แตไดมาการติดตอชี้แจงกับครผููสอน มีเหตุผลที่รับฟงได 
-รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏบิัติเองจนเปนนิสัย 

1  
พอใช 

-สงงานชากวากําหนด  
-ปฏิบตัิงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 

 
 2. ความมีระเบียบวินัย 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันทุกครั้ง 

2 
ดี 

-สมุดงาน ชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 

1 
พอใช 

-สมุดงาน ชิ้นงาน ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันเปนบางครั้ง ตองอาศัยการแนะนํา 

 



 

 

83

 

 3.  การทํางานอยางเปนระบบ รอบคอบ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
-การทํางานมีครบทุกขั้นตอน ตัดขั้นตอนที่ไมสําคัญออก 

2 
ดี 

-มีการวางแผนการดําเนินงาน 
-การทํางานมีครบทุกขั้นตอน แตผิดพลาดบาง 

1 
พอใช 

-ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
-การทํางานไมมีขั้นตอน มีความผิดพลาดตองแกไข 

 
ที่มา : สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี  (2546).  การจัดสาระการเรียนรู      
กลุมคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3-4 หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  หนา 128. 
 
แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ซ่ึงใช           
แบบแผนการวิจัยแบบ One  Group  Pretest - Posttest Design ที่ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว โดย
ดําเนินการทดลองสองระยะ   แตละระยะมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

E T0 X T1 
 
   เม่ือ   E  แทน กลุมทดลอง 
      X     แทน การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
      T0  แทน การสอบกอนการทดลอง 
      T1   แทน การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน 
         คณิตศาสตร 
 
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามขั้นตอน 
ดังน้ี 
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ตาราง  4     วิธีการทดลอง 
 
ครั้งที ่ วัน - เวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 

1 3 พ.ย. 48 
1 ชั่วโมง 
(รวม 1 ชัว่โมง) 

Pretest เพ่ือเก็บขอมูลกอน
ดําเนินการทดลอง 

1. ชี้แจงวัตถปุระสงคและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการ
จัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร 
2. ทําแบบวัดทักษะแสวงหา
ความรูดวยตนเองและแบบวัด
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
(ยกเวนการประเมิน
ความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร) 

2 4 พ.ย. 48 
2 ชั่วโมง 
10 พ.ย. 48 
1 ชั่วโมง 
11 พ.ย. 48 
2 ชั่วโมง 
17 พ.ย. 48 
1 ชั่วโมง 
18 พ.ย. 48 
2 ชั่วโมง 
24 พ.ย. 48 
1 ชั่วโมง 
(รวม 9 ชัว่โมง) 

วางพื้นฐาน เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกบั
โครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ศึกษาจากคูมือ
ประกอบการจดักิจกรรม 
2. ชมวิดีทัศนเรื่องโครงงาน
คณิตศาสตร 
3. อธิบายประกอบการใชสื่อ
แผนใส 
4. ศึกษาจากตัวอยาง
โครงงาน 
5. ทําใบงานตาง ๆ  
6. นําเสนอผลการทํางาน
พรอมแสดงความคิดเห็นตอ
ผลงาน 

3 25 พ.ย. 48 
2 ชั่วโมง 
1 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
2 ธ.ค. 48 
2 ชั่วโมง 
(รวม 5 ชัว่โมง) 

เริ่มตนโครงงาน เพ่ือใหนักเรียน
สามารถคิดและ
เลือกหัวขอเรือ่งที่จะ
นําไปทําโครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน 
3. นําเสนอผลงาน 
4. อภิปรายและสรุปผลการทํา
ใบงาน 
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ตาราง  4     วิธีการทดลอง(ตอ) 
 
ครั้งที ่ วัน - เวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 

4 9 ธ.ค. 48 
2 ชั่วโมง 
15 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
16 ธ.ค. 48 
2 ชั่วโมง 
(รวม 5 ชัว่โมง) 

ปฏิบตัิโครงงาน เพ่ือใหนักเรียน
สามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ลงมือปฏิบตัิโครงงาน
คณิตศาสตรตามแผนงาน 
4. กํากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินความกาวหนาในการ
ทํางาน 

5 22 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
23 ธ.ค. 48 
2 ชั่วโมง 
29 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
30 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
(รวม 5 ชัว่โมง) 

เสนอผล
การศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถเสนอผล
การปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. จัดแสดงและนําเสนอ
ผลงาน 
4. อภิปราย  แสดงความ
คิดเห็น  และสรุปผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 

6 30 ธ.ค. 48 
1 ชั่วโมง 
(รวม 1 ชัว่โมง) 

Posttest          
ครั้งที่ 1 

เพ่ือเก็บขอมูลหลัง
การปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตร   
ครั้งที่  1 

1. ประเมินความสามารถใน
การปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร  ครั้งที่  1 
2. ทําแบบวัดทักษะแสวงหา
ความรูดวยตนเองและแบบวัด
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

7 5 ม.ค. 49 
1 ชั่วโมง 
6 ม.ค. 49 
2 ชั่วโมง 
(รวม 3 ชัว่โมง) 

ตอยอด
โครงงาน 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถปรับปรุง/
พัฒนาโครงงาน
คณิตศาสตร  เพ่ือ
นําไปใชได 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. แบงกลุมทาํใบงาน 
3. นําเสนอผลงานและรวม
แสดงความคดิเห็น 
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ตาราง  4     วิธีการทดลอง(ตอ) 
 
ครั้งที ่ วัน - เวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 

8 12 ม.ค. 49 
1 ชั่วโมง 
13 ม.ค. 49 
2 ชั่วโมง 
(รวม 3 ชัว่โมง) 

เริ่มตนโครงงาน เพ่ือใหนักเรียน
สามารถคิดและ
เลือกหัวขอเรือ่งที่จะ
นําไปทําโครงงาน
คณิตศาสตร  

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน 
3. นําเสนอผลงาน 
4. อภิปรายและสรุปผลการทํา
ใบงาน 

9 19 ม.ค. 49 
1 ชั่วโมง 
20 ม.ค. 49 
2 ชั่วโมง 
26 ม.ค. 49 
1 ชั่วโมง 
27 ม.ค. 49 
1 ชั่วโมง 
(รวม 5 ชัว่โมง) 

ปฏิบตัิโครงงาน เพ่ือใหนักเรียน
สามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ลงมือปฏิบตัิโครงงาน
คณิตศาสตรตามแผนงาน 
4. กํากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินความกาวหนาในการ
ทํางาน 

10 2 ก.พ. 49 
1 ชั่วโมง 
3 ก.พ. 49 
2 ชั่วโมง 
9 ก.พ. 49 
1 ชั่วโมง 
10 ก.พ. 49 
1 ชั่วโมง 
(รวม 5 ชัว่โมง) 

เสนอผล
การศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถเสนอผล
การปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตร 

1. ทบทวนความรูเดิม 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. จัดแสดงและนําเสนอ
ผลงาน 
4. อภิปราย  แสดงความ
คิดเห็น  และสรุปผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 

11 10 ก.พ. 49 
1 ชั่วโมง 
(รวม 1 ชัว่โมง) 

Posttest       
ครั้งที่ 2 

เพ่ือเก็บขอมูลหลัง
การปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตร   
ครั้งที่  2 

1. ประเมินความสามารถใน
การปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร  ครั้งที่  2 
2. ทําแบบวัดทักษะแสวงหา
ความรูดวยตนเองและแบบวัด
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  1. แบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
  2. แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  3. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
 
 1.  แบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
 แบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร เปนแบบสังเกตพฤติกรรมของ    
นักเรียนโดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่ใชการประเมินแบบรูบรคิ (Rubric Assessment) 
บรรยายคุณภาพของงานที่แสดงความสามารถของนักเรียนออกมาเปนมาตรวัด โดยมีขั้นตอนในการ
สรางเครื่องมือ ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร 
  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ใชการ
ประเมินแบบรูบริค (Rubric Assessment) เพ่ือนํามาเปนขอมูลสรางแบบประเมินนักเรียน 
  1.3 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยวัดความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร เปนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ใชการประเมินแบบรูบริค (Rubric 
Assessment) บรรยายคุณภาพของงานที่แสดงความสามารถของนักเรียนออกมาเปนมาตรวัด ซ่ึง    
ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินผลโครงงานคณิตศาสตรของ อัลลิงเจอร และคนอื่นๆ (อารีรัตน  
ขวัญทะเล.  2546 : 26 ; อางอิงจาก Allinger ; and others.  1999 : 11-12) โบลท และฮอบส  
(2540 : 14-15) ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล  (2541 : 15) และสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ  (2541 : 2-6)  
  1.4 นําแบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว
ใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   ความชัดเจนและ
ความถูกตอง   จะไดนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณและเหมาะสม 
  1.5 นําแบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลวให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล และผูมีประสบการณดานการทําโครงงานคณิตศาสตร 
จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค.)  พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม   ความชัดเจน
และความถูกตอง   ปรากฏวาตองปรับปรุงในเรื่องของการเขียนเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค   ที่
จะตองเขียนบรรยายลักษณะ  หรือคุณภาพของงานใหชัดเจน   เพ่ือที่จะสามารถใหคะแนนผลงาน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
  1.6 นําแบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอย
แลวไปใชกับกลุมตัวอยาง   
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ตัวอยางแบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
(ปรับปรุงจากอัลลิงเจอร และคนอื่นๆ. 1999, โบลท และฮอบส. 2540, ชัยศักดิ์ ลีลาจรักุล.2541 และ 
สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย. 2541) 
 
ตาราง 5  แบบวัดความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร 
 

จงพิจารณาโครงงานคณิตศาสตรแตละเรื่องอยางละเอียดรอบคอบในทุกๆประเด็น ที่
จะตองประเมินระดับความสามารถในการโครงงานคณิตศาสตรของแตละกลุม  โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการประเมินผลโครงงานในตาราง 6    แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงขอความ
ที่ทานเห็นดวยมากที่สุด 

 
ระดับคะแนน 

ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงงาน 

ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค 

การนําเสนอผลงาน 
ชื่อโครงงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมาย
เหตุ 
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ตาราง 6  เกณฑในการประเมินผลโครงงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาประเมินผลโครงงานในแตละดานมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
 

ลักษณะพฤตกิรรม ระดับคะแนน ความหมาย 
1. มีพฤติกรรมครบทุกขอ 
2. ขาดพฤติกรรมเพียง 1 ขอ 
3. ขาดพฤติกรรม 2 ขอ 
4. ขาดพฤติกรรม 3 ขอ 
5. ขาดพฤติกรรม 4 ขอ 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรบัปรุง 

 
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นในแตละดาน 

1.  ดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัโครงงาน 

1. ใชศัพทเทคนิคไดถูกตองเหมาะสม 
2. ใชหลักการทางคณิตศาสตรถูกตองและเหมาะสม 
3. มีความเขาใจในหลักการสําคัญๆ ของเรื่องที่ทํา 
4. คนเอกสารอางอิงถูกตองและเหมาะสม 
5. ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการทําโครงงาน นอกเหนือจากที่
เรียนตามหลกัสูตร 

2.  ดานทักษะการปฏิบตัิงาน 1. ใชการสังเกตที่นํามาสูปญหา 
2. ศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง เพ่ือเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่กําลังศกึษาเหมาะสม และตั้งสมมติฐานถูกตองชัดเจน 
3. ออกแบบการทดลอง หรือการประดิษฐมีความสอดคลองกับ
ปญหา หรือสมมติฐาน 
4. ใชการวัดและการควบคมุตัวแปร อุปกรณและเครื่องมือที่ใช 
การรวบรวม  ขอมูล บันทึกขอมูลมีความถูกตองเปนระเบยีบ
เรียบรอยและเหมาะสม 
5. แปลความหมายและการสรุปผล สอดคลองกับผลทีไ่ด 

3.  ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

1. ปญหาหรือเร่ืองที่ทํามีความสําคัญและมีความแปลกใหม 
2. มีการดัดแปลง เปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมแนวความคิดที่แปลก
ใหมลงไปในโครงงานที่ทํา 
3. มีการคิดและใชวธิีการทีใ่หม  แปลก  ในการควบคมุหรือวัด  
ตัวแปร หรือเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
4. เลือกและใชวัสดุอุปกรณมาใชใหเกิดประโยชน 
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ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นในแตละดาน 
5.  เสนอแนะประโยชนทีไ่ดรับจากโครงงาน 

4.  ดานการนําเสนอผลงาน 1. จัดแสดงไดนาสนใจ ออกแบบและติดตัง้ไดสวยงาม 
2. เขียนคําอธบิายในแผนโปสเตอรชัดเจน เขาใจงาย 
3. จัดแสดงวัสดุอุปกรณไดครบถวน 
4. อภิปรายชัดเจนและใชภาษาไดถูกตองตอเน่ืองสมบรูณ 
5. ตอบคําถามไดถูกตองและคลองแคลว 

 
  
