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การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 2)  พฒันา
และหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  3) ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 4) ประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
4.1) ประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 4.2)  ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่พระประจกัษ์ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 จ านวนนกัเรียน 33 คน โดยใช้
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ และ 
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ             
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา                              
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  

2. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 84.91/84.24   

3.  นักเรียนท าโครงงานตามความถนัดและความสนใจโดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนและคิดวา่การเรียนเร่ืองเรขาคณิตเป็นเร่ืองท่ีตนเองพบเห็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัท าให้สามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนเขา้กบัชีวติประจ าวนัของตนเองได ้

4.  ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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 The purposes  of  this research  were to: 1) study fundamental and needs to develop learning activities 
project by using local information to enhance mathematic project abilities, 2) develop and determine the 
efficiency of learning activities project by using  local information plans to assess efficiency criterion of 80/80, 
3) implement the learning activities project by using local information, 4) evaluate and improve the learning 
activities project by using local information to enhance mathematic project abilities, 4.1) evaluate the 
mathematic project abilities by using local information and 4.2) evaluate students’ satisfaction after learning 
activities project by using local information. The samples comprised 33 fifth grade students at Maephraprajak 
School during the first semester of the academic year 2015 by using simple random sampling. Research 
instruments consisted of structured interview form, learning activities project by using local information plans, 
mathematic abilities project evaluation form, and student’s satisfaction evaluation form. The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and content analysis.  
 The results were as follows: 

1) Stakeholders need learning activities project by using local information to enhance mathematic 
project abilities.  

2) The effectiveness of learning activity project plans by using local information to enhance 
mathematic project abilities was 84.91/84.24.  

3) The students made the project depend on their aptitude and interest using by group work. They had 
happiness. They think geometry could be found in their life and could be applied the knowledge for daily life.  

4) The mathematic project abilities of students were at a good level. The students’ satisfaction toward 
learning activities project by using local information to enhance mathematic project abilities was at a high level. 
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆ 
รายวชิา อีกทั้งเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นต่างๆ ตลอดการศึกษาจนจบหลกัสูตรการศึกษา 
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ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน คณาจารยทุ์กท่านในโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์
สุพรรณบุรี ท่ีกรุณาอนุเคราะห์ให้ทดลองเคร่ืองมือวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอย่างดี รวมทั้งขอบใจ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี และขอบคุณพี่ เพื่อน
และนอ้งสาขาหลกัสูตรและการนิเทศ ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือแนะน าและเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาท่ีให้การสนบัสนุน ให้โอกาสทางการศึกษาเป็น
ผูใ้ห้ก าลงัใจ ความปรารถนาดีเสมอมา และขอขอบคุณอาจารยป์ระภาช  วิวรรธมงคล ท่ีให้การสนบัสนุน
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ และเป็นก าลงัใจต่อผูว้ิจยัเสมอมา ตลอดจนขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ท าวจิยัคร้ังน้ี  คุณค่าและประโยชน์ของงานวจิยัในคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูท่ี้มีพระคุณทุกท่าน  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อนัสืบเน่ืองมาจากการใช้
เทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแสการปรับเปล่ียนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความ
ต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวติบนโลกในศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการปรับ
การจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูป
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ดงักล่าว ประกอบกบัสังคมทุกวนัน้ีและในอนาคตเป็น
สังคมฐานความรู้ท่ีการเรียนรู้  ความรู้  และนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ  โดยยึดหลกัการให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
และชุมชนทอ้งถ่ิน  การสนบัสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดบัไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  
และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความส าเร็จ  ในการปฏิบติัเช่นน้ีจะท าให้เกิดพลงัชุมชน
ท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง  อนัเป็นฐานรากท่ีมั่นคงในการพฒันาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและย ัง่ยืน
ตลอดไป (วิจารณ์  พานิช 2554:77) ดังพระบรมราโชวาทท่ีว่า ( พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  25  มิถุนายน 2524) 

“...ลกัษณะของการศึกษา หรือการเรียนรู้นั้น มีอยูส่ามลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของ
ผูอ่ื้นอยา่งหน่ึง เรียนรู้ดว้ยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอยา่งหน่ึง กบัเรียนรู้จากการปฏิบติัฝึกฝน
จนประจกัษผ์ล และเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอยา่งหน่ึง การเรียนรู้ทั้งสามลกัษณะน้ี จ าเป็นจะตอ้งกระท า
ไปดว้ยกนั ใหส้อดคลอ้งแลอุดหนุนส่งเสริมกนั จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริง พร้อมทั้งความสามารถท่ีจะน ามาใช้
ท าการต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพได ้กล่าวคือ การเรียนรู้ทุกอยา่งนั้น จะตอ้งเรียนตามความรู้ของผูอ่ื้นก่อนเป็น
เบ้ืองตน้ เม่ือรู้แลว้จึงน ามาพิจารณาใหเ้ห็นแจ่มชดัละเอียดลงไปอีกชั้นหน่ึง ให้ถึงเน้ือหาสาระ อนัจะอา้งอิงอาศยั
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เป็นหลกัฐานได ้มิใหเ้ป็นการเรียนรู้อยา่งเล่ือนลอย แต่เม่ือถึงขั้นท่ีสองน้ีแลว้ ก็ยงัถือวา่จะน ามาใชก้ารไดใ้ห้ไดผ้ล
แน่นอนจริง ๆ ไม่ได ้ยงัจ าเป็นตอ้งน าความรู้นั้นมาปฏิบติัฝึกฝนอีกใหเ้กิดผลประจกัษแ์จง้ และเกิดความ 

คล่องแคล่ว ช านิช านาญข้ึนพร้อมกนัไปดว้ย จึงจะน าไปใชป้ฏิบติัใหส้ าเร็จผลไดไ้ม่ขดัขอ้ง....” 
    อีกทั้งการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะท่ีหลากหลายในการน าไปใช้

แกปั้ญหาและใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นทางเลือกหน่ึงในการศึกษาท่ีเรียกวา่การศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ซ่ึง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 35)    ไดใ้ห้ความหมายของ
การจดัการเรียนรู้สร้างสรรคไ์วว้า่เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีใชก้ระบวนการทางความคิดหลายๆ 
อย่างมารวมกนัเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน ความคิดเชิงสร้างสรรค์จะ
เกิดข้ึนได้ ก็ต่อเม่ือผูส้ร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด การจดัการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการทางปัญญาระดบัสูงท่ีใชก้ระบวนการทางความคิดหลายๆ  อย่างมารวมกนั  ผูเ้รียนท่ี
แสดงออกมาซ่ึงความสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ แสวงหาและพิจารณาทางเลือกท่ี
หลากหลาย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ไดป้ระกาศใช้และจดัท าข้ึน
เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดน้ าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา          และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพดา้นความรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้
การเรียนรู้เป็นหนา้ท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกนัของคนต่างวยั  ควบคู่กบัการส่งเสริมในองค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ ส่ือสาร ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษา
ทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ
สนบัสนุนปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต     อีกทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  ไดก้ าหนดแนวทางในการศึกษา โดยยึดผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ  โดนจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญ
สถานการณ์ แนวทางดังกล่าวยงัสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  ให้มี
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ทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถท างาน และอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 )   

เพื่อให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศึกษาดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 31)          
ได้เสนอไวว้่า การจดัการศึกษาของไทย ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัวยั และวุฒิภาวะของผูเ้รียน          
ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง พฒันาขยายความคิดของตนเองจากความรู้ท่ีได้
เรียน   โดยเรียนในส่วนกวา้งและลึก ท่ีจดัในทุกภาคเรียนและชั้นปี โดยมีหลกัการส าคญัคือจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีความหมาย บูรณาการเนน้การพฒันาค่านิยม จริยธรรม จดัการเรียนการสอนท่ีทา้
ทายให้เกิดการเรียนรู้ คน้หา เนน้การปฏิบติัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั
สถานการณ์ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเจริญงอกงามในดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม โดยมีแม่บทส าคญัของการเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ หลกัสูตรสถานศึกษา     
ท่ีตอ้งจดัท าอยา่งเหมาะสม รอบคอบเพื่อผูเ้รียนและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง มีการออกแบบและ
วางแผนการจดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสมพฒันาผูเ้รียนเป็นองค์รวม โดยผ่านการบูรณาการการ
เรียนรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสมดุลจดัการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงหลอมรวมเป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ สาระหรือประสบการณ์ทั้งภายในกลุ่มสาระหรือระหว่างกลุ่มสาระอย่างกลมกลืน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ไดฝึ้กการคิด วิเคราะห์ ลง
มือปฏิบติัจริง โดยเรียนรู้แบบองคร์วม เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