 2.  แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงมีการ
ดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
  2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือวิเคราะหลักษณะ
ที่สําคัญของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  2.3 นําผลการวิเคราะหมาสรางแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จํานวน   
16 ขอ ใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการที่ผูวิจัยไดใหความหมายไว โดยสรางแบบวัดทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองใหมีลักษณะเปนขอสอบแบบเขียนตอบ   โดยที่โจทยคําถามเปนโจทย
สถานการณที่เอ้ือตอการนําประเด็นปญหาไปทําเปนโครงงานคณิตศาสตร   สวนคําตอบของ
นักเรียนมีการกําหนดประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองตอบ  5  หัวขอ   ดังน้ีคือ    การกําหนด
ประเด็นหัวขอคนควา   การคาดเดาผลที่ไดจากการคนควา   การเลือกวิธีการคนควาและการ
ดําเนินการ   การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา   และการสรุปผลการคนควา   สวนเกณฑการให
คะแนน   จะเปนการใชการประเมินแบบรูบริค(Rubric   Assessment)   บรรยายคุณภาพของงานที่
แสดงถึงความสามารถของผูเรียนออกมาเปนมาตรวัด   โดยใหระดับคะแนนเปน  0 – 2   
  2.4 นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวให
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   ความชัดเจนและ
ความถูกตอง   จะไดนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณและเหมาะสม 
  2.5 นําแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค.)  พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา   ความสอดคลองกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่
ตองการวัด   ปรากฏวาไดขอแนะนํา   ดังนี้   การเขียนขอคําถามควรเขียนใหสั้น  กระชับ  แตได
ใจความ   ไมใชคําฟุมเฟอย   สถานการณโจทยปญหาควรมีความเกี่ยวของกับเน้ือหาทางดาน
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แนวคําตอบ   -  อะไรที่ทําใหนักเรียนมีนํ้าหนักตัวมากเกินไป 
  

แนวคําตอบ   -   การรับประทานขนมหวานมากเกนิไปนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมี
น้ําหนกัตัวมากเกินไป 

  แนวคําตอบ   -   นาจะใชวธีิการสํารวจขอมูลปริมาณการรับประทานขนมหวานที่นกัเรียนแต
ละคนรับประทานในแตละวัน   เปนเวลา  1  เดือน   แลวบันทึกน้ําหนกัตัวที่เพิ่มขึ้น 

   แนวคําตอบ   -   นาจะใชวิธีการจําแนกและจัดกลุมขอมูลในรูปของตาราง   เพื่อที่จะไดมองเหน็
แนวโนมของสิ่งที่นาจะเปนสาเหตุทําใหนกัเรียนมนี้ําหนกัตัวมากเกินไป 

   แนวคําตอบ   -   นักเรียนทีก่ินขนมหวานประเภทลูกอมชนิดตาง ๆ มากกวา  วันละ  10  เม็ด  
เปนสาเหตุทําใหนกัเรียนมีน้าํหนักตวัมากเกินไปมากที่สุด 

ตัวอยางแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาสถานการณปญหาที่กําหนดให แลววางแผนการศึกษาคนควาเพือ่
แกปญหาจากสถานการณทีก่ําหนดให 

 
 

1.  การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา 
…………………………… ……………………………………………..………………………. 
…………………………… ……………………………………………..………………………. 
2.   การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3.   การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนนิการ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4.   การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5.   การสรุปผลการคนควา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนบานดงดินแดงขณะนี้กําลังประสบปญหามีนํ้าหนักตัวมาก
เกินไป นักเรยีนจะชวยครหูาสาเหตุและหาแนวทางปองกันและแกไขเร่ืองนี้ไดอยางไร 

แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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เกณฑการใหคะแนน 
 1.  การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้งประเด็นหัวขอ
คนควา การกําหนดขอบเขตของการคนควา การอธิบายประเด็นคนควา และการแสดงความคิดเห็น
ตอประเด็นคนควา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณทีก่ําหนดให ครอบคลุมขอบเขตที่

ตองการศึกษา อธิบายและแสดงความคดิเห็นตอประเด็นคนควาไดกระชับ ชัดเจน มี
เหตุมีผล 

1 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณและครอบคลุมขอบเขตทีต่องการ
ศึกษาเพยีงบางสวน พยายามอธิบายและแสดงความคดิเห็นตอประเด็นคนควาได
ชัดเจนบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ  
 

 2. การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้งประเด็นคาดเดา
ผล การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดเดาผล 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 ตั้งประเด็นคาดเดาผลที่ถูกตอง  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
คาดเดาผลอยางสมเหตุสมผล 

1 การตั้งประเด็นคาดเดาผลถูกตองบางสวน  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคาดเดาผล 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
  

 3. การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกวิธีการ
คนควา การเลือกวิธีการคนควา การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด การคาดคะเนสิ่งที่
จะเปนอุปสรรคในการคนควา และการการดําเนินการศึกษาคนควา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 

จําแนกและเลอืกวิธีการคนควาทีถู่กตอง เหมาะสม มีการวางแผนการคนควาตาม
แนวทางที่ไดกําหนดชัดเจน เปนระบบ คาดคะเนสิ่งทีจ่ะเปนอุปสรรคในการคนควาได
ครอบคลุมหัวขอที่ศึกษา ดําเนินการศึกษาคนควาถูกตองตามลําดบัขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ 

1 จําแนกและเลอืกวิธีการคนควาถูกตองบางสวน มีการวางแผนการคนควาตามแนวทาง
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คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
ที่ไดกําหนดชัดเจนบางสวน คาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควาไดและดําเนิน
การศึกษาคนควาถูกตองตามลําดับขั้นตอนบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
 

 4. การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการจําแนก จัดกลุม  
และจัดลําดับขอมูล รวมทั้งการพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับขอมูลดวยวธิีการที่ถูกตอง เหมาะสม และพิจารณา
องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดอยางสมเหตุสมผล 

1 จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับขอมูลดวยวธิีการที่ถูกตองบางสวน และพิจารณา
องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
 

 5. การสรุปผลการคนควา หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การอภิปรายผล
การคนควา การสรุปกระบวนการในการคนควา และการประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควา 
  

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 
สังเคราะหขอมูล อภิปรายผลการคนควาไดอยางสอดคลอง สมเหตสุมผล สรุป
กระบวนการในการคนควาและประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควาถูกตอง กระชับ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

1 สังเคราะหขอมูล อภิปรายผลการคนควาไดบางสวน สรุปกระบวนการในการคนควา
และประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควาถูกตองบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
 

การแปลผล ใชเกณฑดังน้ี 
 

 คะแนน 8 – 10  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 6 – 7   หมายถึง  ดี 
 คะแนน 4 – 5   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน 0 – 3   หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
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 3. แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติและวิธีการสรางแบบวัดเจตคติตาม
แบบของลิเคริ์ท 
  3.2 สรางขอคําถามใหครอบคลุมนิยามปฏิบัติการ จํานวน 50 ขอ 
  3.3 นําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   ความชัดเจนและความถูกตอง   จะ
ไดนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณและเหมาะสม 
  3.4 นําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และดานการวัดและประเมินผล   จํานวน 
3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค.)  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา   ความ
เหมาะสมดานภาษา  และความสอดคลองกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ตองการวัด   ปรากฏวาได
คําแนะนําดังนี้   ขอคําถามบางขอจะตองปรับเปลี่ยนขอคําถามเสียใหม    เพราะเปนคําถามที่ไมได
ถามความคิดเห็นแตเปนการเสนอขอเท็จจริง   
  3.4 นําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานดงดินแดง โรงเรียน
บานปาเขวา โรงเรียนบานยางโทน โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อําเภอหนองมวง จังหวัด
ลพบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก โดยใชสหสัมพันธแบบ Item   
Total Correlation (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.  2539 : 210) ปรากฏคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง    0.152 – 0.756   แลวคัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป  ไดจํานวน  30  ขอ    
  3.5 นําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่คัดเลือกไวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน แลว
นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก โดยใชสหสัมพันธแบบ Item   Total Correlation (ลวน สายยศ ; 
และอังคณา สายยศ.  2539 : 210) ปรากฏคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง    0.203 – 0.758     
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.  2543 : 218)  ซ่ึงปรากฏวามีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ  .7035   แลวคัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกสูงที่สุด  ไวจํานวน  20  ขอ   
  3.6 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป    โดยแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรฉบับน้ีมี  20  ขอ   แตละขอมีระดับความ
คิดเห็นใหเลือก  5  ระดับ   และเม่ือดําเนินการนําแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปใช
จริง   ปรากฏวามีคาคาอํานาจจําแนกมีคาอยูระหวาง  0.270 – 0.760  และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ  
.7442 
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ตัวอยางแบบสอบถามวดัเจตคติตอวิชาคณติศาสตร 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

0. คณิตศาสตรเปนวชิาที่มี
คุณคาควรแกการศึกษา 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

00.คณิตศาสตรเปนวิชาที่
นาเบื่อหนาย 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
SPSS   Version.12  ทําการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 
  1. ศึกษาระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร   โดยใชคาเฉลี่ยและรอยละ 
  2. เปรียบเทยีบความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร โดยใชสถติิสําหรับการ
วเิคราะหแบบ t-test Dependent Sample 
  3. เปรียบเทยีบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชสถติิสําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures Analysis  of  
Variance) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1. สถิติพ้ืนฐาน 
    1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean)  
    1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   2. สถิติเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2543 : 248-249) 
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N

RIOC ∑=  

 เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
   ∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N   แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

    2.2 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชสหสัมพันธแบบ Item Total Correlation (ลวน สายยศ 
; และอังคณา สายยศ.  2539 : 210) 

      
∑∑

∑ ∑ ∑
∑−∑−

=
][N ][N

YX-XYN
  r

)Y(Y)X(X
2222

xy  

 เม่ือ  xyr   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   N  แทน จํานวนคูของขอมูลหรือจํานวนบุคคล 
   X   แทน คะแนนหรือขอมูลชุดที่หน่ึง 
   Y   แทน คะแนนหรือขอมูลชุดที่สอง 

    2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และ
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.  2543 : 218) 

       
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
= ∑

2

2

i

S
S1

1k
kα  

 เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
   k   แทน จํานวนขอสอบ 
   2

iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   2S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 

  3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน        
    3.1 ใชวิธีการทางสถิติแบบ  t-test Dependent Sample เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2540 : 
248) 
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( )
1N

DDN

Dt
22

−
−

=
∑ ∑

∑  

 เม่ือ  t   แทน คาที่พิจารณาใน  t  – Distribution  
   2

∑ D  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   2D)(∑  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
   df   แทน 1N −  
    3.2 ใชวิธีการทางสถิติแบบวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา 
(Repeated-measures Analysis  of  Variance) เพ่ือเปรียบเทียบระดับทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร โดยคํานวณจากสูตร(ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2540 : 288-289)  

      F = 
E

R
MS
MS   

 เม่ือ  MSR = 1-R
SSR  

    3.3 ใชวิธีการทางสถิติแบบการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางนอยที่สุด
(Least  Significant  Difference  : LSD) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู เม่ือ
พบวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคํานวณจากสูตร
(นิคม  ตังคะพิภพ.  2543 : 75-76)  

      LSD = n
2MSt error

,
2
υα  

 เม่ือ  LSD แทน คาความแตกตางวิกฤติของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย                               
ที่ขนาดของกลุมตวัอยางมีขนาดเทากัน 

   υα
,

2

t  แทน คาอัตราสวน t ที่ระดับความคลาดเคลื่อน  α   ที่กําหนดโดยมี 

    ความเปนอิสระ(ν )  เทากับคาความเปนอิสระของ  MSerror                     
                                                      ของการทดสอบรวมโดยสถิติ F 

   MSerror  แทน ความแปรปรวนสวนที่เปนเทอมของความคลาดเคลื่อนของการ 
ทดสอบรวมโดย  F                   



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความ 
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 k  แทน คะแนนเต็ม 
 t   แทน คาสถิตทิี่ใชในการที่พิจารณา  t - Distribution 
 df  แทน ระดับความเปนอิสระ (degrees of freedom) 
 SS  แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (sum  of  square) 
 MS  แทน คาเฉลีย่ของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (mean  square) 
 F  แทน คาสถิตทิี่ใชในการที่พิจารณา  F - Distribution  
 **  แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ .01   
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี  

สวนที่  1   ขอมูลระหวางการทดลอง     เปนขอมูลที่ไดมาระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรดวยวิธีการสังเกตและจดบันทึกของผูวิจัย 
  ผลการวเิคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร การสะทอน
ผลการจัดกิจกรรม   ปญหาและอุปสรรค  และแนวทางการแกไขจากการประเมินในระหวางการ
ทดลองโดยใชวิธีการสังเกตจากแบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน   และการตรวจใบงานการ
สังเกต   
 สวนที่  2  ขอมูลหลังการทดลอง    เปนขอมูลที่ไดหลังจากการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร   ดังน้ี 
  1. คาสถิติพ้ืนฐานของความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   จํานวน 30 คน  ภายหลังปฏิบตักิิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   โดยจําแนก
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรออกเปน 4 ดาน (ดานละ 5 คะแนน) และโดยรวม 
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  2.    คาสถิติพ้ืนฐานของทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2   จํานวน 30 คน  กอนและหลังปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรเปนระยะ   โดยจําแนก
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองออกเปน  5  ดาน  (ดานละ 8 คะแนน)  และโดยรวม    
  3.   คาสถิติพ้ืนฐานของเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
จํานวน 30 คน  กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2    
  4.   เปรียบเทียบความสามารถในการทาํโครงงานคณติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จํานวน 30 คน  ภายหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2   โดยใช
สถิติ  t – test   dependent  samples 
  5.  เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
จํานวน  30  คน   กอนและหลังปฏบิัติกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2   โดย
ใชสถติิแบบวธิีวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures Analysis  of  Variance) 
  6.  เปรียบเทยีบเจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  30  
คน   กอนและหลังปฏบิัติกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที ่1 และระยะที่ 2    โดยใชสถติิแบบวิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures Analysis  of  Variance) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่  1   ขอมูลระหวางการทดลอง      
  1.  ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร การ
สะทอนผลการจัดกิจกรรม   ปญหาและอุปสรรค  และแนวทางการแกไขจากการประเมินในระหวาง
การทดลองโดยใชวิธีการสังเกตจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน   และการตรวจใบงาน
การสังเกต  ปรากฏผลดังตาราง  7 
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ตาราง   7   ผลการวเิคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร    การ 
     สะทอนผลการจัดกิจกรรม   ปญหาและอุปสรรค    และแนวทางการแกไข     จากการประเมิน 
     ในระหวางการทดลอง    โดยใชวิธีการสังเกตจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน    
     และการตรวจใบงาน 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ระยะที่  1
ข้ันที่  1   
วางพื้นฐาน 
จํานวน  9  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกบัโครงงาน
คณิตศาสตร 
 