อีกทั้งสังคมในปัจจุบนั ถือเป็นสังคมแห่งขอ้มูลข่าวสารและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 
ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมโดยตอ้ง
พฒันาใหเ้ด็กมีทกัษะการคิดมากข้ึน  เพราะหากเด็กคิดเป็นคิดอยา่งมีระบบ ก็จะสามารถน าขอ้มูลท่ี
ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์  หรือตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล  อยา่งไรก็ตามการท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดของเด็กไดน้ั้น ตอ้งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
คิดก่อน ซ่ึงหากศึกษาตามทฤษฎีของบลูม (Bloom ‘s Taxonomy) พบว่าความคิดแบ่งออกเป็น 6 
ระดบั ประกอบด้วย 1) ความรู้ความจ า 2) ความเข้าใจ 3) ประยุกต์ใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การ
ประเมินค่า  6) คิดสร้างสรรค์  เม่ือพิจารณาความคิดทั้ง 6 ระดบัของบลูมแลว้พบว่า นกัเรียนส่วน
ใหญ่ยงัไม่ค่อยมีทกัษะในการใชค้วามคิดระดบัสูง ท่ีเนน้การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การประเมินค่า 
และคิดสร้างสรรค์  จากขอ้มูลใน Partnership for 21st Century Skills พบว่าทกัษะท่ีจ าเป็น      
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 1) ทกัษะชีวิตและการท างาน 2) ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม และ 3) ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ทกัษะต่างๆ 
มีทกัษะการคิดเป็นรากฐานส าคญัซ่ึงสอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน       
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เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกส่ิงท่ีศึกษา  ก าหนดเร่ืองท่ีจะศึกษาหรือโครงการท่ีสนใจ
จะท า  เป็นการศึกษาดว้ยตนเองในส่ิงท่ีมีคลา้ยคลึงเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงหรือสภาพปัญหาท่ีเป็นจริง
ในชีวิตประจ าวนั  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ความคิดท่ีลึกซ้ึง เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัจนได้
ความรู้ใหม่ท่ีมีความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน ได้ใช้ทกัษะท่ีมีในการท างานตามความ
ตอ้งการและความสนใจ ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรับผิดชอบ ความมีวินยัในตนเอง และความ
รอบคอบในการปฏิบติังาน     

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผูเ้รียนจะได้พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  ผูส้อน  ผูป้กครอง  ชุมชนในหลายรูปแบบและหลายระดบั  ท าให้การ
เรียนรู้มีความหมายต่อผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  รูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีใชเ้ทคนิค
วิธีท่ีหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกนั ร่วมกนัระหว่างกระบวนการกลุ่มการสอนคิด  การสอน
แกปั้ญหา  การสอนเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกนัคิด  
ทั้งน้ี มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจและอยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง  
โดยใชก้ระบวนการและวชิาการทางวทิยาศาสตร์  ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฎิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งเรียนรู้
เบ้ืองตน้  โดยผูเ้รียนสามารถสรุปไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงต าราเรียน 
แต่ผูส้อนจะตอ้งสนับสนุนให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม โดยจดัแหล่งเรียนรู้ให้และปรับปรุง
ความรู้ท่ีไดใ้ห้สมบูรณ์ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 : 33) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดท่ีหลากหลายพร้อมทั้งปรับตนเองให้ทนัต่อการเรียนรู้และมีความพร้อม
ในการด ารงชีวิเพื่อส่งเสริมทกัษะทางการคิดให้กบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นจุดเน้นท่ีส าคญัส าหรับคุณภาพ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  บทบาทหนา้ท่ีของครูจึงมีความส าคญัยิ่งในการส่งเสริมและสร้างให้ผูเ้รียน
คิดเป็นและคิดอยา่งรอบคอบมีความคิดท่ีหลากหลายและเท่าทนักบัเทคโนโลยเีพื่อให้เป็นพลเมืองท่ี
ดีของสังคมและของโลก การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการฝึกและสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี  21 
ใหก้บันกัเรียนไดจ้ริงและหลากหลาย การท างานทั้งหมดท่ีครูปล่อยให้นกัเรียนไดล้งมือท าจริงดว้ย
ตนเอง ไม่ช้ีน าหรือใหค้  าปรึกษาจนเกินไป ซ่ึงจะไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดหาทางแกปั้ญหา
เอง ไม่ด่วนบอกค าตอบก่อน แต่จะมีการบอกหรือให้ค  าแนะน าในกรณีท่ีผิดหัวขอ้หรือเขา้ใจผิด 
หรือไม่ไดใ้ชเ้หตุผลเอาเสียเลย ครูจึงจะให้ขอ้คิดบา้ง ให้เขาไดด้ิ้นรน ต่อสู้ พยายามคิดและลงมือ
แก้ไขปัญหาจากสติปัญญาของตนเอง การท างานจะเกิดข้ึนตามล าดบัอย่างเป็นธรรมชาติ ได้แก่ 
สังเกตและศึกษาขอ้มูล เกิดข้อสงสัยท่ีจะเป็นปัญหา คาดเดาค าตอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล         
ในท่ีสุดจะน าไปสู่ค าตอบท่ีแทจ้ริงได ้ ขั้นตอนการท างานหรือการเรียนรู้เหล่าน้ี เป็นขั้นตอนการ
ท างานของคนท างานจริงๆอยู่แลว้ ดงันั้นหากครูเปิดโอกาสหรือออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
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นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั "คิดเองท าเอง" ดว้ยเหตุและผล ก็จะท าใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการเหล่าน้ี
ในการเรียนรู้ โดยวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์   (Scientific Method)   
สอดคลอ้งกบั  สุวิภา  เอกพิมพ ์(2551: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค ์           
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์  ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01   และ                
สุวิจกัขณ์  อธิคมกุลชัย (2554: บทคดัย่อ) ได้พฒันาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินหลงัการใช้หลกัสูตรสูงกว่าก่อนการใช้
หลกัสูตรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดี มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีความพึงพอใจ
ต่อหลกัสูตรและเห็นวา่หลกัสูตรรายวชิาเพิ่มเติม   เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ิน     
และสอดคลอ้งกบั  ณัฐพงศ ์ ฉลาดแยม้ (2547:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนใน
อ าเภอศรีบุญเรือง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 พบว่า กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนมีความคิดท่ีเป็นอิสระ  กล้าแสดงความคิดเห็น มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  สามารถแก้ปัญหาต่างได้อย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองได ้ 
ศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ (2553: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวกและ
การลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการ
เรียนรู้และความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบัดี  นอกจากน้ี                       
ประเวศ  วะสี  (2549:32)   กล่าวไวใ้นหนงัสือ พุทธธรรมกบัสังคม วา่ "การศึกษาจากการร่วมลงมือ
ปฏิบติัจริงๆ  นอกจากจะหดัให้คนท าเป็น คิดเป็น แลว้ยงัปลูกฝังการท างานเป็นหมู่คณะ  ไม่ใช่ต่าง
คนต่างท่องเพื่อวา่ใครจะไดค้ะแนนดีกวา่กนั ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตวั ควรใชก้ารศึกษา
เป็นเคร่ืองมือพฒันานิสัยท่ีดีงามเช่น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของท่ี
สาธารณะ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ฯลฯ จากการปฏิบติัจริงไม่ใช่ท่องเอาคะแนน  การจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิดวิเคราะห์   ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึง
ในการส่งเสริมผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455932
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm


6 
 

จากอดีตถึงปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาคนให้มี
คุณลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เน่ืองจากวธีิสอนยงัมุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวชิามากกวา่การเรียนรู้จาก
สภาพท่ีเป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  
ช้ีให้เห็นว่าตอ้งมีการพฒันาการศึกษาทางคณิตศาสตร์อีกมากและทกัษะทางคณิตศาสตร์ดา้นท่ีจ าเป็น
ที่ตอ้งพฒันาเป็นอนัดบัแรกคือ ทกัษะเฉพาะวิชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช  2551  ท่ีเนน้การจดัการศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้    ท่ีเป็นมาตรฐานหลกั
ส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี  1) จ  านวนและการด าเนินการ   2) การวดั   3)  เรขาคณิต   4) พีชคณิต      
5) การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  6) ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการจดัการ
เรียนรู้ ผูส้อนควรบูรณาการสาระต่างๆเข้าด้วยกัน ซ่ึงทกัษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์มีความส าคญัมากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยก่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกในปัจจุบนัเจริญข้ึนเพราะการคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งอาศยั
ความรู้คณิตศาสตร์  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็น
พลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างเป็นคนมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
ระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างาน  มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความ
รับผิดชอบต่อกิจการงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู ้น าในสังคม       
(ยุพิน  พิพิธกุล:  2545)    และจากการสอบ O-NET ท่ีผา่นมาพบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้สอบมีผลคะแนน
ต ่ากว่าเกณฑ์เกือบทุกวิชา ยกเวน้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    สะทอ้นให้เห็นถึงการจดัการเรียน
การสอนของครูผูส้อน  ยงัตอ้งมีการบูรณาการในหลายๆดา้นเขา้ดว้ยกนั จากน าผลการสอบ O-NET  
มาวิเคราะห์พบว่า วิชาท่ีนักเรียนท าคะแนนลดลงเป็นเพราะขอ้สอบค่อนขา้งยาก ส่วนวิชาท่ีเพิ่ม
ความยากง่ายอยู่ในระดบัปานกลาง    ส่วนท่ีมีเด็กท าได ้0 คะแนน ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่ามีเด็กได ้0 คะแนนจ านวนไม่มาก ส่วนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 52.40 และมีโรงเรียนท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย จ  านวน 15,448 โรงเรียน 
จากผลการสอบดงักล่าวมุ่งไปสู่การเร่งพฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ให้กบัผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนและระดบัชาติต่อไป โรงเรียนควร
ปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีเน้นเร่ืองกระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : 2557 )  เพื่อส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์และสามารถเช่ือมโยงรายวิชาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
สามารถน าไปพฒันาความรู้ไดอ้ย่างรอบด้านควรมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการในรายวิชา
ต่างๆท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะในรายวชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีระดบัคะแนนต ่ากวา่เกณฑ ์
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การบูรณาการความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และทอ้งถ่ินผนวกเขา้กบัการจดัการเรียนการสอน
ใหน้กัเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และพฒันาไปสู้ความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดองคค์วามรู้ภายในตนเอง
และเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้บนพื้นฐานของชุมชนและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซ่ึงในชุมชนเป็น
แหล่งขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ท่ีใกลต้วัผูเ้รียนมากท่ีสุดโดยในทอ้งถ่ินแต่ละแห่งก็มีขอ้มูลท่ีแตกต่าง
กนัดงัเช่น  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสองพี่นอ้งมีมากมายหลายอยา่งเน่ืองจากความเป็นอยูข่องหลายเช้ือ
ชาติเผา่พนัธ์ุ หลายศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลาม และอ่ืน  ซ่ึงต่างก็ด ารง
อาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินอ าเภอสองพี่นอ้ง แต่อาหารชนิดหน่ึงท่ีเป็นอาหารของชาวญวนท่ีอพยพมาอยู่ท่ี
อ  าเภอสองพี่น้องนบัหลายร้อยปี ได้น าภูมิปัญญามาผนวกเขา้กบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของอ าเภอ 
สองพี่นอ้งจนเป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงก็คือ ปลาหม า หรือปลาร้าท่ีท ามาจากเน้ือปลาชะโดลว้นๆ ท่ีไม่
มีกา้ง หมกัดว้ยขา้วคัว่และสัปปะรดพร้อมเคร่ืองปรุงอ่ืนอีกนานาชนิด  หมกัจนไดร้สชาติพอเหมาะ
น ามาปรุงอาหารนานาชนิดท่ีเลิศรสจนเป็นอาหารผลิตต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และเป็นอาหารข้ึนช่ือ
ประจ าอ าเภอสองพี่นอ้งดงัค าขวญัท่ีกล่าววา่ ช่ือมีคนนอ้ย  อร่อยปลาหม า เลิศล ้าพระสงฆ ์ หลวงพ่อ
โหน่งพระเคร่ือง  รุ่งเร่ืองนาไร่  พระใหญ่โลกรู้  อู่น ้ าอู่ปลา  ราชินีนักร้อง  สองพี่น้องบ้านเรา        
ซ่ึงเป็นอาหารท่ีตอ้นรับผูม้าเยอืน  ผูท่ี้ไดม้าอ าเภอสองพี่นอ้ง นบัวา่เป็นเสน่ห์ดา้นการกินอยูอ่ยา่งมิรู้
คลาย  ซ่ึงการท าปลาหม าในอดีตจะเรียนรู้สูตรนั้นจะเป็นการถ่ายทอดในระดบัตระกูลซ่ึงมีสูตรท่ี
แตกต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือน  แต่ในปัจจุบนัได้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณชนใน
ช่องทางของการพฒันาชุมชน  รายการโทรทศัน์  และทางการศึกษาบา้งตามแต่โอกาส  การเผยแพร่
อาหารน้ีในปัจจุบนัได้มีผูนิ้ยมปรุงเพียงไม่ก่ีราย เร่ิมจะสูญหายไปตามกาลเวลา  ควรได้รับการ
พฒันาถ่ายทอดแก่คนหลงั เป็นภูมิปัญญาท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวสองพี่น้อง (กรัณย์พล   
ววิรรธมงคล, 2548: 24) โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์เป็นโรงเรียนท่ีก่อตั้งข้ึนในชุมชนชาวญวนและมี
วฒันธรรมท่ีหลากหลายนอกจากปลาหม าท่ีข้ึนช่ือแล้วยงัมีขนมท่ีก าลงัจะเลือนหายไปอย่างเช่น 
ขนมบนัดุ๊ก ขนมบวัลอยญวน  ท่ีหากินไดย้ากและเด็กสมยัใหม่ไม่เคยรับประทานเพราะรับประทาน
ขนมอ่ืนๆมากกว่า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกับชุมชนช่วย
อนุรักษ์วฒันธรรมการกินท่ีดีงามตามความสนใจของผูเ้รียนเองเพื่อเป็นการส่งต่อทางวฒันธรรม
ไม่ใหส่ิ้งท่ีดีงานจางหายไป จากความส าคญัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณีย ์ ปตุรัตน์ 
(2548:90) ได้ศึกษางานวิจัย เก่ียวกับผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันามาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่นกัเรียนท่ีไดฝึ้กปฎิบติัการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อแกไ้ขปัญหาจาก
สถานการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได้เป็นอย่างดี และยงัมองเห็นความส าคญัของการ
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เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนและคนในทอ้งถ่ินตลอดจน
น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

โรงเรียนแม่พระประจกัษ์  ก าหนดวิสัยทศัน์  มุ่งเน้นคุณภาพผูเ้รียน หลกัสูตร นวตักรรม
เทคโนโลยี ประสานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการจดั
บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัการ
น าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชก้บัทอ้งถ่ินให้ผูเ้รียนเกิดการคน้พบความสามารถท่ีแทจ้ริงและเลือก
แนวทางการจดัการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน  ตามความเหมาะสมของตนเองได้ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจดัพฒันาความสามารถ
ทางวชิาการ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหลากหลาย  จึงไดส่้งเสริมการพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพ  
มีสติปัญญาเจริญงอกงาม  เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ประสบการณ์อ่ืนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได ้ มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ทั้งส้ินการสอนให้นักเรียนท าโครงงาน  เป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้และลงมือปฎิบติัได้ด้วยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลให้ค  าปรึกษาของครู  ตลอดจน
กระบวนการของแต่ละสาระวิชา  มาใช้แกปั้ญหาอย่างครบถว้น  ก่อให้เกิดความรู้  ความคิด การ
ประดิษฐ ์ การคิดคน้และการพฒันาส่ิงใหม่ๆ เป็นการน าความรู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง 
และจากผลการทดสอบระดบัชาติ (Ordinary  National Educational Test : O-NET) ท่ีผา่นมา พบวา่ 
นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเขา้สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี  43.22 
ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ในระดบัชาติ และต ่ากว่าปีการศึกษา  2556  ท่ีผ่านมา โดยสาระท่ีควรพฒันาอย่าง
เร่งด่วนคือ สาระการเรียนรู้ ท่ี 2 การวดั และสาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองเรขาคณิต  จาการวิเคราะห์
พบว่าด้านนักเรียนขาดการเช่ือมโยงความรู้และการคิดวิเคราะห์  ด้านครู พบว่าครูผูส้อนควร
ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้ในทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลต้วัมาวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือหาความรู้
ท่ีมีอยูจ่ริงและนกัเรียนสามารถน ามาปรับใหเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนัได ้  อีกทั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์
ยงัไม่มีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรคซ่ึ์งมีตวัช้ีวดั
ในสาระการเรียนรู้ท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551                
จากสภาพปัญหาผูว้ิจ ัยในฐานะครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสนใจท่ีจะ
แก้ปัญหาดงักล่าว จึงได้ศึกษาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ พบว่ามีหลายวิธีได้แก่  วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative  Learning) วิธีการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Process)  
วิธีการสอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา (Problem  Solving Process) วิธีการสอนแบบโครงงาน 
(Project Approch) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ในบรรดาวิธีสอนแบบคณิตศาสตร์ดงักล่าว  วิธีการ
สอนแบบโครงงานเป็นวิธีการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์น าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ เน่ืองจาก
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นักเรียนได้ลงมือปฏิบติั  วางแผนในการแก้ปัญหาและค้นพบการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ท าให้
นกัเรียนมีความสนใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนมากข้ึน   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ จึงเห็นความส าคญัของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้   โดยให้นกัเรียนใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ตามความสนใจของแต่ละคน
และไดล้งมือปฏิบติัจริง จึงไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้โดยอาศยัหลกัการยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ เป็นการจดักิจการเรียนรู้โดยใช ้
ทกัษะประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาคน้ควา้  หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทกัษะและ
ประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาคน้ควา้  หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อให้ผูเ้รียนอยากรู้
อยากเห็น  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตดัสินใจวา่จะท าอะไร  กบัใครอยา่งไร และเสริมสร้างความมัน่ใจ ให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในเร่ืองท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ  เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     และน ามาเป็นแนวทางท่ีน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงัน้ี   
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ค : 5)  ไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไว ้ 4  ระยะ   ดงัน้ี    1) ระยะเร่ิมตน้โครงงาน    2)  ระยะการท า
โครงง าน  3)  ระยะ เสนอผลการ ศึกษา   4)  ระยะพัฒนาโครงงาน  และกรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1-4) ไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไว ้              
5 ขั้นตอน  คือ    1) การคิดและเลือกหัวขอ้เร่ือง 2) การวางแผน 3) การด าเนินการ  4)  การเขียน
รายงาน  5) การน าเสนอผลงาน  มาลยั  สิงหะ (2542 : 9)   สรุปขั้นตอนวิธีการท าโครงงานออกเป็น 
3 ขั้นตอนดงัน้ี ระยะท่ี 1   เร่ิมตน้โครงงานหรือขั้นวางแผน เป็นระยะท่ีครูตอ้งสังเกต สร้างความ
สนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนให้เกิดในตัวนักเรียน แล้วตกลงร่วมกันเลือกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
ท าการศึกษาต่อไป   ระยะท่ี 2  ขั้นพฒันาโครงงาน หรือขั้นด าเนินการเป็นขั้นท่ีนกัเรียนก าหนด
หวัขอ้ค าถามหรือประเด็นท่ีนกัเรียนอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขาสนใจแลว้ตั้งสมมติฐานมาตอบค าถาม
เหล่านั้นทดสอบสมมติฐานดว้ยการลงมือปฏิบติัจนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง ระยะท่ี 3 ขั้นรวบรวม
สรุปหรือขั้นทบทวนแกไ้ขผลงาน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของโครงงานท่ีนกัเรียนคน้พบค าตอบของ
ปัญหาและนกัเรียนแสดงใหค้รูไดเ้ห็นวา่ ไดส้ิ้นสุดความสนใจในหวัขอ้โครงงานเดิมและเร่ิมหนัเห