1.  ดานความรู 
-  โครงงานคณิตศาสตร
เปนเนื้อหาใหมสําหรับ
นักเรียนจึงทําใหตองใช
เวลาคอนขางมาก 
 

1.  ดานความรู 
-   ตองเพ่ิมสื่อที่ใช
ประกอบการเรียนการ
สอน    ที่นักเรียน
สามารถศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรยีน
ในชั้นเรียนได 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-  นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 
-   นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูทาง
คณิตศาสตรได 
 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนใชเวลาใน
การแกปญหา
คอนขางมากในการ
ทํางานแตละกิจกรรม   
- นักเรียนยังขาดทักษะ
ในการสื่อสารและ
นําเสนอ 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   ตองระบุเวลาในการ
ทําแตละกิจกรรมให
แนนอน   อยาปลอยให
นักเรียนใชเวลามาก
เกินไป 
-  พยายามใหกําลังใจ
นักเรียน  กระตุนให
นักเรียนกลาแสดงออก 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมีระเบียบ 
วินัย 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสงงานชากวา
กําหนดเวลา 
 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   ใชวธิีการพูดชมเชย
นักเรียนที่สงงานทันเวลา
เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
คนอ่ืนๆ สงงานตามเวลา
เชนเดียวกัน 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ระยะที่  1
ข้ันที่  2
เริ่มตน
โครงงาน
จํานวน  5  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเลือก
หัวขอเรื่องที่จะนําไปทํา
โครงงานคณิตศาสตร  
ได 
 

1.  ดานความรู 
-   หัวขอเรื่องที่นักเรียน
เสนอมาบางเรื่อง  ไม
เกี่ยวของกับวชิา
คณิตศาสตร 
 

1.  ดานความรู 
-   แนะนําใหนักเรียนคิด
หัวขอที่เกีย่วของวิชา
คณิตศาสตร   โดยอาจ
นําปญหาที่เกดิจากการ
เรียนในชัว่โมงมาใชเปน
หัวขอในการทําโครงงาน
ก็ได 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-   นักเรียนสามารถให
เหตุผลได   
-   นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   ในบางครั้งนักเรียน
ไมสามารถหาเหตุผลมา
สนับสนุนความคิดของ
ตนเองได   ทําใหขอมูล
บางอยางของนักเรียน
ขาดความนาเชื่อถือ 
 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นําแบบฝกเสริม
ทักษะการใหเหตุผลมา
ใหนักเรียนฝกทํานอก
เวลาการจัดกจิกรรม 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 
 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนบางกลุมไม
สามารถวางแผนการ
ทํางานของกลุมได  จึง
ทําใหผลงานเสร็จไม
ทันเวลา 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   แนะนําวิธกีารวาง
แผนการทํางาน  จัด
อันดับความสาํคัญของ
งาน  ใหนักเรียนทราบ 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ระยะที่  1
ข้ันที่  3
ปฏิบตัิ
โครงงาน
จํานวน  5  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถ
ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
-   นักเรียนบางกลุมไม
ทราบขั้นตอนการทํา
โครงงานคณิตศาสตรทํา
ใหไมสามารถปฏิบตัิงาน
ไดในบางสวน 
 
 
 
 
 

1.  ดานความรู 
-   แนะนําใหนักเรียน
ทบทวนขั้นตอนในการ
ทําโครงงานใหชัดเจน   
วางแผนการทาํงานให
ชัด   แลวปฏบิัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนทีว่างแผนไว  
  

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-   นักเรียนสามารถให
เหตุผลได   

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

- 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

- 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนบางกลุมไม
ลงมือปฏิบัติกจิกรรม
ตามแผนการทํางานของ
กลุม  จึงทําใหผลงาน
เสร็จไมทันเวลา 
 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   แนะนําใหนักเรียนใช
แบบประเมินผล
ความกาวหนาในการ
ปฏิบตัิงานเปนตัวกํากบั  
ติดตามผล 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ระยะที่  1 
ข้ันที่  4 
เสนอผล
การศึกษา
จํานวน   5  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเสนอ
ผลการปฏบิัตกิิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรได 

1.  ดานความรู 
-   ผลงานของนักเรียนที่
นํามาจัดแสดง   รูปแบบ
ยังไมคอยนาสนใจ  
 

1.  ดานความรู 
-   นําตัวอยางการจัด
แสดงโครงงาน
คณิตศาสตรมาให
นักเรียนศึกษาเปน
แนวทาง 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 
-   นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   ผลงานนักเรียนขาด
การแสดงในสวนของ
ความคิดสรางสรรค 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   แนะนําใหนักเรียนคิด
รูปแบบที่แปลกใหม  
นาสนใจ   ไมซํ้าใคร 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

- 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

- 
 

ระยะที่  1
ข้ันที่  5
ปรับปรุง / 
พัฒนาเพื่อ
นําไปใช
จํานวน  3  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถนํา
ผลจากการปฏิบัติ
โครงงานคณิตศาสตรไป
ใชได 
 

1.  ดานความรู 
- นักเรียนบางกลุมไม
สามารถนําผลจากการ
ปฏิบตัิโครงงานไปใช
ประโยชนตอได 
 

1.  ดานความรู 
-   แนะนําใหนักเรียน
เลือกหัวขอโครงงานที่มี
ประโยชนสามารถนํา
ผลงานไปใชไดจริง 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-   นักเรียนสามารถให
เหตุผลได 
-  นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 
-   นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูทาง
คณิตศาสตรได 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  นักเรียนยังขาดทักษะ
การเชื่อมโยงความรู  ทํา
ใหนักเรียนไมสามารถ
เลือกประเด็นปญหาที่จะ
นํามาทําเปนโครงงาน
คณิตศาสตรทีมี่
ประโยชนได 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   ใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบตัิบอย ๆ   เพ่ือจะ
ไดเกิดทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร  
 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-  ในบางกลุมจะมี
สมาชิกบางคนที่ไมให
ความรวมมือในการ
ทํางานกับเพ่ือน 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   แจงเกณฑการให
คะแนนกลุมใหนักเรียน
ทราบกอนการ
ปฏิบตัิงาน 

ระยะที่  2
ข้ันที่  2
เริ่มตน
โครงงาน
จํานวน  3  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเลือก
หัวขอเรื่องที่จะนําไปทํา
โครงงานคณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
-  หัวขอเรื่องของบาง
กลุมไมจําเปนที่จะตอง
ทําเปนโครงงาน
คณิตศาสตรจึงจะตอบ
คําถามได  หรือไม
สามารถนําไปใช
ประโยชนตอได 

1.  ดานความรู 
-   แนะนําใหนักเรียนคิด
และเลือกปญหาที่มี
ความสําคัญ 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-   นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

- 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

- 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ  มีระเบียบ 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   ยังมีนักเรียนบางกลุม
ที่ไมสามารถทํางาน
อยางเปนระบบ 
 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   ใหกําลังใจและแนะนํา
วิธีการทํางานใหนักเรียน
ทราบ 

ระยะที่  2
ข้ันที่  3
ปฏิบตัิ
โครงงาน
จํานวน   5  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถ
ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
- 

1.  ดานความรู 
- 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-   นักเรียนสามารถ
แกปญหาได 
-   นักเรียนสามารถให
เหตุผลได   

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  นักเรียนบางกลุม
เลือกใชวิธีการแกปญหา
ที่ไมเหมาะสม 
 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  แนะนําใหนักเรียน
สรางทางเลือกในการ
แกปญหาที่หลากหลาย   
แลวพิจารณาแลว
ทางเลือกที่ดีที่สุด 
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ตาราง   7 (ตอ) 
 

ระยะที ่ การสะทอนผลการจัด
กิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนบางคนยัง
ขาดวินัยในการทํางาน   
ไมปฏิบตัิงานตาม
ขั้นตอนทีว่างแผนไว 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   กระตุนใหนักเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีระเบียบวินัยใน
การทํางาน 

ระยะที่ 2 
ข้ันที่  4เสนอ
ผลการศึกษา  
จํานวน  5  
ชั่วโมง 

1.  ดานความรู 
-  นักเรียนสามารถเสนอ
ผลการปฏบิัตกิิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรได 
 

1.  ดานความรู 
- 

1.  ดานความรู 
- 

 2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  นักเรียนสามารถ
สื่อสารและนําเสนอได 
-   นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  นักเรียนบางคนไม
กลาที่จะนําเสนอ
ความคิดที่แปลกกวา
เพ่ือน 

2.  ดานทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
-  สนับสนุนใหนักเรียน
กลาแสดงออกถึง
ความคิดที่สรางสรรค 

 3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-   นักเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ 
-   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
-   นักเรียนมีระเบียบ 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-  นักเรียนบางคนไม
สนใจฟงเพ่ือนกลุมอ่ืน
นําเสนอผลงาน 

3.  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
-  ตักเตือนนักเรียนและ
ใหความรูเรื่องมารยาท
ของผูฟงที่ดี 
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จากตาราง  7   พบวา   ในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่  1  จะพบปญหาและ
อุปสรรคมากกวาการจัดกิจกรรมในระยะที่  2  ทั้งในดานความรู   ดานทักษะกระบวนการ   และ
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ขอสังเกตทีไ่ดในระหวางการดําเนินการทดลอง 
 จากการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยพบขอสังเกตบางประการ ดังน้ี 
 1. การปฏิบตักิิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ในการทําโครงงานคณิตศาสตร อันไดแก การคิด
และเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทําโครงงาน และการลงมือทําโครงงาน  
นักเรียนใชเวลาคอนขางมาก ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําเพิม่เติมใหแกนักเรียน สวนการเขียนรายงานนั้น 
นักเรียนยังใชภาษาที่จะอธบิายในสิ่งทีต่องการนําเสนอไดไมชัดเจน ไมเหมาะสม และไมกะทัดรัด 
 2. ในขั้นการคิดและเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา นักเรียนสวนใหญไมสามารถคิด
หัวขอเรื่องหรอืปญหาที่จะทาํโครงงานคณิตศาสตรได และมีความวติกกังวลวาเรื่องที่กลุมของคนเอง
คิดและเลือกไว สามารถที่จะนําไปทําโครงงานคณิตศาสตรไดหรือไม ผูวิจัยจึงใหคําแนะนาํแก
นักเรียนวาควรจะทําเรื่องที่ใกลตวั ไมยากหรือซับซอนจนเกินไป และสามารถทําได 
 3. นักเรียนมีความกระตอืรือรนและใหความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีจั่ดเตรียม
ใหในแตละชั่วโมง เพราะกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวเปนกิจกรรมที่เนนใหนักเรยีนไดมีสวนรวมใน
การปฏิบตัิกิจกรรมอยางเตม็ที่ ทุกคนไดแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดย
ผานกระบวนการทํางานเปนกลุม 
 4. ในบางกิจกรรมนักเรียนบางคนยังสับสนและทําไดไมดีเทาที่ควร เชน   การเลือกหัวขอ
เรื่องเพ่ือจัดทําโครงงานคณิตศาสตร   ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแกนักเรียน ทําให
นักเรียนมีความเขาใจอยางถูกตอง สงผลใหเกิดการเรยีนรูไดดีขึ้น นักเรียนมีความสุขและสนุกกับ
การเรียน และสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดอยางถูกตอง 
 5. การสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูของครผููสอนมีสวนสาํคัญตอการเรยีนรูของ
นักเรียนเปนเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูเสมอ รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธทีดี่ระหวางผูวิจัยกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และการใหความเอาใจใสกับนักเรียน
ทุกคน ซ่ึงจะสงผลตอการพฒันาการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก  
 6. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การวิเคราะห การแกปญหา โดยการ
ทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทํากิจกรรม โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา
และใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนตองการ ทําใหนักเรียนมีความตืน่ตัวอยูเสมอ ซ่ึงในบางครั้งอาจ
ทําใหเสียเวลาไปบาง แตนักเรียนก็จะเกดิการเรียนรูไดเปนอยางดี  
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 สวนที่  2  ขอมูลหลังการทดลอง     
  1. คาสถิติพ้ืนฐานของความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   จํานวน 30 คน  ภายหลังปฏิบตักิิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   โดยจําแนก
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรออกเปน 4 ดาน (ดานละ 5 คะแนน) และโดยรวม
ปรากฏผลดังตาราง   8 
 
ตาราง 8     คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 จําแนกรายดาน  และโดยรวม 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร k x  

 รอยละ S.D. x  
 รอยละ S.D. 