10 
 

ความสนใจไปสู่เร่ืองใหม่ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีครูและนกัเรียนจะไดแ้บ่งปันประสบการณ์การท างาน
และแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของการท างานตลอดโครงงานแก่คนอ่ืนๆ สุวิทย ์ มูลค า และอรทยั  
มูลค า (2543 : 202-203)     เสนอแนะขั้นตอนการท าโครงงาน  6  ขั้นตอน ดงัน้ี  1)  ก าหนดหวัขอ้ท่ี
จะศึกษาการก าหนดหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือปัญหาท่ีตอ้งการคน้ควา้ค าตอบนั้นๆ ควรเป็นเร่ืองท่ีใกล้
ตวัและเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั  โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนด เช่น  การศึกษาเร่ืองการงอกงามของ
เมล็ดพืชสร้างแผนท่ีความคิด  เพื่อให้เห็นโครงงานหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัขอ้ท่ีจะศึกษากบั
หวัขอ้ยอ่ย ๆ ซ่ึงผูเ้รียนควรจะมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการสร้างแผนท่ีความคิด 2) สร้างแผนท่ี
ความคิด  เพื่อใหเ้ห็นโครงงานหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัขอ้ท่ีจะศึกษากบัหวัขอ้ยอ่ยๆ ซ่ึงผูเ้รียน
ควรจะมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการสร้างแผนท่ีความคิด (Mind  Mapping)  3) การจดัล าดบั
กิจกรรมหรือวธีิการท่ีจะศึกษารวมทั้งพิจารณาแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาโดยอาจเนน้
กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัสังเกต รู้จกัค าถาม  รู้จกัตั้งสมมติฐาน  รู้จกัแสดงหาวิธีการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนรู้จกัสรุปและท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ  4) ลงมือปฎิบติักิจกรรม
ตามท่ีก าหนด  ซ่ึงเป็นช่วงส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเพราะผูเ้รียนจะเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้      
มีการับรู้ด้วยวีการต่างๆ เช่น สังเกตสอบถามทดลองแล้วบนัทึกส่ิงท่ีค้นพบ 5) การสรุป เป็น
กิจกรรมท่ีน าขอ้มูลจากการศึกษามาท าการสรุปอภิปราย ประเมินโดยผูเ้รียนตอ้งแสดงให้เห็นถึงส่ิง
ท่ีคน้พบพร้อมทั้งแสดงเหตุผลขอ้เสนอแนะต่างๆ  6) น าเสนอ ผูเ้รียนจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลหรือ
ผลสรุปของการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงอาจจะเป็นการน าเสนอในรูปของรายงานการจดับอร์ดหรือการ
แสดงในรูปของละคร กรัณยพ์ล  วิวรรธมงคล (2556 :85) ได้เสนอขั้นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ  2) ขั้นก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียน 3) ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน 4) ขั้นลงมือปฎิบติัหรือการแกปั้ญหา 
5 ) ขั้นประเมินผลระหวา่งปฎิบติังาน    6) ขั้นสรุป   รุ่งนภา  สรรคส์วาสด์ิ (2550 : 10) ไดศึ้กษาการ
พฒันาความสามารถในการกท าโครงงาน เร่ืองการด ารงชีวิตปละครองครัว ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรม  8    
ขั้นตอน  1) การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา    2) การวางแผน 3) การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
4) การตั้งสมมติฐาน  5) การก าหนดวธีิการศึกษา  6) การลงมือปฎิบติั  7) การเขียนรายงาน    8)  การ
น าเสนอผลงาน  บุญชม  นุชสาย (2551 : 7) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ไดเ้สนอขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การเลือกปัญหาท่ีจะ
ศึกษา  2) การวางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือท าโครงงาน 4) การเขียนรายงาน 5) การ
แสดงผลงาน  วรรณ์วิไล  หงส์ทอง (2551 : 10) ไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 1) การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 2) การวางแผน 3) การลง
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มือปฎิบติั 4) การเขียนรายงาน 5) การน าเสนอผลงาน เอกพล  อาจนนทล์า  (2553 : 5) ไดศึ้กษาผล
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานได้ก าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นการวางแผนการท าโครงงาน 2) ขั้ นลงมือท าโครงงาน                      
3) จดัแสดงผลงาน 4) สรุปผลงาน   5) ประเมินผล  ราตรี  ทองสามสี (2547 : 6) ไดน้ าเสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นน า 2) ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมาย                    
3) ขั้นวางแผน 4) ขั้นด าเนินการตามแผน 5) ขั้นน าเสนอและประเมินผล  จุไรรัตน์  ป้ึงผลพูล     
(2555 : 10) ไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไว ้4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน โดยช้ีแจงรายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจและอยากท่ีจะท าโครงงาน 2) 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี  1 การาเลือกหัวข้อเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา ขั้นตอนท่ี  2 การวางแผนในการท า
โครงงาน  ขั้นตอนท่ี  3 การลงมือท าโครงงาน ขั้นตอนท่ี  4 การเขียนรายงาน ขั้นตอนท่ี  5 การ
น าเสนอผลงาน   3) ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผูส้อน
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  4) ขั้นทดสอบและประเมินผล นกัเรียนน าเสนอผลงาน
ของตนเอง และท าแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบความรู้ของนกัเรียน 