1. ความรูเกี่ยวกับ
โครงงานคณิตศาสตร  

5 2.20 
 

44.00 0.40 4.40 
 

88.00 0.49 

2. ทักษะการปฏิบตัิงาน  5 2.60 52.00 0.49 4.50 90.00 0.50 
3. ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  

5 2.20 
 

44.00 0.40 4.10 
 

82.00 0.54 

4. การนําเสนอผลงาน  5 2.30 46.00 0.46 4.30 86.00 0.46 
รวม 20 9.30 46.50 1.02 17.30 86.50 1.29 

 
 จากตาราง 8 พบวา ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2 โดยรวมมี
คาเฉลีย่  17.30  คิดเปนรอยละ  86.50   และในระยะที่ 1 ความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตรโดยรวมมีคาเฉลี่ย  9.30  คิดเปนรอยละ  46.50    
 เม่ือพิจารณาความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรจําแนกรายดาน  ในระยะที่ 2 
ดานทักษะการปฏิบตัิงาน มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด   4.50   คิดเปนรอยละ  90.00   สวนดานความคดิริเริ่ม
สรางสรรค มีคาเฉลีย่ต่ําทีส่ดุ   4.10   คิดเปนรอยละ   82.00   และในระยะที ่ 1  ดานทักษะการ
ปฏิบตัิงาน มีคาเฉลีย่สูงที่สดุ   2.60   คิดเปนรอยละ  52.00   สวนดานความคิดริเริ่มสรางสรรค  
และความรูเกีย่วกับโครงงานคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยต่าํที่สุด   2.20   คิดเปนรอยละ   44.00    
  เพ่ือใหมองเห็นภาพความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร  จําแนกรายดาน  ในแตละระยะอยางชัดเจน   ดังภาพประกอบ  8 
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ภาพประกอบ  8   คาเฉลี่ยความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  จําแนกรายดาน   

เม่ือ  1 แทน ดานความรูเกีย่วกับโครงงานคณิตศาสตร 
  2 แทน ดานทักษะการปฏิบตัิงาน 
  3 แทน ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4 แทน ดานการนําเสนอผลงาน 
  a แทน การวัดหลังการปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 1 
  b แทน การวัดหลังการปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 2 
 

2.   เปรียบเทียบความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร  จําแนกรายดานและโดยรวม 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน  ภายหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2    โดยใชสถติิ  t – test   dependent  samples   ปรากฏผลดังตาราง   9 
 

a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

คาเฉลีย่ 
คาเฉลีย่ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
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ตาราง 9  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรจําแนกรายดานและ 
     โดยรวมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ภายหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
     ระยะที่ 1 และระยะที่ 2    
 

ความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร 

ระยะปฏบิตัิ
โครงงาน 

N 
 

x  S.D. t P 

ระยะที่  1 30 2.20 .40   

    29.16 .00 
ความรูเกี่ยวกบัโครงงาน

คณิตศาสตร 
ระยะที่  2 30 4.40 .49   

ระยะที่  1 30 2.60 .49   

    19.00 .00 ทักษะการปฏบิัติงาน 

ระยะที่  2 30 4.50 .50   

ระยะที่  1 30 2.20 .40   

    14.61 .00 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระยะที่  2 30 4.10 .54   

ระยะที่  1 30 2.30 .46   

    17.03 .00 การนําเสนอผลงาน 

ระยะที่  2 30 4.30 .46   

ระระที่  1 30 9.30 1.02   
    48.16 .00 รวม 

ระยะที่  2 30 17.30 1.29   
 

 จากตาราง 9 พบวา ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยรวมและจําแนกรายดาน  ไดแก  ดานความรูเกี่ยวกบัโครงงานคณิตศาสตร  
ดานทักษะการปฏิบตัิงาน  ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค และดานการนําเสนอผลงาน ภายหลัง
ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2 สูงกวา ความสามารถในการทาํโครงงาน
คณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังปฏิบตัิกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 1  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ   .01 
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3.    คาสถติพ้ืินฐานของทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
จํานวน 30 คน  กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2   โดย
จําแนกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองออกเปน  5  ดาน  (ดานละ  8  คะแนน)  และโดยรวม   
ปรากฏผลดังตาราง   10 
 

ตาราง  10  คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จําแนกแตละดาน (ดานละ  8  คะแนน)     และโดยรวม 
 

กอนปฏิบัต ิ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ทักษะการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

k x  
 

รอยละ S.D. x  
 

 

รอยละ 
 

S.D. x  รอยละ 
 

S.D. 

1.การกําหนด
ประเด็นหัวขอ
คนควา 

8 3.00 
 

37.50 1.50 4.00 50.00 0.00 6.66 83.33 0.47 

2.การคาดเดา
ผลที่จะไดจาก
การคนควา 

8 2.86 
 

35.83 1.71 4.00 50.00 0.00 8.00 100.00 0.00 

3.การเลือก
วิธีการคนควา
และการ
ดําเนินการ 

8 1.00 12.50 0.83 1.40 17.50 0.67 6.73 84.16 0.52 

4.การวิเคราะห
ผลที่ไดจากการ
คนควา 

8 0.00 0.00 0.00 1.90 
 

23.75 0.48 5.40 67.50 0.85 

5.การสรุปผล
การคนควา 

8 1.56 
 

19.58 1.77 1.76 
 

22.08 0.67 8.00 100.00 0.00 

รวม 40 8.43 21.08 2.22 13.06 32.66 1.01 34.80 87.00 0.99 

 
     จากตาราง 10 พบวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองโดยรวม ในระยะที่ 2 มีคาเฉลี่ย  
34.80  คิดเปนรอยละ  87.00   ในระยะที่ 1 มีคาเฉลีย่  13.06  คิดเปนรอยละ  32.66   และกอน
ปฏิบตัิกิจกรรม  มีคาเฉลี่ย  8.43  คิดเปนรอยละ  21.08    
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     เม่ือพิจารณาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดาน  ในระยะที ่2 ดานการคาดเดา
ผลที่จะไดจากการคนควาและดานการสรปุผลการคนควา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด   8.00   คิดเปนรอยละ  
100.00   ในระยะที ่1  ดานการกําหนดประเด็นหัวขอคนควาและดานการคาดเดาผลที่จะไดจากการ
คนควา มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด   4.00   คดิเปนรอยละ  50.00   และกอนปฏบิัตกิิจกรรม  ดานการ
กําหนดประเด็นหัวขอคนควา   มีคาเฉลี่ยสงูที่สุด   3.00   คิดเปนรอยละ  37.50      
 เพ่ือใหมองเห็นภาพความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
จําแนกรายดาน  ในแตละระยะอยางชัดเจน   ดังภาพประกอบ  9 

     
ภาพประกอบ  9 คาเฉลี่ยทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จําแนกรายดาน 

เม่ือ   1  แทน ดานการกําหนดประเด็นหัวขอคนควา 
  2 แทน ดานการคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา  
  3 แทน ดานการเลือกวิธีการคนควาและการดําเนนิการ 
  4 แทน ดานการวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา 
  5 แทน ดานการสรุปผลการคนควา 
  t แทน การวัดกอนการปฏิบตัิกิจกรรม 
  y แทน การวัดหลังการปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 1 
  z แทน การวัดหลังการปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 2 

 

t1 z1 y1 t2 z2 y2 t3 z3 y3 t4 z4 y4 t5 z5 y5 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

คาเฉลีย่ 

คาเฉลีย่ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดาน 
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4.  เปรียบเทยีบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดานและโดยรวม   ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  30  คน   กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 
และระยะที่ 2  โดยใชสถิติแบบวิธวีเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures 
Analysis  of  Variance) ปรากฏผลดังตาราง  11  
 

ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดานและโดยรวม    
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    กอนและหลังปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
     ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 

ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F P 

ระหวางครั้ง(b) 215.55 2 107.78 129.85 .00 การกําหนดประเด็น
หัวขอคนควา ภายในครั้ง(w) 24.22 29 .83   

 รวม(t) 239.77 58    

ระหวางครั้ง(b) 436.35 2 218.17 223.44 .00 การคาดเดาผลที่จะได
จากการคนควา ภายในครั้ง(w) 28.48 29 .98   

 รวม(t) 464.83 58    

ระหวางครั้ง(b) 614.75 2 307.37 904.02 .00 การเลือกวธิีการคนควา
และดําเนินการ ภายในครั้ง(w) 15.93 29 .34   

 รวม(t) 630.68 58    

ระหวางครั้ง(b) 450.20 2 225.10 750.33 .00 การวิเคราะหผลที่ได
จากการคนควา ภายในครั้ง(w) 8.76 29 .30   

 รวม(t) 458.96 58    

ระหวางครั้ง(b) 802.82 2 401.41 334.50 .00 การสรุปผลการคนควา 
ภายในครั้ง(w) 34.82 29 1.20   

 รวม(t) 837.64 58    

ระหวางครั้ง(b) 11890.60 2 5945.03 1231.62 .00 รวม 
ภายในครั้ง(w) 139.99 29 4.82   

 รวม(t) 13030.60 58    
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     จากตาราง 11 พบวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
โดยรวมและจาํแนกรายดาน  ไดแก  ดานการกําหนดประเด็นหัวขอคนควา  การคาดเดาผลที่จะได
จากการคนควา  การเลอืกวิธีการคนควาและดําเนนิการ การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควาและ
การสรุปผลการคนควา กอนและหลังปฏบิัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที ่ 1 และระยะที่ 2 มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  
 

5.  เปรียบเทยีบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดานและโดยรวม   ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  30  คน   เปนรายคู  โดยใชสถติิแบบการทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกตางนอยที่สุด (Least   Significant  Difference   Test : LSD) ปรากฏผลดังตาราง  12  
 

ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบพหุคูณทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกรายดานและ 
     โดยรวมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
     ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 

ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

 กอนปฏิบัต ิ
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

กอนปฏิบัติ  (3.00) - 1.00  ** 3.67  ** 
ระยะที่ 1    (4.00) - - 2.67  ** 

การกําหนดประเด็น
หัวขอคนควา 

ระยะที่ 2    (6.66) - - - 
กอนปฏิบัติ  (2.86) - 1.13 ** 5.13  ** 
ระยะที1่    (4.00) - - 4.00  ** 

การคาดเดาผลที่จะได
จากการคนควา 

ระยะที่ 2    (8.00) - - - 
กอนปฏิบัติ  (1.00) - 0.40  ** 5.73  ** 
ระยะที่ 1    (1.40) - - 5.33  * 

การเลือกวธิีการคนควา
และดําเนินการ 

ระยะที่ 2    (6.73) - - - 
กอนปฏิบัติ  (0.00) - 1.90 ** 5.40  ** 
ระยะที่ 1    (1.90) - - 3.50  ** 

การวิเคราะหผลที่ไดจาก
การคนควา 

ระยะที่ 2    (5.40) - - - 
กอนปฏิบัติ  (1.56) - 0.20 6.43  ** 
ระยะที่ 1    (1.76) - - 6.23  **   การสรุปผลการคนควา 
ระยะที่ 2    (8.00) - - - 
กอนปฏิบัติ  (8.43) - 4.63  ** 26.36  ** 
ระยะที่ 1    (13.06) - - 21.73  ** รวม 
ระยะที่ 2    (34.00) - - - 
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     จากตาราง 12 พบวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองโดยรวม  และดานการกําหนด
ประเด็นหัวขอคนควา   ดานการคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา   ดานการกําหนดวิธีการคนควา
และดําเนินการ   ดานการวิเคราะหผลทีไ่ดจากการคนควา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  ทุกคู  น่ันคือภายหลังปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 1 และระยะที่ 2  เกดิพัฒนาการของทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองในดานตาง ๆ และโดยรวม      
     สวนในดานการเลือกวธิกีารคนควาและดําเนินการ  ระหวางกอนปฏิบัติกิจกรรมกับหลังปฏิบัติ
กิจกรรมในระยะที่ 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ   .01  และระหวางกอน
ปฏิบตัิกิจกรรมกับหลังปฏิบตัิกิจกรรมในระยะที่ 1 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05      
     สวนในดานการสรุปผลการคนควา  ระหวางกอนปฏิบตัิกิจกรรมและหลังปฏบิัติกิจกรรมระยะที่ 1 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนกอนปฏิบตัิกิจกรรมกับหลังปฏิบตัิกิจกรรม
ระยะที ่ 2  และหลังปฏิบตักิิจกรรมระยะที่ 1  กบัหลังปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 2  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ   .01    

 
6.   คาสถติพ้ืินฐานของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   จํานวน 

30 คน กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2  ปรากฏผลดัง
ตาราง 13 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2   
 

กอนปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบตัิกจิกรรมระยะที่  1 ปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่  2 
x  รอยละ S.D. x  รอยละ S.D. x  รอยละ S.D. 

69.36 69.36 6.46 70.83 70.83 6.44 74.36 74.36 5.79 
 
     จากตาราง 13 พบวา เจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ในแตละระยะ 
มีคาเฉลี่ยสูงขึน้ตามลําดับ  โดยคิดเปนรอยละ  69.36 , 70.83  และ 74.36  ตามลําดับ      
 เพ่ือใหมองเห็นภาพพัฒนาการของเจตคติตอวิชาคณติศาสตรในแตละระยะอยางชดัเจน  
ดังภาพประกอบ  10 
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7.  เปรียบเทยีบเจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  30  คน   
กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2   โดยใชสถติแิบบวิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures Analysis  of  Variance) ปรากฏผลดัง
ตาราง  14 
 

ตาราง 14  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2   
     กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

ระหวางกลุม(b) 396.35 2 198.17 57.67 .00 
ภายในกลุม(w) 99.66 29 3.43   

รวม(t) 492.02 58    

 
       จากตาราง 14 พบวา เจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน   กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ   
.01  
 
ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบพหุคูณเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 
     กอนและหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 

 กอนปฏิบัติกิจกรรม 
(69.36)  

ปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 1 
(70.83) 

ปฏิบตัิกิจกรรมระยะที่ 2 
(74.36) 

กอนปฏิบัติ
กิจกรรม  - 0.46  ** 5.00  ** 

ปฏิบตัิกิจกรรม
ระยะที่ 1 

- - 3.53  ** 

ปฏิบตัิกิจกรรม
ระยะที่ 2 

- - - 
 

      จากตาราง 15 พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  ทุกคู     น่ันคือภายหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรในระยะที่ 1 และระยะที่ 2  เกิดพัฒนาการของเจตคติตอวิชาคณติศาสตร    



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลัง
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่สองสูงกวาในระยะที่หน่ึง 
 2. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภายหลังปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร   มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน      
บานดงดินแดง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซ่ึง
ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
  1. ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
  2. ตัวแปรตาม   ไดแก 

2.1  ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
2.2  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
2.3  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2548   ตั้งแตวันที่   1   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548   ถึง   วันที่  10  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2549    ทํา
การทดลองเปนเวลา   40   ชั่วโมง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร      
  2. แบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร    
  3. แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  4. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไว ดังน้ี 
  1.   ชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนที่จะได รับจากการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรในครั้งน้ี 
  2.  ชี้แจงวิธีการตอบแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนอง   และแบบวัดเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร 
  3.  เก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pre-test)  ดวยแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  (ใชเวลา  60  นาที) แลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบ 
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสท โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ชั่วโมง และดําเนินการวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังจากปฏิบัติโครงงานเสร็จสิ้นในแต
ละรอบ   โดยในระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร   ผูวิจัยไดบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน   โดยแบงเปนประเด็นหัวขอการสังเกต  3  ประเด็น  คือ   ดาน
ความรู   ดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  5. นําคะแนนที่ไดบันทึกไวจากการทดสอบโดยใชแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

สวนที่  1   ขอมูลระหวางการทดลอง      
   วิเคราะหความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร การสะทอนผล
การจัดกิจกรรม   ปญหาและอุปสรรค  และแนวทางการแกไขจากการประเมินในระหวางการทดลอง 

 สวนที่  2  ขอมูลหลังการทดลอง     
  1. วิเคราะหความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรจากการประเมินตามสภาพ
จริง โดยใชสถิติสําหรบัการวิเคราะหแบบ t-test Dependent Sample 
  2. วิเคราะหขอมูลคะแนนแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated-measures 
Analysis  of  Variance) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภายหลังปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2  คิดเปนรอยละ  86.50 
 2. ระดับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2   คิดเปนรอยละ  87.00 
 3.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2   คิดเปนรอยละ  74.36 
 4. ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2 สูงกวาในระยะที่ 1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 5. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 6.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร    มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ี อภิปรายผลไดดังน้ี  
 1. จากผลการวิจัยพบวา “ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรในระยะที ่2   สูงกวาในระยะที่ 1”   ทั้งน้ี
นาจะเปนผลจาก 
  1.1 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไปตามลําดับ ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยนักเรียนแตละกลุมรวมมือ
กันคนควาหาความรู และแกปญหา นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและคอยชวยเหลือกันภายในกลุม 
ครูทําหนาที่เปนเพียงผูชี้แนะ คอยใหคําปรึกษา และกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงการที่ครู
เปดโอกาสใหนักเรียนคิดเอง ลงมือปฏิบัติเอง เปนการทาทายความสามารถของนักเรียน กอทําให
เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํากิจกรรมตางๆ นักเรียนไมเบื่อหนาย สงผลใหนักเรียนสามารถทํา
โครงงานคณิตศาสตรไดสําเร็จตามที่มุงหวังไว อีกทั้งยังเปนการตอบสนองการแสดงออกในทุกดาน
ตามศักยภาพของนักเรียน และเปนการวัดผลที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 เรื่องการประเมินผลการเรียนรูพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 14-15) และสอดคลองกับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริงควบคูกับวิธีอ่ืนๆและนอกจากนี้การไดฝกปฏิบัติซํ้า ๆ ในเรื่อง
เดิม  จะทําใหนักเรียนไดนําขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในครั้งแรกมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติใน
ระยะที่  2  ทําใหผลการปฏิบัติงานในระยะที่ 2  ยอมประสบผลสําเร็จมากกวาการปฏิบัติงานในระยะ
ที่ 1  
  1.2 การประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนโดยการวัดและประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่ใชเกณฑการ
ประเมินแบบรูบริค (Rubric Score) บรรยายคุณภาพของงานออกเปนมาตราวัด (Scale) ใหคะแนน
แบบแยกองคประกอบมีการวัดพฤติกรรมนักเรียน 4 ดาน คือ 1) ความรูความเขาใจเกีย่วกับ     
โครงงาน 2) ทักษะการปฏบิัติงาน 3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ 4) การนําเสนอผลงาน ผูวิจัย
ประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรจากการสังเกตพฤติกรรมในทุกๆ ดานของ  
นักเรียน และเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มตนจนจบ ทําใหทราบถึงการพัฒนาของนักเรียนวาเกิดการเรียนรู
มากนอยเพียงใด และเปนไปตามสภาพที่แทจริงของนักเรียนหรือไม การประเมินตามสภาพจริงเปน
การประเมินทีเ่ปดโอกาสใหนักเรียนและครูสะทอนเปาหมาย และแนวทางในการประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี  (กรมวิชาการ.  2542 : 10)   ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถนําผลการประเมินตามสภาพจริง
ในครั้งแรกมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตรของกลุม
ตัวอยางไดเปนอยางดี   จึงสงผลทําใหความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรในระยะที่ 2 สูง
กวาในระยะที ่1    
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 2. จากผลการวิจัยพบวา “ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น” ทั้งน้ีนาจะ
เปนผลมาจาก  
  2.1 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาโครงงานคณิตศาสตร
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2544 แลวนํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร โดยมี      
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานและกรรมการไดตรวจสอบและปรบัปรุงแกไข ทําใหแผนการจัดกิจกรรม   
โครงงานคณิตศาสตรมีคุณภาพแลวนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง   
เพ่ือหาขอบกพรองและจุดออนแลวปรบัปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองกับกลุมตวัอยาง  จึง
สงผลใหนักเรยีนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน   
สุลํานาจ  (2547 : บทคัดยอ) ที่วา “ภายหลังจากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  นักเรียนมี
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรสูงขึน้” 
  2.2 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนให     
นักเรียนไดคนควาและศึกษาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัต ิ ตามความถนัดและความสนใจ ทําใหนักเรียน
มีอิสระทางความคิด นักเรียนสามารถแกปญหาไดอยางไมจํากัด ความคิดไมถูกปดกั้น นักเรียนได
รวมกันแกปญหา จึงสงผลใหนักเรียนเกดิทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากไดรับการจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชยัศักดิ์ ลลีาจรัสกุล  (2541 : 5) 
ลัดดา ภูเกียรติ  (2543 : 48) และชยัฤทธิ์ ศลิาเดช  (2544 : 5) ที่วา “การจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร สามารถพัฒนาทักษะ/กระบวนการตางๆ ใหแกนักเรียน นอกจากจะมุงฝกใหนักเรียน
คิดเปน ปฏบิัตไิดจริง และแกปญหาไดแลวยังเปนการประเมินความสามารถจริงของนักเรียนใน  
องคความรูไดอีกดวย เน่ืองจากความสามารถนั้นเกิดจากการบูรณาการความรูระหวางความรูที่   
นักเรียนมีอยูในตัวกบัทักษะที่ไดรับการ ฝกฝน และสะสมอยูในตวันักเรียน” 
  2.3 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรน้ันเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน       
ผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนศึกษาคนควาและคนพบองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข  (2541 : 11) ที่กลาววา  การที่
ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํา จะทําใหเกิดความพรอมและความกระตือรือรนที่จะเรียนทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ้นดวย และการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรยังเปนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivist) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิาร    
(2544 : 12) กลาววา การเรียนรูโดยการสรางองคความรูเปนวธิีการเรียนรูทีผู่เรียนตองแสวงหา
ความรู และทําความเขาใจโดยนําความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิง่ที่พบใหมและสราง
เปนความรูดวยตนเอง 



 

 

124

 ดวยเหตผุลดงักลาว  จึงทําใหนักเรียนที่ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีทกัษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากปฏิบตักิิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงขึ้นในแตละชวงเวลา 
 
 3. จากผลการวิจัยพบวา “เจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภายหลังปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร    มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้”  ทั้งน้ีนาจะเปนผลมาจาก 
   3.1  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรน้ันเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความ
ตื่นตัวอยูตลอดเวลา   นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูดวยตนเอง  เพราะนักเรียน
ทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆที่หลากหลาย  มีทั้งการแกปญหา การแสดงความคิดเห็น   
เพ่ือคนควาหาขอมูลที่เปนคําตอบ  รวมทั้งเกิดปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุม  ซ่ึงประสบการณที่
นักเรียนไดรับนาจะเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรางเจตคติใหแกผูเรียน  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ  (2531 : 4-5) ที่กลาววาการที่นักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่
ตนเองสนใจที่จะศึกษา ลงมือศึกษา    คนควาดวยตนเองและคนพบคําตอบของปญหาดวยตนเอง
เชนนี้ จะทําใหนักเรียนเกิดความชอบและสนใจในวิชานั้นๆ ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชานั้น 
  3 .2   สภาพการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรจะสอดคลองกับความรู 
ความสามารถ และความตองการของนักเรียน   จึงทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะคนควาหา
ความรูดวยตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค  สามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง  เม่ือสามารถแกปญหาดวยตนเองไดนักเรียนจึงเกิด
ความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร   นอกจากนี้การที่นักเรียนไดแสดงบทบาทและ
มีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น   เปนลักษณะการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ   จึงทําให
นักเรียนมีความรูสึกที่ดีขึ้นหรือมีความสุขในการเรียนรู  สงผลใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร   
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  อารีรัตน ขวัญทะเล  (2546 : บทคัดยอ)  ผลการวิจัยพบวา เจตคติ
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีการจัดการเรียนการสอนดวยการทํา
โครงงานคณิตศาสตรสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ที่ระดับนัยสําคัญ .01  
 
 จากผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเห็นไดวา การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรซ่ึงนักเรียน
ไดเลือกศึกษาเรื่องที่สนใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตลอดจนมีการนําเสนอผลของการศึกษา
คนควาใหผูอ่ืนทราบ โดยครูผูสอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเทาที่จําเปน
ในระหวางที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนไดฝกทักษะการทํางานอยางมีระบบและฝกการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
และความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร จึงถือไดวาโครงงานคณิตศาสตรเปนกิจกรรมหนึ่ง
ที่ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานคณิตศาสตร เปนการนําความรูทางคณิตศาสตรไป
ใชในชีวิตจริงอันจะเปนการสรางความตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร   
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 นอกจากนี้แลวยังเปนการฝกใหนักเรียนฝกแสวงหาความรู ฝกการทํางานกลุม ฝก
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ตนคิด หรือทําใหผูอ่ืนเขาใจ (สมวงษ แปลงประสพโชค และคน
อ่ืนๆ. 2544 : 4) ตลอดจนสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กลาวคือ “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาต ิและเต็มศักยภาพ” 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ 
การศึกษาคนควาตอไป 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนสามารถที่จะสงเสรมิและพัฒนา 
ได แตตองใชเวลาและความอดทน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห แกปญหาดวย
วิธีการตางๆ และครูควรเลือกวธิีการสอนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลาย นาสนใจ 
และควรทําอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางรวดเร็วและ
คงทน 

1.2 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรจะเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากยิง่ 
ขึ้น ถาครผููสอนใหโอกาสนักเรียนไดคิด สืบเสาะหาความรู และปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
โดยครูผูสอนเปนเพียงผูใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะแกนักเรียน ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนสามารถ
ทําโครงงานคณิตศาสตรได และยังสงผลใหนักเรียนเกดิทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอีกดวย 
  1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรจัดกจิกรรมการเรียนรูใหมีความหลากหลาย และ
เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเรว็และแมนยํา 
และทําใหนักเรียนเกิดทักษะ/กระบวนการตางๆ ที่จะสงผลตอการเรยีนรูตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 
  2.1 ควรนํารูปแบบกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ไปศึกษาผลในดานตางๆ เชน   
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   ความสามารถในการ
ถายโยงการเรยีนรู   ความคดิริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง  เปนตน 
  2.2 ควรสงเสริมและพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร  โดยใชวธิีการสอนตางๆ เชน การสอนแบบสบืสวนสอบสวน การสอนแบบอุปนัย การ
สอนแบบแกปญหา เปนตน  ใหกับนักเรียนในระดับชั้นตางๆ หรือใชวิธีการสอนทีมี่ความหลากหลาย
ในแตละชัว่โมง  
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 134

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

ผลการวเิคราะหเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
    
 1. ตารางคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 2. ตารางคา ∑Xi คา ∑Xi

2 คา Si และคาความเชื่อม่ัน (α-coefficient) ของแบบวดั 
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 3. ตารางคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัเจตคตติอวชิาคณิตศาสตร  
 4. ตารางคา ∑Xi คา ∑Xi

2 คา Si และคาความเชื่อม่ัน (α-coefficient) ของแบบวดั        
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
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ตาราง 16 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

ขอที่ r 
1 
2 
3 
4 

.459 

.487 

.571 

.582 
 
 
ตาราง 17 คา ∑Xi คา ∑Xi

2 คา Si และคาความเชื่อม่ัน (α-coefficient) ของแบบวดัทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

ขอที่ ∑Xi   ∑Xi
2   Si 

1 
2 
3 
4 

261 
259 
260 
264 

765 
155 
580 
252 

.651 

.889 

.802 

.805 
   ∑Si = .996 

 
 คาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
เน่ืองจาก n = 4 ; ∑ 2

is = .931  และ 2

ts = 2.504 

ดังน้ัน    α  = 
⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧ ∑
−

− 2
tS

2
iS

1
1n

n
 

      = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 504.2
931.1

14
4

 

      = ( )372.01
3
4

−  

      = ( )628.0
3
4  

      = 8373.0  
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เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
   n  แทน จํานวนขอสอบ 
   2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
 
ตาราง 18 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

ขอที่ r ขอที่ r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.760 
0.301 
0.565 
0.590 
0.395 
0.374 
0.321 
0.371 
0.617 
0.532 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.366 
0.745 
0.301 
0.270 
0.534 
0.727 
0.302 
0.556 
0.339 
0.428 

 
ตาราง 19 คา ∑Xi คา ∑Xi

2 คา Si และคาความเชื่อม่ัน (α-coefficient) ของแบบวดัเจตคตติอวชิา
คณิตศาสตร 
 

ขอที่ ∑Xi   ∑Xi
2   Si 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3.733 
3.067 
3.167 
4.233 
4.533 
3.267 
3.900 
3.633 
3.467 
4.133 