การสังเคราะห์กระบวนการวิจยัเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ เป็น   
4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยช้ีแจงรายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจ
และอยากท่ีจะท าโครงงาน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้ นตอนท่ี  1 ขั้ นก าหนดหัวข้อเร่ืองในการท าโครงงาน              
ขั้นตอนท่ี  2 ขั้นออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  ขั้นตอนท่ี  3 ขั้นลงมือท าโครงงาน ขั้นตอน
ท่ี  4 ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ขั้นตอนท่ี  5 ขั้นรายงายและแสดงผลงาน  3) ขั้นสรุปบทเรียน
เป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่
เขา้ใจ  4) ขั้นทดสอบและประเมินผล นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง และท าแบบทดสอบ
หลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียน 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสองพี่น้องมีมากมายหลายอย่างเน่ืองจากความเป็นอยู่ของหลายเช้ือ
ชาติเผา่พนัธ์ุ หลายศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลาม และอ่ืน  ซ่ึงต่างก็ด ารง
อาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินอ าเภอสองพี่นอ้ง แต่อาหารชนิดหน่ึงท่ีเป็นอาหารของชาวญวนท่ีอพยพมาอยู่ท่ี
อ  าเภอสองพี่น้องนบัหลายร้อยปี ได้น าภูมิปัญญามาผนวกเขา้กบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของอ าเภอ 
สองพี่น้องจนเป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือ  ซ่ึงก็คือ ปลาหม า หรือปลาร้าท่ีท ามาจากเน้ือปลาชะโดล้วนๆ      
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ท่ีไม่มีก้าง หมกัด้วยขา้วคัว่และสัปปะรดพร้อมเคร่ืองปรุงอ่ืนอีกนานาชนิด  หมกัจนได้รสชาติ
พอเหมาะน ามาปรุงอาหารนานาชนิดท่ีเลิศรสจนเป็นอาหารผลิตต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และเป็น
อาหารข้ึนช่ือประจ าอ าเภอสองพี่น้องดังค าขวญัท่ีกล่าวว่า ช่ือมีคนน้อย  อร่อยปลาหม า เลิศล ้ า
พระสงฆ์  หลวงพ่อโหน่งพระเคร่ือง  รุ่งเร่ืองนาไร่  พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู  อู่น ้ าอู่ปลา  ราชินี
นกัร้อง  สองพี่น้องบา้นเรา    ซ่ึงเป็นอาหารท่ีตอ้นรับผูม้าเยือน  ผูท่ี้ไดม้าอ าเภอสองพี่น้อง นบัว่า
เป็นเสน่ห์ด้านการกินอยู่อย่างมิรู้คลาย  ซ่ึงการท าปลาหม าในอดีตจะเรียนรู้สูตรนั้นจะเป็นการ
ถ่ายทอดในระดบัตระกูลซ่ึงมีสูตรท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละครัวเรือน  แต่ในปัจจุบนัได้มีการ
เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในช่องทางของการพฒันาชุมชน  รายการโทรทศัน์  และทาง
การศึกษาบา้งตามแต่โอกาส  การเผยแพร่อาหารน้ีในปัจจุบนัไดมี้ผูนิ้ยมปรุงเพียงไม่ก่ีราย เร่ิมจะสูญ
หายไปตามกาลเวลา  ควรไดรั้บการพฒันาถ่ายทอดแก่คนหลงั เป็นภูมิปัญญาท่ีน่าภาคภูมิใจอยา่งยิ่ง
ของชาวสองพี่นอ้ง (กรัณยพ์ล   ววิรรธมงคล, 2548:24) 

จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการต่างๆผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ดงัแผนภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 4 

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

2) ขั้นกจิกรรมการเรียนรู้ 
 2.1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน     
2.2 ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  
2.3  ลงมือท าโครงงาน  
2.4  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  
2.5 รายงานและแสดงผลงาน  
 3) ขั้นสรุป 

4) ขั้นทดสอบและประเมนิผล 

 
 

การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

1. ความสามารถในการท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ 

 
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

- วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ศึกษาแนวคิดเ ก่ี ยวกับการ

พฒันาความสามารถในการท า
โ ค ร ง ง า น ข อ ง  บุ ญช ม  นุ ช ส า ย 

( 2551:7)  รุ่ ง น ภ า   ส ร ร ค์ส ว า ส ด์ิ 

( 2550:10)  ว ร ร ณ์ วิ ไ ล   ห ง ษ์ท อ ง 

( 2551:10)  เ อ ก พ ล   อ า จนนท์ ล า 

(2553:5)  ก รัณย์พล   วิวรรธมงคล 

(2556:85)  Katz and Chart (1994)   

จุไรรัตน์  ป้ึงผลพูน (2555 : 10)มาลยั  

สิงหะ (2542 : 9)สุวิทย ์ มูลค า และ

อรทยั  มูลค า (2543 : 202-203)      
 

- แนวคิดเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน เป็น

ข้อมูลท่ีอยู่ภายในชุมชนของแต่ละ

ชุมชน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหา

ความรู้และเห็นคุณค่าของท้องถ่ิน

ของตน เอง ก าร ศึกษาข้อมู ล ใน

ท้องถ่ินช่วยให้นัก เ รียนมีความรู้

เ ก่ียวกับชุมชนมากยิ่งข้ึนและเป็น

ส่ วนห น่ึ ง ในก า รพัฒน า ชุ มชน  

โดยเฉพาะชุมชนแม่พระประจกัษ์ท่ี

เป็นชุมชนชาวญวน มีบา้นเรือนสมยั

เ ก่ า ท่ี ย ัง คงงดง านและ น่ า ศึกษา  

รวมถึงอาหาร และผลิตภณัฑชุ์มชนท่ี

มีช่ือเสียงของชุมชน 

 

- ความสามารถในการท าโครงงาน

เป็นความสามารถของผู ้เ รียน ท่ี

เรียนรู้ผ่านการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนแบบโครงงานและสามารถ

ก าหนดปัญหาในการท าโครงงาน 

การวางแผนในการท าโครงงาน

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ด าเนินการท าโครงงานและการ

สรุปผลเพ่ือน าไปสู่การเขียนรายงาน

และการจดัแสดงผลงานของตนเอง

ผนวกกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ในรายวิชาต่างๆ    

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ค าถามการวจัิย 

1.  ขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีท่ี 5   เป็นอยา่งไร 
 2.  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ประกอบดว้ย
อะไรบา้งและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 3.  ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เป็นอยา่งไร   

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นอยา่งไรและอยูใ่นระดบัใด 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

2.  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
ขอ้มูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5   
 3.  เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์    ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
  4.1  เพื่อประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์หลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
  4.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
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สมมติฐานการวจัิย 
1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์     ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    มี
ประสิทธิภาพ  

2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิผลดงัน้ี 

 2.1  ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบั ดี 
 2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  อยูใ่นระดบั  มาก 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร   ไดแ้ก่     นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5             โรงเรียนแม่พระ

ประจกัษ ์  
ต าบลตน้ตาล  อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2 จ  านวน 3 หอ้ง นกัเรียนจ านวน   99   คน   ภาคเรียนท่ี   1   ปีการศึกษา 2558 

1.2   กลุ่มตวัอย่าง   ได้แก่    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2558  

โรงเรียนแม่พระประจกัษ์ ต าบลตน้ตาล อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน คือห้อง 5/1 จ  านวนนกัเรียน 33 คน จากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random  Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1 ตวัแปรตน้ (Independent  Variables)  ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  

2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  
2.2.1  ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
2.2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 



16 
 

 3.  เนือ้หาทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม   
3.1  เน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง    เรขาคณิต      ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์       
อ าเภอสองพี่นอ้ง   จงัหวดัสุพรรณบุรี    มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี   ค 2.1 ป5/1,ค 2.1 ป5/5,
ค 3.1 ป5/1 และ ค 6.1 ป.5/1    ป.5/2.5/3ป.5/4,ป.5/5  

3.2  ขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุนชนแม่พระประจกัษ ์อ าเภอสองพี่นอ้ง  เช่น วฒันธรรม 
ความเป็นอยู่ของชุมชน   การสร้างบา้นเรือนของชุมชนชาวญวน  อาหารคาวหวานของชาวญวน
และผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน โดยบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ตามเน้ือหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
เรขาคณิต ในเร่ืองของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตรและความจุ 
 4.  ระยะเวลาในการทดลอง  

ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการทดลองภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  เป็นเวลา 4 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5  ชัว่โมง รวม  20  ชัว่โมง  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.   การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น   หมายถึง  การศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนในการท าโครงงานและขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชน
เช่น การสร้างบ้านเรือน  วดัแม่พระประจกัษ์  อาหารของชาวญวน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ใน
รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต  โดยครูเป็นผูแ้นะน าโดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยช้ีแจงรายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจและอยาก
ท่ีจะท าโครงงาน  

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี  1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน ช้ีแจงนกัเรียนถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชนแม่พระประจกัษ ์ในเร่ือง การสร้างบา้นเรือน อาหารคาวหวานและ
ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาถึงรูปทรงต่างๆเพื่อน ามาประกอบกับการก าหนดหัวข้อในการท า
โครงงาน โดยบูรณาการร่วมกบัวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต 

ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  เม่ือนกัเรียนก าหนดหวัขอ้ใน
การท าโครงงานเรียบร้อยแลว้นกัเรียนท าการออกแบบและวางแผนในการท าโครงงานโดยการระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการวางแผนการท าโครงงานและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงาน 
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ขั้นตอนท่ี  3 ลงมือท าโครงงาน นกัเรียนปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
ขั้นตอนท่ี  4 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การท าแผนภูมิ การวาดภาพประกอบ 
ขั้นตอนท่ี  5 รายงานและแสดงผลงาน รายงานผลในการท าโครงงานโดยการ 

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  ตอบค าถาม หรือการจดัแสดงผลงานพร้อมอธิบาย 
3. ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผูส้อนอธิบาย

เพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ   
4. ขั้นทดสอบและประเมินผล นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง และท าแบบทดสอบ

หลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียน 
2. ข้อมูลท้องถิ่น  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีส าคญัในบริบทของชุมชนและขอ้มูลภายในชุมชนแม่

พระประจกัษ ์ประกอบดว้ย วดัแม่พระประจกัษ ์ ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินชุมชนแม่พระประจกัษ ์  อาหาร
ของชาวญวณ  การท าปลาหม า  การท าเปลญวน   การสร้างบา้นเรือน  