13.937 
9.404 
10.027 
17.921 
20.551 
10.671 
15.210 
13.201 
12.017 
17.084 

0.785 
0.254 
0.530 
0.679 
0.629 
0.639 
0.759 
0.615 
0.776 
0.776 
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ขอที่ ∑Xi   ∑Xi
2   Si 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3.600 
3.567 
4.600 
3.900 
3.667 
3.567 
3.267 
4.033 
3.833 
3.200 

12.960 
12.721 
21.160 
15.210 
13.444 
12.721 
10.671 
16.267 
14.694 
10.240 

0.723 
0.773 
0.621 
0.759 
0.802 
0.858 
0.583 
0.580 
0.874 
0.406 

   ∑Si = 5.798 
 
 คาความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เน่ืองจาก n = 4 ; ∑ 2

is = 9.844  และ 2

ts = 33.620 

ดังน้ัน    α  = 
⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧ ∑
−

− 2
tS

2
iS

1
1n

n
 

      = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 620.33
844.91

120
20

 

      = ( )293.01
19
20

−  

      = ( )707.0
19
20  

      = 7442.0  
 เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
   n  แทน จํานวนขอสอบ 
   2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
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ภาคผนวก ข 
 
     1.  แผนดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
     2.  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
     3.  แบบวัดทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
     4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
     5.  แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน 
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แผนดําเนนิการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
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ตาราง  20   แผนดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

1. 1. มีความรู
เกี่ยวกบั
โครงงาน
คณิตศาสตร 

1. บอกความหมายของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
2. บอกหลักการของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
3. บอกจุดมุงหมายของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
4. ระบุประเภทของ   
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
5. ระบุขั้นตอนการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
6. อธิบายวธิกีารทาง
วิทยาศาสตรได 
7. เขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร
จากสถานการณที่
กําหนดใหได 

1. ใหนักเรียนเขียนความรูสกึที่มีตอวชิา
คณิตศาสตร รวมทั้งปญหาในการเรียน
วิชาคณติศาสตร ลงในใบงานที่  1 
“ความรูสึกลึกๆ ในใจ” 
2. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปผลจากการทําใบงานที ่1 วา
นักเรียนสวนใหญมีความรูสกึตอวิชา
คณิตศาสตรอยางไรและมีปญหาในการ
เรียนวชิาคณติศาสตรอยางไรบาง 
3. ใหนักเรียนดูวิดีทัศนเรื่องโครงงาน
คณิตศาสตร 
4. ใหนักเรียนสรุปความหมายของ
โครงงานคณิตศาสตร ลงในใบงานที่ 2 
“ฉันคือใคร” 
5. ใหนักเรียนนําผลสรุปทีไ่ดจากการทํา
ใบงานที่ 1 มาอภิปรายตอไปวาสามารถ
นําหัวขอใดไปทําโครงงานคณิตศาสตร
ไดบาง ลงในใบงานที่ 3 “ฉันคือปญหา” 
6.ยกตวัอยางการคนพบยาเพนนิซิลิน 
ของเฟลมมิ่งโดยใชแผนโปรงใสที่ 1   
7. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 4 “การ
แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร” 
8. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึง
ขั้นตอนวิธีการคนพบของเฟลมมิ่ง 
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรวามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ระบุปญหา ขัน้ตั้งสมมตฐิาน ขั้นทดลอง 
และขั้นสรุป โดยใชแผนโปรงใสที่ 2 
ประกอบ   

9  
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

   10. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน  
แลวใหนักเรียนศึกษาตวัอยางโครงงาน
คณิตศาสตรประเภท 
ตางๆ            
11. ใหนักเรียนชวยกันจัดประเภท
ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตรออกเปน
กลุมๆ ตามความเขาใจของนักเรียนลง
ในใบงานที่ 5 “จัดกลุมใหฉนัหนอย” 
12. แตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอ
ผลงานหนาชัน้เรียน โดยใชแผนโปรงใส  
13. ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 
โดยใชแผนโปรงใสที่ 3 ประกอบ 
14. ครูอธบิายขั้นตอนในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร โดยใชตวัอยาง
โครงงานคณิตศาสตรแตละประเภท
ประกอบการอธิบาย 
15. นําผลที่ไดจาการทําใบงานที่ 3 มา
ใหนักเรียนชวยกันวางแผนขั้นตอนใน
การทําโครงงานคณิตศาสตร ลงในใบ
งานที่ 6 “มาวางแผนกันกอน” 
16. แตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอ
ผลงานหนาชัน้เรียน โดยใชแผนโปรงใส 
17. ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปขั้นตอนในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร โดยใชแผนโปรงใสที่ 4 
ประกอบ 
18. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 6 “ปญหา
นอยนิดสูโครงงานคณิตศาสตร” 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

   19. แตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอ
ผลงานหนาชัน้เรียน โดยใชแผนโปรงใส 
20. ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปเปนวิธีการเขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร 

 

2. สามารถเลือก
หัวขอเรื่องที่จะ
นําไปทํา
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

1. คิดและเลือกหัวขอ
ปญหาที่จะศึกษาได
อยางเหมาะสม 
2. เขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 

1. ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
2. ใหนักเรียนรวมกันเสนอหัวขอปญหา
ที่สนใจที่จะนาํมาทําเปนหัวขอปญหาที่
จะศึกษา พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการ
เลือกหัวขอน้ันๆ  
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปการคิดและวิธีการเลือกปญหาที่จะ
นํามาศึกษา โดยใชแผนโปรงใสที่ 1 
ประกอบ 
4. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน   
แลวใหนักเรียนชวยกันคิดหัวขอปญหา
ที่จะนํามาศึกษา แลวคนควาหาขอมูล
เกี่ยวกบัหัวขอปญหา พรอมทั้งเลือก
ปญหาที่จะศึกษา แลวทําใบงานที่ 1 “ 
โครงงานคณิตศาสตรของเรา” 
5. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน โดยใชแผนโปรงใส โดย
ใหนักเรียนกลุมที่ยงัไมไดนําเสนอ
ผลงานเปนผูรวมอภิปรายซกัถาม และมี
ครูเปนผูชี้แนะเพ่ิมเติม หลงัจากที่
ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนแลว 
 

5 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

2. สามารถเลือก
หัวขอเรื่องที่จะ
นําไปทํา
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

1. คิดและเลือกหัวขอ
ปญหาที่จะศึกษาได
อยางเหมาะสม 
2. เขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 

6. นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป
วิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน
คณิตศาสตร โดยมีครูเปนผูเติมเต็มให
สมบูรณ 
 

 

3. สามารถปฏิบตัิ
กิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

สามารถลงมือทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ตามลําดับขั้นตอนได
อยางถูกตอง 

1. ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการคิด
และเลือกหัวขอปญหาที่จะศกึษา   
รวมทั้งวธิีการเขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร 
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
ซักถามเกี่ยวกับวธิีดําเนินการศึกษา
คนควาที่ไดระบุไวในเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร (ใบงานที่ 1 
“โครงงานคณิตศาสตรของเรา”) 
3. ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปราย
ซักถามเกี่ยวกับหลักการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร โดยใชแผนโปรงใสที่ 1 
ประกอบ 
4. ใหนักเรียนแตละกลุมลงมือทํา
โครงงานคณิตศาสตรตามลําดับขั้นตอน
ที่วางแผนไว 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกบั
ขั้นตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตรอีก
ครั้ง โดยใชวธิกีารถามตอบ 
6. ครูแจกแบบประเมินความกาวหนา 
ใหนักเรียนแตละกลุมประเมินผลการ
ทํางานในกลุม  เม่ือประเมินผลแลวให
สงแบบประเมินคืนคร ู

5 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

4. สามารถเสนอ
ผลการปฏบิัติ
กิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

1. เขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
2. อธิบายหลกัการและ
วิธีการทําโครงงาน
คณิตศาสตรได 
3. บอกผลของการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
4. บอกปญหาหรือ
อุปสรรคในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
พรอมทั้งบอก
ขอเสนอแนะได 

1. ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับขั้นตอน
การทําโครงงานคณิตศาสตร ตั้งแต
เริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดการทําโครงงาน
คณิตศาสตร 
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
ซักถาม โดยใชแผนโปรงใสที่ 1-3 ใน
ประเด็นตางๆ ดังน้ี 
  - การเขียนรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร  
  - การแสดงผลงานโครงงาน
คณิตศาสตร 
  - การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร 
3. ครูมอบหมายงานใหนักเรียนแตละ
กลุมเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร 
พรอมทั้งเตรียมการจัดแสดงผลงานของ
โครงงานคณิตศาสตร 
4. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน
ความรูเกี่ยวกบัการเขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร และการแสดงผล
งานโครงงานคณิตศาสตร 
5. ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร และเตรียมการจัด
แสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร โดย
ครูตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานของ
นักเรียนแตละกลุม 
6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา ใน
การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร
และการแสดงผลงานโครงงาน
คณิตศาสตรมีลําดับขั้นตอนอยางไรบาง 

5 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

   7. ครูแจกแบบประเมินความกาวหนาใน
การปฏิบตัิงาน แลวใหนักเรียนแตละ
กลุมประเมินผลการทํางานในกลุม เม่ือ
ประเมินเสร็จแลวสงคืนคร ู
8. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน
ความรูเกี่ยวกบัการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร และการประเมินผล
โครงงานคณิตศาสตร 
9. ครูใหนักเรยีนแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมาจับสลากเพื่อเรียงลาํดับการ
นําเสนอผลงาน พรอมทั้งแจกแบบวัด
ความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร  
10. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
โครงงานคณิตศาสตร พรอมทั้งครูและ
นักเรียน (กลุมที่ไมไดนําเสนอ) รวมกัน
ประเมินผลการทําโครงงานคณิตศาสตร 
11. ครูและนกัเรียน (กลุมที่ไมได
นําเสนอ) รวมกันอภิปรายซักถามและ
ชี้แนะ (เพ่ิมเตมิ)หลังจากแตละกลุม
นําเสนอเสร็จแลว 
12. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลที่
ไดจากการทําโครงงานคณิตศาสตร 
รวมทั้งบอกปญหาหรืออุปสรรคในการ
ทําโครงงานคณิตศาสตรในครั้งน้ี 
13. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรปุ
วิธีการนําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร โดยมีครูคอย
เสริมใหสมบูรณ 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

5. สามารถ
ปรับปรุง/พัฒนา
โครงงาน
คณิตศาสตร
เพ่ือนําไปใชได 

1. เผยแพรโครงงาน
คณิตศาสตรได 
2. บอกประโยชนที่
ไดรับจากการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ได 

1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
ซักถามเกี่ยวกับการทําโครงงาน
คณิตศาสตร ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดการ
ทําโครงงาน 
2. ครูใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกันฝก
ทําใบงานที่ 1 “อยางนี้…ตองขยาย”  
3. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมา
นําเสนอผลงาน โดยใชแผนโปรงใส 
พรอมทั้งครูและนักเรยีนกลุมอ่ืนรวม
อภิปรายซักถาม 
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและ
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับการเผยแพร
โครงงานคณิตศาสตร และประโยชนที่
ไดรับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร
โดยใชแผนโปรงใสที่ 1-2 ประกอบ 

3 

6. สามารถเลือก
หัวขอเรื่องที่จะ
นําไปทํา
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

1. คิดและเลือกหัวขอ
ปญหาที่จะศึกษาได
อยางเหมาะสม 
2. เขียนเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร
ได 

1. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน  แลว
ใหนักเรียนชวยกันคิดหัวขอปญหาที่จะ
นํามาศึกษา แลวคนควาหาขอมูล
เกี่ยวกบัหัวขอปญหา พรอมทั้งเลือก
ปญหาที่จะศึกษา แลวทําใบงานที่ 1 
“โครงงานคณิตศาสตรของเรา 
Version.2” 
2. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน โดยใชแผนโปรงใส  โดย
ใหนักเรียนกลุมที่ยังไมไดนําเสนอ
ผลงานเปนผูรวมอภิปรายซกัถาม และมี
ครูเปนผูชี้แนะเพ่ิมเติม หลงัจากที่
ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนแลว 

3 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

7. สามารถปฏิบตัิ
กิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

สามารถลงมือทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ตามลําดับขั้นตอนได
อยางถูกตอง 

1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
ซักถามเกี่ยวกับวธิีดําเนินการศึกษา
คนควาที่ไดระบุไวในเคาโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร (ใบงานที่  1 
“โครงงานคณิตศาสตรของเรา
Version.2”) 
2. ใหนักเรียนแตละกลุมลงมือทํา
โครงงานคณิตศาสตรตามลําดับขั้นตอน
ที่วางแผนไว 
3. ครูแจกแบบประเมินความกาวหนา 
ใหนักเรียนแตละกลุมประเมินผลการ
ทํางานในกลุม  เม่ือประเมินผลแลวให
สงแบบประเมินคืนคร ู

5 

8. สามารถเสนอ
ผลการปฏบิัติ
กิจกรรม
โครงงาน
คณิตศาสตรได 

1. เขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
2. อธิบายหลกัการและ
วิธีการทําโครงงาน
คณิตศาสตรได 
3. บอกผลของการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
ได 
4. บอกปญหาหรือ
อุปสรรคในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร
พรอมทั้งบอก
ขอเสนอแนะได 

1. ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร และเตรียมการจัด
แสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร โดย
ครูตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานของ
นักเรียนแตละกลุม 
2. ครูแจกแบบประเมินความกาวหนาใน
การปฏิบตัิงาน แลวใหนักเรียนแตละ
กลุมประเมินผลการทํางานในกลุม เม่ือ
ประเมินเสร็จแลวสงคืนคร ู
3. ครูใหนักเรยีนแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมาจับสลากเพื่อเรียงลาํดับการ
นําเสนอผลงาน พรอมทั้งแจกแบบวัด
ความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร  
4. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร พรอมทั้งครูและนักเรยีน 