3.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรม  หมายถึง  เกณฑคุ์ณภาพของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีท  าให้นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้าม
เกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดไวคื้อ E1/E2 
    E1  ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  คิดเป็นร้อยละ 80  ของคะแนนจากการทดสอบระหว่างเรียน        
ร้อยละ 80 
    E2  ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามรถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5   คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนได้จาก
แบบทดสอบหลงัเรียน  ร้อยละ 80 

4.  ความสามารถในการท าโครงงานคณติศาสตร์   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติังานในการท า
โครงงานท่ีนกัเรียนเลือกท าตามความสามารถและตามความสนใจของนกัเรียน   โดยพิจารณาจาก
การท าโครงงาน 5 ด้าน   คือ 1) ก าหนดหัวขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน   2) ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน  3) ลงมือท าโครงงาน 4) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  5) รายงานและแสดงผล
งาน และสอดคล้องกับข้อมูลท้องถ่ินท่ีน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ท่ีวดัด้วยแบบประเมิน
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ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใชแ้บบมาตรประเมินค่า 4 ระดบั 
(Rating  Scale) และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค (Rubric Scale)   

5. ความพงึพอใจของนักเรียน    หมายถึง     ระดบัความรู้สึกของนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 5    ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ รายวชิาคณิตศาสตร์ ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีวดั
ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน    

6. นักเรียน  หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2558  ของโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์  อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี     
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

การวิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5      
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้   ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2.1 แนวคิดการเรียนรู้และจิตวทิยาในการสอนคณิตศาสตร์ 
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม (Cognitive Theory)  
2.3 ทฤษฎีกาสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัควซึิม (Constructivism)  

2.4  การคิดทางคณิตศาสตร์ 

3.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3.1  ความหมายของโครงงาน 
3.2  ลกัษณะการสอนแบบโครงงาน 
3.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3.4  ประเภทของโครงงาน 
3.5  ขั้นตอนการท าโครงงาน 
3.6  การวดัและประเมินผลโครงงาน  
3.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 4.  ความพึงพอใจ  
  4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2  องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ 
  4.3  การวดัความพึงพอใจ 
  4.4   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีจดัท าข้ึน

ส าหรับทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและ

จดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี

คุณภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ

แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ,2551 : 2) 

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)              

ไดช้ี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มี

คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ

ศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมัน่คง  แนวการ

พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมี

สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยืน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา

เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มี

ทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น และ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ  
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หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

             1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ

ภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข    
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ๕ ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ี มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น

ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การ

ส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์

2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.  มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง    
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1.    ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั  ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่
ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น               

ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช ้                                
ในการก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดั
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

1. ตวัช้ีวดัชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3)             

2. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6)   

ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิด
พื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มี
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล
ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน
ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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การจัดเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความ
พร้อมและจุดเนน้  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี  
 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวนัละ ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  
 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อ 
ภาคเรียน  มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค   

มีเวลาเรียน วนัละไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดต้าม

ความเหมาะสม  ทั้งน้ี ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และ
ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ใหจ้ดัเป็นรายวชิา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อม จุดเนน้ของสถานศึกษา
และเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  สถานศึกษาอาจจดัใหเ้ป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีก าหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีละ 
120 ชัว่โมง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 360 ชัว่โมงนั้น   เป็นเวลาส าหรับปฏิบติักิจกรรม
แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
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 ระดบัประถมศึกษา (ป.1-6)         รวม  6  ปี จ านวน  60    ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)      รวม  3  ปี  จ านวน  45  ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ปี  จ านวน  60  ชัว่โมง 

 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่พระประจักษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

             1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้   เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน   ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ

ภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 

             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ        

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     

วสัิยทัศน์   
หลักสูตรของโรงเรียนแม่พระประจักษ์  พุทธศักราช 2557 จัดท าข้ึน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มี
ความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 นอกจากน้ี หลกัสูตรของโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ ยงัมุ่งเนน้เร่ืองทกัษะภาษาต่างประเทศ 
ทั้งน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

พนัธกจิของโรงเรียน 
 โรงเรียนมุ่งพฒันาบุคลากรใหมี้คุณธรรมน าความรู้  ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพ  

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 

1. จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   

2. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกความรัก และรับใช ้เป็นสมาชิกท่ีดีของบา้น 
โรงเรียน ชุมชน และพลโลก 

3. พฒันา ส่ือ เทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์ดา้นการศึกษาให้ทนัสมยัและพอเพียง  
4. ปลูกจิตส านึกใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยต์ามหลกัธรรมทาง

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
5. สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการและมีการด าเนินการ

ตามโครงการ/งานและกิจกรรม ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  5  ประการ  ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร    เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด     เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ    
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้   
การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ เป็นโรงเรียนของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นอกจากจะมุ่งพฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดแลว้ ยงั
พฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามหลกัค าสอนของพระเยซูเจา้ในพระวรสารและธรรมปฏิบติัทั้งใน
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ฐานะเป็นบุคคล ท่ีเป็นบุตรของพระเจา้ เป็นคนไทยท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีและเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ     

ดงันั้นหลกัสูตรโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จึงก าหนดคุณลกัษณะพึงประสงค ์  ดงัน้ี 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ตัวช้ีวดั  1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ     

1.2  ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 

1.3   ศรัทธา  ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา   

1.4   เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวดั  2.1   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 

2.2   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
3. มีวนัิย 

ตัวช้ีวดั 3.1   ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั 4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลือก ใช้

ส่ืออยา่งเหมาะสม  สรุปเป็นองคค์วามรู้  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

5. อยู่อย่างพอเพยีง 
ตัวช้ีวดั 5.1.   ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

 5.2   มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวช้ีวดั  6.1    ตั้งใจและรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 

6.2 ท างานดว้ย ความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

7.   รักความเป็นไทย 

ตัวช้ีวดั  7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วฒันธรรมไทยและมีความกตญัญูกตเวที 

7.1  เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 7.3  อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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8.   มีจิตสาธารณะ 
ตัวช้ีวดั   8.1  ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 8.2  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
9.   รักและรับใช้ 
ตัวช้ีวดั 9.1   มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
 9.2  อาสาเขา้ช่วยเหลือการงานทุกอยา่งโดยไม่เลือกหนา้ท่ีหรือบุคคล 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 แนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรของโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ก าหนดตามโครงสร้างหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จดัระดบัการศึกษาเป็น  2  ระดบั   ดงัน้ี 

 1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)  การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบงัคบัมุ่งเน้นทกัษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิด

พื้นฐานการติดต่อส่ือสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย ์ การพฒันา

คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวฒันธรรม  

โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มี
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล
ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย   ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
การจัดเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเนน้โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี  
 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)  จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวนัละไม่เกิน 5  ชัว่โมง  
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 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวนัละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาค
เรียน มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั  1   หน่วยกิต (นก.) 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม โรงเรียนด าเนินการ ดงัน้ี 
ระดับประถมศึกษา  ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม  มีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด    

ระดบัมธัยมศึกษา   จดัโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานเป็นไปตามท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้ งในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา (จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบ
หลกัสูตร ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจดัให้เป็นเวลาส าหรับสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(  ภาษาจีน )  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  โรงเรียนจดัใหเ้ป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(  ภาษาองักฤษ )   

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีก าหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีละ 
120  ชัว่โมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบติักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรียนแม่พระประจกัษ์
จดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา (ป.1-2)         รวม  6  ปี จ านวน  60  ชัว่โมง  
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)      รวม  3  ปี  จ านวน  45  ชัว่โมง 
 ทั้งน้ีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จะเป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนกัเรียน 
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัและศูนย ์เศษส่วน ทศนิยม
ไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ  การด าเนินการของจ านวน สมบติัเก่ียวกบัจ านวน สามารถแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง และ
ร้อยละ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้  สามารถหาค่าประมาณใกลเ้คียง
จ านวนนบัและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้
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 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผงั และขนาดของมุม สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมและน าความรู้เก่ียวกบัการ
วดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้
 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม 
ทรงส้ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน 
 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบ
รูป สามารถวเิคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของสมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่
ทราบค่าหน่ึงตวัและสมการนั้นได ้
 รวบรวมขอ้มูล อภิปรายประเด็นต่างๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และน าเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ  
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ใน
การคาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆได ้
 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค 15101  คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                เวลา  200  ชัว่โมง 

ศึกษาจ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยม บญัญติัไตรยางศ ์ร้อยละ การบวก การลบ การคูณ การ
หาร โจทยปั์ญหา การวดัประมาณค่า การวดั การหาปริมาตร รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก มุม พื้นท่ี ความยาวรอบรูป เส้นขนาน แบบรูปและความสัมพนัธ์ แผนภูมิและความ
น่าจะเป็น 