5 
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ตาราง  20   (ตอ) 
 
แผน
ที่ 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม เวลา  
(ชั่วโมง) 

   (กลุมที่ไมไดนําเสนอ) รวมกนั
ประเมินผลการทําโครงงานคณิตศาสตร 
5. ครูและนักเรียน (กลุมที่ไมได
นําเสนอ) รวมกันอภิปรายซักถามและ
ชี้แนะ (เพ่ิมเตมิ)หลังจากแตละกลุม
นําเสนอเสร็จแลว 
6. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลที่
ไดจากการทําโครงงานคณิตศาสตร  
รวมทั้งบอกปญหาหรืออุปสรรคในการ
ทําโครงงานคณิตศาสตรในครั้งน้ี 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  1 
ระยะวางพื้นฐาน 

ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2                                          ภาคเรียนที่    2 
ปการศึกษา    2548                                         จํานวน    9    ชั่วโมง 
 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  1 
 

1.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับโครงงานคณิตศาสตร 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 ดานความรู  บอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตรได 
 2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ  

 2.2.1 สามารถใหเหตุผลจากปญหาที่นําเสนอ 
  2.2.2 สามารถสื่อสาร และนําเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
  2.2.3 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน   
 2.3 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  2.3.1 การทํางานเปนระบบ  
  2.3.2 ความรบัผิดชอบ 
  2.3.3 ความมีระเบียบวินัย 
 
3. สาระการเรียนรู 
 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนนําความรู หลักการและแนวคิดทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่ตนเอง
สนใจที่จะศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ
อยางเปนอิสระดวยวิธีการ ทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัย โดยมีครูผูสอนและ/หรือ
ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว อาจเปนโครงงาน
เด่ียวหรือกลุมก็ได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 ใหนักเรียนเขียนความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งปญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ลงในใบงานที่ 1 “ความรูสึกลึกๆ ในใจ” 
 4.2 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทําใบงานที่ 1 วานักเรียนสวนใหญมี
ความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตรอยางไรและมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางไรบาง 
 4.3 ใหนักเรียนดูวีดิทัศนเรื่องโครงงานคณิตศาสตร 



 151

 4.4 ใหนักเรียนสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร ลงในใบงานที่ 2 “ฉันคือใคร” 
 4.5  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทําใบงานที่ 2  วานักเรียนสวนใหญให
ความหมายของโครงงานคณิตศาสตรอยางไร   โดยใชแผนโปรงใสที่ 1 “ความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร”  ประกอบการอภิปรายและสรุป 
 
5. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1 วิดีทัศนเรือ่งโครงงานคณิตศาสตร  
 5.2 แผนโปรงใสที่ 1 “ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 
 5.3 ใบงานที่ 1 “ความรูสึกลึกๆ ในใจ” 
 5.4 ใบงานที่ 2 “ฉันคือใคร”  
 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1. สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจผลการทําใบงาน 

ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป - แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
7. บันทึกหลงัสอน 
 7.1 ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.2 แนวทางการแกปญหาหรือพัฒนา ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.4 แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรูครั้งตอไป……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ขอเสนอแนะ   ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….. 
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ลงมือปฏิบตัิดวยตนเอง 
ตามความสามารถ / ความถนัด 

อยางเปนอสิระ 

ครูเปนผูคอยใหคําปรกึษา 
และแนะนํา 

 

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
หรือกระบวนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
ความรู / หลักการ / แนวคิด /                            ประเด็นปญหาที่นักเรยีน 
   ทฤษฎีทางคณิตศาสตร                                     สนใจศึกษาคนควา 
 
 
 
 
 
 
 
                                            โครงงานคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
      
         
 
                                   
 
 
 
 

แผนโปรงใสที่ 1 
“ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร” 



 153

 
 
 
 
 
      ชื่อ  ………………………  นามสกุล   …………………… ชั้น ……………  เลขที่   ………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งปญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร    
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ใบงานที่ 1 
 “ความรูสึกลึก ๆ ในใจ” 
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     ชื่อ  ………………………  นามสกุล   …………………… ชั้น ……………  เลขที่   ………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร     
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ใบงานที่ 2 
 “ฉันคือใคร” 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่  1 
ระยะวางพื้นฐาน 

ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2                ภาคเรียนที่    2 
ปการศึกษา    2548               จํานวน    9    ชั่วโมง 
 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  4 
 

1.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับโครงงานคณิตศาสตร 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 ดานความรู  ระบุประเภทของโครงงานคณิตศาสตรได 
 2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ  

 2.2.1 สามารถใหเหตุผลประกอบคําตอบที่นําเสนอ 
  2.2.2 สามารถสื่อสาร และนําเสนอผลการปฏิบตังิาน 
  2.2.3 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน   
 2.3 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  2.3.1 การทํางานเปนระบบ  
  2.3.2 ความรบัผิดชอบ 
  2.3.3 ความมีระเบียบวินัย 
 
3. สาระการเรียนรู 
 ประเภทของโครงงานคณติศาสตร   โครงงานคณิตศาสตรแบงเปน 4 ประเภทคือ 
   1. โครงงานประเภทศกึษาคนควา (Documentation Projects)  
   2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Projects)  
   3. โครงงานประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ (Development Projects)  
   4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical Projects)  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน แลวใหนักเรียนศึกษาตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทตางๆ 
 4.2 ใหนักเรียนชวยกันจัดประเภทตัวอยางโครงงานคณิตศาสตรออกเปนกลุมๆ ตามความ
เขาใจของนักเรียนลงในใบงาน “จัดกลุมใหฉันหนอย” 
 4.3 แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยใชแผนโปรงใส    
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 4.4 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปประเภทของโครงงานคณิตศาสตร โดยใช
แผนโปรงใส “ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร”  ประกอบ 
 
5. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 5.1 แผนโปรงใส “ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร”  
 5.2 ใบงาน “จัดกลุมใหฉันหนอย” 
 5.3 ตัวอยางโครงงานคณิตศาสตร 
 5.4 แผนโปรงใสที่ 3 “วิธีการทางวิทยาศาสตร” 
 5.5 แผนโปรงใส (สําหรับการนําเสนอ) 
 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1. สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
2. ตรวจผลการทําใบงาน 

ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป - แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
7. บันทึกหลงัสอน 
 7.1 ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.2 แนวทางการแกปญหาหรือพัฒนา ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7.4 แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรูครั้งตอไป……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ขอเสนอแนะ   ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….. 
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                                ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร 
 
 
 
1. โครงงานประเภทศึกษาคนควา  
      (Documentation Projects)  
 
 
 
                              2.   โครงงานประเภททดลอง  
                                    (Experimental Projects) 
 
 
 
                                                    3.  โครงงานประเภทการพัฒนาหรือ  
                                                          การประดิษฐ (Development Projects)  
 
 
 

4.  โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรอื
การอธิบาย      (Theoretical Projects)  

 
 
 
 
 
 
 

แผนโปรงใส 
“ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร” 
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                          ชื่อกลุม  …………………… …………………… ชั้น …………… 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจัดกลุมตัวอยางโครงงานคณิตศาสตรที่ครูนํามาใหพิจารณา พรอมทั้งบอก
หลักในการจัดกลุมดวย 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ใบงาน 
 “จัดกลุมใหฉันหนอย” 
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แบบประเมนิคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 
การทํางานอยางเปน

ระบบรอบคอบ 
เลข
ที่ 

ชื่อ  -  สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 
สรุป 
ผล 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
26.             
27.             
28.             
29.             
30.             
 
เกณฑการประเมิน 
 3 -  4  ถือวาพอใช  ( 1 ) 
 5 – 7  ถือวาดี   ( 2 ) 
 8 – 9  ถือวาดีมาก  ( 3 ) 
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เกณฑการใหคะแนน 
 1.  ความรับผดิชอบ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-สงงานกอนหรือตรงเวลานดัหมาย 
-รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏบิัติเองจนเปนนิสัย และแนะนําชักชวน 
ผูอ่ืนปฏิบัตไิด 

2  
ดี 

-สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงกับครูผูสอน มีเหตุผลที่รับฟงได 
-รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏบิัติเองจนเปนนิสัย 

1  
พอใช 

-สงงานชากวากําหนด  
-ปฏิบตัิงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 

 
 2. ความมีระเบียบวินัย 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันทุกครั้ง 

2 
ดี 

-สมุดงาน ชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 

1 
พอใช 

-สมุดงาน ชิ้นงาน ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
-ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงทีก่ําหนดไวรวมกันเปนบางครั้ง ตองอาศัยการแนะนํา 

 

 3.  การทํางานอยางเปนระบบ รอบคอบ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

-มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
-การทํางานมีครบทุกขั้นตอน ตัดขั้นตอนที่ไมสําคัญออก 

2 
ดี 

-มีการวางแผนการดําเนินงาน 
-การทํางานมีครบทุกขั้นตอน แตผิดพลาดบาง 

1 
พอใช 

-ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
-การทํางานไมมีขั้นตอน มีความผิดพลาดตองแกไข 
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แบบบันทึกการสังเกต 
 

ความสนใจ ความรวมมือ การตอบคําถาม 
เลขท่ี ชื่อ  -  สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
รวม 

สรุป 
ผล 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
26.             
27.             
28.             
29.             
30.             

 
เกณฑการประเมิน 
 3 -  4  ถือวาพอใช  ( 1 ) 
 5 – 7  ถือวาดี   ( 2 ) 
 8 – 9  ถือวาดีมาก  ( 3 ) 
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เกณฑการใหคะแนน 
 1. ความสนใจ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

สนใจเรียน   ตั้งใจเรียน     ไมคุย  ไมเลนกับเพ่ือน    ตลอดเวลาทีค่รูอธิบายหรือทํา
กิจกรรม 

2  
ดี 

สนใจเรียน   ตั้งใจเรียน   แตในบางเวลาอาจคุยหรือเลนกับเพ่ือนบาง 

1  
พอใช 

ไมคอยสนใจเรียน   มักจะคุยหรือเลนกับเพ่ือนในขณะทีค่รูกําลังอธิบายหรือทํา
กิจกรรมเสียมากกวา 

 
 2. ความรวมมือ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

ใหความรวมมือในทุกกิจกรรมที่ปฏิบตัิเปนอยางดี   และมีความกระตอืรือรนที่จะทํา
กิจกรรม 

2 
ดี 

ใหความรวมมือในการปฏิบตัิทุกกิจกรรม   แตบางครั้งขาดความกระตือรือรนที่จะทํา
กิจกรรม  

1 
พอใช 

ใหความรวมมือในการปฏิบตัิกิจกรรมในบางกิจกรรม  สวนใหญขาดความ
กระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม  

 

 3. การตอบคาํถาม 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะทีป่รากฏเห็น 

3 
ดีมาก 

ใหความสนใจตอคําถามของครู    และตอบคําถามที่ครูถามทุกครั้ง 

2 
ดี 

ใหความสนใจตอคําถามของครู    แตตอบคําถามที่ครถูามเปนบางครั้ง 

1 
พอใช 

ไมคอยใหความสนใจตอคําถามของครู    และตอบคําถามที่ครูถามเปนบางครั้ง 
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แบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
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                                                           ตั้งใจตอบคําถามกันนะครับ 
 
 
 

แบบวัดทักษะ 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

คําชี้แจง   
         ใหนักเรียนศึกษาโจทยสถานการณปญหาที่กําหนดให

อยางละเอียด  รอบคอบ    แลวตอบคาํถามตามประเด็นที่กําหนดให
ในแตละขอ  พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 

         ในแตละขอจะมีคําถามทั้งหมด 5 ประเด็น   แตละประเด็น
จะมีคะแนนเต็ม  2  คะแนน   1 ขอคําถามจะมีคะแนนเต็ม  10  
คะแนน   ดังนั้นแบบวัดฉบับนี้จึงมีคะแนนเต็ม  40  คะแนน 

         นักเรียนมีเวลาในการทาํแบบวัดฉบับนี้   60   นาท ี
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1.  ประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด   เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาเรื่องน้ัน            
จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2.   เม่ือศึกษาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแลว    สิ่งทีนั่กเรียนจะไดรับคืออะไร   เพราะเหตใุดจึงไดรับสิ่งน้ัน   จง
ใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3.   นักเรียนจะตองทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษา  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4.   เม่ือนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว    นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดอยางไร   จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5. นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ีอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 1.   สมหญิงเปนคนสูงแตมีรูปรางคอนขางทวม    จึงมีปญหาในเรื่องการเลือกสวมใส
เสื้อผาใหเหมาะสมกับตนเองอยูเสมอ    สัปดาหหนาจะมีงานเลี้ยง  สมหญิงตองการนําผาพื้น
สีขาวซึ่งมีอยูหน่ึงผืนมาตัดเปนชุดเพื่อใสไปในงาน แตก็ไมตองการที่จะใสเสื้อสขีาวธรรมดา ๆ  
นักเรียนจะชวยออกแบบลวดลายผาผืนน้ีอยางไรใหสวยงามและเหมาะสมกับเธอ 
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1.  ประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด   เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาเรื่องน้ัน            
จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2.   เม่ือศึกษาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแลว    สิ่งทีนั่กเรียนจะไดรับคืออะไร   เพราะเหตใุดจึงไดรับสิ่งน้ัน   จง
ใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3.   นักเรียนจะตองทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษา  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4.   เม่ือนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว    นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดอยางไร   จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5. นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ีอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ขอ 2.   นองแกวตองการกลองเพ่ือนําไปใสของขวัญใหพ่ีสาว  เน่ืองในโอกาสที่เรียนจบ
ปริญญาตรี   จึงไปซ้ือกระดาษแข็งมาหนึง่แผนเพ่ือที่จะทํากลองใสของขวัญเอง แตตอนนี้ยัง
คิดไมออกวาจะตัดกระดาษอยางไรจึงจะทํากลองที่มีพ้ืนที่ใหมากทีสุ่ดได   นักเรียนมาชวย
นองแกวคิดหนอยเสียวาจะตัดกระดาษอยางไรดีจึงจะทํากลองที่มีพ้ืนที่ใหมากที่สดุ   และมี
เศษกระดาษเหลือนอยที่สุด 
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1.  ประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด   เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาเรื่องน้ัน            
จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2.   เม่ือศึกษาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแลว    สิ่งทีนั่กเรียนจะไดรับคืออะไร   เพราะเหตใุดจึงไดรับสิ่งน้ัน   จง
ใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3.   นักเรียนจะตองทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษา  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4.   เม่ือนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว    นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดอยางไร   จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5. นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ีอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ขอ 3. วันนี้คณุครูสอนเรื่องวงกลม   กุกไกจึงไดเห็นสัญลักษณแปลก ๆ ตัวหน่ึง ซ่ึงคุณครู
บอกวาเจาสญัลักษณน้ีเรยีกวา   พาย  (π)        กุกไกก็เลยสงสยัวาเจาสัญลักษณน้ีมีประวตัิ
ความเปนมาและความสําคญัอยางไร   นักเรียนชวยหาคําตอบใหกุกไกไดหรือไม 
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1.  ประเด็นหัวขอที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาคือเร่ืองใด   เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาเรื่องน้ัน            
จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2.   เม่ือศึกษาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแลว    สิ่งทีนั่กเรียนจะไดรับคืออะไร   เพราะเหตใุดจึงไดรับสิ่งน้ัน   จง
ใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3.   นักเรียนจะตองทําอยางไรบางจึงจะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษา  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4.   เม่ือนักเรียนไดศึกษาคนควาตามวิธีการที่นักเรียนเลือกแลว    นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดอยางไร   จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5. นักเรียนจะสรุปผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ีอยางไร  จงใหเหตุผลประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ขอ 4.   นองโอเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  วันนี้คุณครูสอนใหนับเลขจาก  
1 – 20  นองโอไมเขาใจวาทําไมไมอานเลข  11  วา   สิบหน่ึง   และทําไมจึงอานเลข  
20 วา  ยี่สิบ   นักเรียนเคยสงสัยเหมือนกับนองโอหรือไม    และนักเรียนจะชวยหา
คําตอบเรื่องนีใ้หนองโอไดอยางไร 
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เกณฑการใหคะแนน 
 1.  การกําหนดประเด็นหัวขอคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้งประเด็นหัวขอ
คนควา การกําหนดขอบเขตของการคนควา การอธิบายประเด็นคนควา และการแสดงความคิดเห็น
ตอประเด็นคนควา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณทีก่ําหนดให ครอบคลุมขอบเขตที่

ตองการศึกษา อธิบายและแสดงความคดิเห็นตอประเด็นคนควาไดกระชับ ชัดเจน มี
เหตุมีผล 

1 ตั้งประเด็นหัวขอคนควาไดสอดคลองกับสถานการณและครอบคลุมขอบเขตทีต่องการ
ศึกษาเพยีงบางสวน พยายามอธิบายและแสดงความคดิเห็นตอประเด็นคนควาได
ชัดเจนบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ  

 
 2. การคาดเดาผลที่จะไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการตั้งประเด็นคาด
เดาผล การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น และการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดเดาผล 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 ตั้งประเด็นคาดเดาผลที่ถูกตอง  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
คาดเดาผลอยางสมเหตุสมผล 

1 การตั้งประเด็นคาดเดาผลถูกตองบางสวน  อธิบายรายละเอียดและแสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคาดเดาผล 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 

  
 3. การเลือกวิธีการคนควาและการดําเนินการ หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
วิธีการคนควา การเลือกวิธีการคนควา การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด การ
คาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควา และการการดําเนินการศึกษาคนควา 
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คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 

จําแนกและเลอืกวิธีการคนควาทีถู่กตอง เหมาะสม มีการวางแผนการคนควาตาม
แนวทางที่ไดกําหนดชัดเจน เปนระบบ คาดคะเนสิ่งทีจ่ะเปนอุปสรรคในการคนควาได
ครอบคลุมหัวขอที่ศึกษา ดําเนินการศึกษาคนควาถูกตองตามลําดบัขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ 

1 
จําแนกและเลอืกวิธีการคนควาถูกตองบางสวน มีการวางแผนการคนควาตามแนวทาง
ที่ไดกําหนดชัดเจนบางสวน คาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควาไดและดําเนิน
การศึกษาคนควาถูกตองตามลําดับขั้นตอนบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
 

 4. การวิเคราะหผลที่ไดจากการคนควา หมายถึง ความสามารถในการจําแนก จัดกลุม  
และจัดลําดับขอมูล รวมทั้งการพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับขอมูลดวยวธิีการที่ถูกตอง เหมาะสม และพิจารณา
องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดอยางสมเหตุสมผล 

1 จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับขอมูลดวยวธิีการที่ถูกตองบางสวน และพิจารณา
องคประกอบและความสัมพันธของขอมูลไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
 

 5. การสรุปผลการคนควา หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การอภิปรายผล
การคนควา การสรุปกระบวนการในการคนควา และการประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควา 
 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 

2 
สังเคราะหขอมูล อภิปรายผลการคนควาไดอยางสอดคลอง สมเหตสุมผล สรุป
กระบวนการในการคนควาและประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควาถูกตอง กระชับ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

1 สังเคราะหขอมูล อภิปรายผลการคนควาไดบางสวน สรุปกระบวนการในการคนควา
และประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควาถูกตองบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการใดๆ 
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แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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แบบวดัเจตคติตอวชิาคณิตศาสตร 
 

คําชี้แจง แบบวัดฉบับน้ีมีจํานวน  20  ขอ   คําถามทั้งหมดมุงถามความรูสึก   ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร   
วิธีตอบแบบสอบถาม  ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอวาตรงกับสภาพความเปนจริงของ
นักเรียนมากนอยเพียงใด  แลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองเพียงเครื่องหมายเดียว 

มากที่สุด หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 
มาก  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ตรงกับความคดิเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนนอยที่สุด 
กรุณาตอบใหครบทุกขอและตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริงของนักเรียน  

เพ่ือที่จะนําไปใชประโยชนได 
การตอบแบบวัดฉบับน้ีจะไมสงผลตอการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน  และคําตอบของ

ทานจะเก็บไวเปนความลับ  ไมนําไปเปดเผยในที่ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ตัวอยางการตอบแบบวัดเจตคติตอวชิาคณิตศาสตร 
 

ระดับความรูสกึ 

ขอความ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

0. คณิตศาสตรเปนวชิาที่มีคุณคาควรแกการศึกษา… …….. ...√… ......... …….. …….. 
00. คณิตศาสตรเปนวิชาทีน่าเบื่อหนาย…………….. …….. …….. …….. …….. ...√… 
 

จากตารางหมายความวา 
0. นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีคุณคาควรแกการศึกษามาก 
00. นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมนาเบื่อหนายเลย 

                     
                                                       ขอขอบคณุทุกทานที่ใชความรวมมือ 

                                                                                           นางสาวรุจิรัตน  รุงหัวไผ                     
                                                                                                   นิสิตปริญญาโท 

                                                                            สาขาการวิจัยและสถติิทางการศึกษา 
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ระดับความรูสกึ 

ขอความ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

คณิตศาสตรเปนวิชาที…่…………… 
1. สงเสริมความคิดสรางสรรค 

     

2. มีเน้ือหาไมทันสมัย      
3. นาเบื่อหนาย      
4. ทาทายความสามารถ      
5. ไมไดสงเสริมการคิดวิธีการแกปญหาตาง ๆ      
6. ชวยใหผูเรยีนคิดและทํางานอยางเปนระบบ      
7. มีประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลย ี      
8. มีเน้ือหายากและซับซอนเกินไป       
9. ชวยใหผูเรยีนเรียนรูและเขาใจเรื่องตาง ๆ ไดงายขึ้น      
10. ไมสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได      
ขาพเจา……………………………… 
11. รูสึกกลัวเม่ือตองออกไปทํากิจกรรมคณิตศาสตรหนาชั้น
เรียน 

     

12. ไมรูสึกเดือดรอน แมขาพเจาจะไมมีความรูทางดาน
คณิตศาสตรเลย 

     

13. จะมีความกระตือรือรนเม่ือถึงชั่วโมงเรียนวิชา
คณิตศาสตร 

     

14. ชอบทํากจิกรรมคณิตศาสตรมากกวากิจกรรมอ่ืน      
15. เต็มใจเขารวมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร 

     

16. ไมชอบทาํการบานวิชาคณิตศาสตรดวยตนเอง      
17. มีความกังวลเกีย่วกบัการสอบวิชาคณิตศาสตรมากกวา
วิชาอ่ืน 

     

18. ชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร      
19. รูสึกภูมิใจมากเมื่อมีเพ่ือนมาถามปญหาคณิตศาสตร      
20. ชอบใชเวลาวางทําโจทยปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจ      
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แบบวัดความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
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แบบวดัความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร 
 

จงพิจารณาโครงงานคณิตศาสตรแตละเรื่องอยางละเอียดรอบคอบในทุกๆประเด็น ที่
จะตองประเมินระดับความสามารถในการโครงงานคณิตศาสตรของแตละกลุม  โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการประเมินผลโครงงานในตาราง 6    แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รง
ขอความทีท่านเห็นดวยมากที่สุด 
 
 

ระดับคะแนน 
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงงาน 

ทักษะกระบวน การ ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค 

การนําเสนอผลงาน 
ชื่อโครงงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมาย
เหตุ 
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เกณฑในการประเมินผลโครงงาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาประเมินผลโครงงานในแตละดานมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

 
ลักษณะพฤตกิรรม ระดับคะแนน ความหมาย 

1. มีพฤติกรรมครบทุกขอ 
2. ขาดพฤติกรรมเพียง 1 ขอ 
3. ขาดพฤติกรรม 2 ขอ 
4. ขาดพฤติกรรม 3 ขอ 
5. ขาดพฤติกรรม 4 ขอ 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรบัปรุง 

 
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นในแตละดาน 

1.  ดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัโครงงาน 

1. ใชศัพทเทคนิคไดถูกตองเหมาะสม 
2. ใชหลักการทางคณิตศาสตรถูกตองและเหมาะสม 
3. มีความเขาใจในหลักการสําคัญๆ ของเรื่องที่ทํา 
4. คนเอกสารอางอิงถูกตองและเหมาะสม 
5. ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการทําโครงงาน นอกเหนือจากที่
เรียนตามหลกัสูตร 

2.  ดานทักษะการปฏิบตัิงาน 1. ใชการสังเกตที่นํามาสูปญหา 
2. ศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง เพ่ือเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่กําลังศกึษาเหมาะสม และตั้งสมมติฐานถูกตองชัดเจน 
3. ออกแบบการทดลอง หรือการประดิษฐมีความสอดคลองกับ
ปญหา หรือสมมติฐาน 
4. ใชการวัดและการควบคมุตัวแปร อุปกรณและเครื่องมือที่ใช 
การรวบรวม  ขอมูล บันทึกขอมูลมีความถูกตองเปนระเบยีบ
เรียบรอยและเหมาะสม 
5. แปลความหมายและการสรุปผล สอดคลองกับผลทีไ่ด 

3.  ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

1. ปญหาหรือเร่ืองที่ทํามีความสําคัญและมีความแปลกใหม 
2. มีการดัดแปลง เปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมแนวความคิดที่แปลก
ใหมลงไปในโครงงานที่ทํา 
3. มีการคิดและใชวธิีการทีใ่หม แปลก ในการควบคุมหรือวัดตัว
แปร หรือเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
4.  เลือกและใชวัสดุอุปกรณมาใชใหเกิดประโยชน 
5.  เสนอแนะประโยชนทีไ่ดรับจากโครงงาน 
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ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นในแตละดาน 
4.  ดานการนําเสนอผลงาน 1. จัดแสดงไดนาสนใจ ออกแบบและติดตัง้ไดสวยงาม 

2. เขียนคําอธบิายในแผนโปสเตอรชัดเจน เขาใจงาย 
3. จัดแสดงวัสดุอุปกรณไดครบถวน 
4. อภิปรายชัดเจนและใชภาษาไดถูกตองตอเน่ืองสมบรูณ 
5. ตอบคําถามไดถูกตองและคลองแคลว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณติศาสตรและแบบวัดความสามารถในการทํา
โครงงานคณติศาสตร 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล 
  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
 2. อาจารย นวลนอย เจริญผล 
  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

3. อาจารย ประสาท    สอานวงศ 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

2. แบบวัดทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและแบบวดัเจตคติตอวชิาคณิตศาสตร 
 1. อาจารย ชวลติ    รวยอาจิณ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. รองศาสตราจารย นิภา   ศรีไพโรจน 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. อาจารย เยาวภา   พิทักษกิจวัฒนา 
  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวรุจิรัตน  รุงหัวไผ 
วันเดือนปเกิด   17  กันยายน  2518 
สถานที่เกิด   อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี   
สถานที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่  112  หมู  7  ตําบลหนองมวง   

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี  15170 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนบานดงดินแดง   อําเภอหนองมวง   

จังหวดัลพบุรี  
 

ประวตัิการศึกษา 
   2535  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จากโรงเรียนหนองมวงวิทยา    

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
   2539   ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   

วิชาเอกคณิตศาสตร 
จากสถาบันราชภัฎเพชรบรีุวิทยาลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ   
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี

   2549   การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยและสถิตทิางการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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