โดยทกัษะกระบวนการคิดค านวณ กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  กระบวนการให้เหตุผล   กระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละกระบวนการ
ปฏิบติั 

เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้วนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยแ์ละมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ 

รหสัตวัช้ีวดั 

ค1.1 ป.5/1   ค1.1 ป.5/2    ค1.1 ป.5/3 ค1.2 ป.5/1 ค1.2 ป.5/2 ค1.2 ป.5/3 
ค1.3ป.5/1  
ค2.1 ป.5/1 ค2.1 ป.5/2 ค2.1 ป.5/3 ค2.1 ป.5/4 ค2.1 ป.5/5  
ค2.2 ป.5/1  
ค3.1 ป.5/1 ค3.1 ป.5/2 ค3.1 ป.5/3 ค3.1 ป.5/1 ค3.1 ป.5/2  
ค3.2 ป.5/3  
ค4.1 ป.5/1  
ค5.1ป.5/1 ค5.1ป.5/2 ค5.2ป.5/1 
ค6.1 ป.5/1 ค6.1ป.5/2 ค6.1 ป.5/3  ค6.1 ป.5/4 ค6.1 ป.5/5 ค6.1 ป.5/6 
รวม 29 ตวัช้ีวดั 
 จากค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้นสามารถก าหนดโครงสร้างรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5  ดงัตารางท่ี  1 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนัประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา
(ช่ัวโมง) 

8.  ทศนิยม 

 

 

ค1.1ป.5/1/,ป.5/2 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5, 
ป.5/6 

-  การเขียนทศนิยม ใส่จุดเพ่ือแสดงทศนิยมไวห้นา้ตวัเลข  
ตวัเลขหนา้จุดทศนิยมแสดงจ านวน  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม
หน่ึงตวัแสดงทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  การอ่านทศนิยามมี
วธีิการอ่านตวัเลขหนา้จุดทศนิยม   

10 

9.   การบวก 
ลบ และคูณ
ทศนิยม 

ค 1.2  ป.5/2,ป.5/3 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5, 
ป.5/6 

-  การบวกทศนิยม  ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการบวกจ านวน
นบั  คือ น าจ านวนท่ีอยูใ่นหลกัเดียวกนัมาบวกกนั 
-   การลบทศนิยมหลกัเดียวกบัการลบจ านวนนบั  คือ  น า
จ านวนท่ีอยูห่ลกัเดียวกนัมาลบกนั 

13 

10.  บท
ประยกุต ์

ค 1.1  ป.5/3 
ค1.2 ป.5/3 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5 

-  โจทยก์ารคูณและการหารสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได ้ 
โดยใชต้วัตั้งและตวัคูณเป็นตวัเศษ  และตวัหารเป็นตวัส่วน  
การหาค าตอบของโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวกบัการคูณและการหาร 
-  ร้อยละ 

15 

11.  รูป
ส่ีเหล่ียม 

ค 2.1ป.5/2,ป.5/3 
ค2.2ป.5/1 
ค3.1ป.5/2 
ค3.2ป5/2 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5 

-  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
-  การสร้างรูปส่ีเหล่ียม 
- รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน รูปวา่ว คางหมู 
-การหาความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม 
-การหาพ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียม 

10 

12.  รูป

สามเหล่ียม 

ค 2.1 ป.5/2,ป.5/3 
ค 2.2 ป.5/1 
ค.3.1ป.5/3 
ค3.2ป.5/2 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5, 

-  รูปสามเหล่ียม  คือ  รูปปิดประกอบดว้ยดา้น 3 ดา้น มุม 3 
มุม  รูปสามเหล่ียมแบ่งตามลกัษณะของดา้น 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม หาความยาวรอบรูป บอก
ส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม 

12 
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ตารางท่ี 1โครงสร้างรายวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนัประถมศึกษาปีท่ี 5  
                (ต่อ) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา
(ช่ัวโมง) 

13.  เรขาคณิต

สามมิติและ

ปริมาตรของ

ทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

****** 

ค 2.1 ป5/1 
ค 2.1 ป5/5 
ค 3.1 ป5/1 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5 

- รูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตท่ีมีความกวา้ง  

ความยาว  และความสูงหรือความลึก  ความหนา  รูป

เรขาคณิตมีหลายชนิด  เช่น ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย 

ปริซึม  พีระมิด  

20 

14. รูปวงกลม  ค 3.2 ป5/2 
ค 6.1 ป.5/1 ,ป.5/2 
ป.5/3ป.5/4,ป.5/5 

-  รูปวงกลมคือ รูปแบนท่ีลอ้มรอบดว้ยเสน้โคง้ท่ีมี
ระยะห่างจากจุดคงท่ีเท่าๆ กนั  ซ่ึงเรียกวา่ จุดศูนยก์ลาง   

10 

รวม 80 

 

หมายเหตุ  ผูว้ิจยัไดน้ าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  เร่ือง เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก จ านวน 20 ชัว่โมง มาเป็นหน่วยในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

 จากโครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหาของรายวิชาคณิตศาสตร์ ดงักล่าวขา้งตน้  สามารถแยก
อตัราเวลาเรียนของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรขาคณิต ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยับูรณาการเขา้
กบัสาระทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัเวลาเรียน   ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิาคณิตศาสตร์ 

แผน

ท่ี 

เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

เวลา

(ชัว่โมง) 

1 รูปทรง
เรขาคณิตท่ี
ฉนัรู้จกั 
- รูปทรง
ส่ีเหล่ียม 
- รูปทรง
สามเหล่ียม 
- รูปทรง
กลม 

ค3.1ป.5/1 
ค.6.1ป.
5/2,3 

รูปเรขาคณิตท่ีนักเ รียนได้ศึกษามามี
หลายรูปแบบ เ ช่น  รูป ส่ี เห ล่ียม รูป
สามเหล่ียม รูปวงกลม รวมทั้ งรูปทรง
ชนิดอ่ืนๆท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาถึงลกัษณะท่ี
เด่นชัดรวมถึงการหาพ้ืนท่ีของรูปต่างๆ 

วดัแม่พระประจักษ์มีรูปเรขาคณิตให้
นักเรียนไดศึ้กษามากมาย   ชนิดของรูป
เรขาคณิตสามารถจ าแนกออกเป็นทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกรวย  

วดัแม่
พระ
ประจกัษ ์

จ าแนก
ลกัษณะ
รูป
เรขาคณิต 

5 

2 ลกัษณะ
รูปทรง
เรขาคณิตใน
ทอ้งถ่ินเรา 
- รูปทรง
ส่ีเหล่ียมใน
ทอ้งถ่ิน 
-รูปทรง
สามเหล่ียม
ในทอ้งถ่ิน 
- รูปทรง
กลมใน
ทอ้งถ่ิน 
  

ค3.1ป.5/2 
ค.6.1ป.
5/1,3,6 

รูปเรขาคณิตในทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัมีมากมายหลายแบบและ
หลากหลายลกัษณะซ่ึงแต่ละแบบหรือแต่
ละลกัษณะก็ใหป้ระโยชน์ท่ีแตกตา่งกนั
และสร้างสรรคค์วามงดงามไดอ้ยา่ง
แตกต่างกนั 

อาหาร
คาว 
หวาน 
บา้น
ญวน 

ลกัษณะ
ของรูป
เรขาคณิต
สามมิติ 

4 

3 ปริมาตร
และความจุ 

ค2.1ป.5/1 
ค.6.1ป.
5/2,3 

การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชน
แสดงให้เ ห็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของ
ชุมชนนั้นๆ  และการหาปริมาตรหรือ
ความจุของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก หน่วยของปริมาตรหรือความจุ  

ปลาหม า การหา
ปริมาตร
และความ
จุ 

4 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิาคณิตศาสตร์(ต่อ) 
แผน

ท่ี 

เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

เวลา

(ชัว่โมง) 

3 ปริมาตร
และความจุ 
- การหา
ความจุ 
- การหา
ปริมาตร
ของรูปทรง
ส่ีเหล่ียม 

ค2.1ป.

5/1 

ค.6.1ป.

5/2,3 

คือ ลูกบาศก์ถา้ความกวา้ง ยาว สูง เป็น

เซนติเมตร ปริมาตร จะเป็นลูกบาศก์

เซนติเมตร  1 ลิตร  = 1000  ลบ.ซม.               

1 มิลลิลิตร  =  1  ลบ.ซม.  ,  1  ลบ.ม. =  

1000  ลิตร    สูตรการหาปริมาตร = 

กวา้ง  ยาว  สูง 

ปลา 

หม า 

การหา

ปริมาตร

และความ

จุ 

4 

4 เรขาคณิต
สร้างสรรค ์
- หา
ความสมัพนั
ธ์ของ
ปริมาตร
และความจุ 
  

ค 2.1ป.
5/5 
ค.6.1ป.5 
/2,3,5 

รู ปท ร ง เ ร า ข า ค ณิตส าม า ร ถน า ม า

สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่าและเป็น

เอกลกัษณ์เพ่ือสะทอ้นถึงวิถีความเป็นอยู่

ของชุมชนอีกทั้ งยงัเป็นการน าความรู้ท่ี

ไดเ้รียนมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั   

การแก้โจทย์ปัญหาเ ก่ี ยวกับการหา

ปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ตอ้งวเิคราะห์โจทยเ์พ่ือหาส่ิงท่ีโจทย์

ก าหนดให้ แลว้ใชสู้ตรการหาผลคูณของ

ความกวา้ง ความยาว และความสูงมาช่วย 

บรรจุ
ภณัฑ์
ของ
ปลาห
ม า 

ความ 

สมัพนัธ์
ของ
ปริมาตร
และความ
จุ
ความสมั
พนัธ์ของ
ปริมาตร
และความ
จุ 

4 

5 ผลงานจาก

เรขาคณิต 

  

ค 2.1 ป.
5/1  ค.6.1
ป.5/1-6 

การน าความรู้เร่ืองเรขาคณิตมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อน าเสนอ

ความคิดในเชิงสร้างสรรคเ์ป็นวธีิหน่ึงท่ี

สะทอ้นความคิดและความสนใจของ

ผูเ้รียนโดยเฉพาะการน าความรู้ใน

ทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัมาเป็นแนวทางในการ

น าเสนอความรู้ ลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศก์

เซนติเมตร ลิตร และมิลลิลิตร เป็นหน่วย 

บรรจุ

ภณัฑ์

ทอ้งถ่ิน 

น าเสนอ

ผลงาน 

3 
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ตารางท่ี 2โครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
แผน

ท่ี 

เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

เวลา

(ชัว่โมง) 

5 ผลงานจาก

เรขาคณิต 

  

ค 2.1 ป.

5/1  ค.6.1

ป.5/1-6 

มาตรฐานท่ีใชบ้อกปริมาตรหรือความ

จุซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนั 

บรรจุ

ภณัฑ์

ทอ้งถ่ิน 

น าเสนอ

ผลงาน 

3 

 รวม 20 

 

 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

การพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพนั้น  จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูจะตอ้ง

มีความเขา้ใจในตวันักเรียน  เขา้ใจระบบพฒันาการทางดา้นสถิติปัญญาของเด็ก  เพื่อน ามาใช้ให้

เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  การจดักิจกรรมต่างๆ จึงจะไดผ้ล 

2.1 แนวคิดการเรียนรู้และจิตวทิยาในการสอนคณติศาสตร์ 

 แฮทฟิลด์  เอ็ดเวิร์ด  และบิทท์  (Hatfield, Edwards, Bitts, อา้งใน ดวงฤดี  เอ่ียมพนากิจ  

กวางศิริ,2552 : 37-38)  กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎี  ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันา

ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

ปัญญานิยม (Cognitive Theory) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม (Behavior Theories) และ

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist  Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ดงักล่าวมี

รายละเอียดดงัน้ี 

2.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ปัญญานิยม (Cognitive Theory)  

 แนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ในปัจจุบนัมีหลาย

แนวคิด  ทฤษฎีส าคญัท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีสนใจอยา่งกวา้งขวาง คือ ทฤษฎีพฒันาการทาง

สติปัญญาของ  เพียเจต ์(Piaget) ตั้งอยูบ่นพื้นฐานต่อไปน้ี 

1. โครงสร้างของสติปัญญาและกาคิด  นั้ นพัฒนาการจากการกระท าของบุคคลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรมทางสติปัญญา และการคิดไดพ้ฒันาจากกลไก  การสัมผสั  การกระท าไปสู่
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กิจกรรมท่ีตอ้งใช้สัญลกัษณ์และภาษา   ซ่ึงจากแนวคิดน้ีจะช่วยให้มองเห็นบทบาทของบุคคลใน

ดา้นการพฒันามโนมติ (Concept)  ทางคณิตศาสตร์ของเรา 

2.  ทิศทางของพฒันาการในการปะทะสังสรรค ์ ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นจะมุ่ง

ไปสู่ระดบัความสมดุลท่ีสูงข้ึน  มีการปรับแต่ง (adaptation) ในระดบัท่ีซับซ้อนมากข้ึน  คือปรับ

ทั้งตวับุคคลและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้หาซ่ึงกนัและกนั 

3.  การพฒันาการทางสติปัญญาแต่ละขั้น  จะเป็นระยะเวลาของการก่อตั้งริเร่ิมและรวบรวม

ความรู้  ความคิด  หรือเป็นการเร่ิมพฒันาการทางสติปัญญาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

4. การพฒันาจากขั้นตน้ไปยงัขั้นท่ีสูงข้ึน จะเป็นกระบวนการผสมผสานโครงสร้างใหม่นั้น

คือ  พฒันาการในแต่ละขั้นจะเป็นรากฐานของพฒันาการในขั้นต่อๆ ไป ขนัต่างๆ ในพฒันาการทาง

สติปัญญาของมนุษยน์ั้น เพียเจต ์ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นใหญ่ๆคือ  

 4.1  ขั้นรับความรู้สึกจากประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensory Motor 

Stage)  พฒันาการขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี ในระยะน้ีพฤติกรรมจะอยู่ในรูป

ของการเคล่ือนไหวโดยอตัโนมติั  การรับรู้ประสาทสัมผสัจะอยูใ่นระดบัง่ายๆ เช่น  การพูด การก า

มือ เป็นตน้  เด็กจะใชอ้วยัวะทางกายส ารวจส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั  และเม่ือไดแ้สดงพฤติกรรมนั้น

บ่อยๆ ในท่ีสุดก็จะเกิดเป็นนิสัย  เม่ือโตข้ึนได้ประสบกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึนโครงสร้างทาง

สติปัญญาก็จะมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน  เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ  พฤติกรรมทั้งหลายก็จะ

เปล่ียนจากแบบปฏิกิริยาสะทอ้นมาเป็นพฤติกรรมท่ีกระท าด้วยความพอใจ  ในตอนปลายของ

พฒันาการขั้นน้ี  เด็กจะเร่ิมรับรู้เร่ืองความคงท่ีของขนาด  รูปร่างวตัถุ  รวมทั้งการไม่สูญหายไปของ

วตัถุหรือสาร  ทางดา้นภาษาก็จะค่อยๆ พฒันาไปพร้อมกนั 

 4.2  ขั้นการคิดก่อนปฎิบติัการ (Preparation  Stage)  อยูใ่นช่วงท่ีเด็กอายุประมาณ 

2-6 ปี  คุณภาพทางความคิดของเด็กในขั้นน้ี จะดีกวา่ขั้นรับความรู้สึกจากประสาทสัมผสัและการ

เคล่ือนไหว  พฒันาการทางดา้นการใช้ภาษา  และการเขา้ใจส่ิงต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วรวมทั้ง

เขา้ใจในเร่ืองสัญลกัษณ์ต่างๆ  และเร่ิมรู้จกัการเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลอ่ืนพฤติกรรมใน

ระยะแรกของขั้นน้ีจะยึดตนเป็นศูนยก์ลาง (Ego centric) แต่ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะลดนอ้ยลงในราว

อายะประมาณ  6-7 ปี  เพราะมีการปะทะสังคมมากข้ึนในตอนปลายของขั้นน้ีเอง เด็กจะเร่ิมเขา้สู่

ระดับของการคิดอย่างมีเหตุผล  แต่ยงัไม่มีความสามารถในการอนุรักษ์ด้านต่างๆได้  เพราะ
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ความคิดส่วนใหญ่อยู่ภายติอิทธิพลของการรับรู้ (Pereption) และยงัไม่สามารถคิดแบบยอ้นกลบั 

(Reversibility) 

 4.3 ขั้นคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Stage)  อยู่ในช่วงท่ีเด็กอายุ

ประมาณ 6-11 ปี ในระหว่างน้ีเด็กจะมีพฒันาการถึงขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลในการแกปั้ญหาท่ี

มองเห็นและจบัตอ้งได ้ ความคิดของเด็กจะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของการรับรู้อีกต่อไป  การคิดแบบยึด

ตนเองเป็นศูนยก์ลางจะลดลง  เด็กจะไม่มองวตัถุแบบยึดติดอยู่กบัมุมใดมุมหน่ึง  แต่จะมองวตัถุ

แบบกระจายออกไป สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงรูปและเขา้ใจการจดัหมวดหมู่  การจ าแนกจาก

ส่ิงท่ีตนมองเห็น  ยงัใหเ้หตุผลเก่ียวกบันามธรรมไม่ได ้

 4.4  ขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยนามธรรม (Formal  Operational  Stage) ขั้นน้ีจะอยู่

ในช่วงอายุประมาณ  11 หรือ 12 ปี  ถึงอายุ 14 หรือ 15 ปี  ในขั้นน้ีพฒันาการของสติปัญญาและ

ความคิดของเด็กเป็นขั้นสุดยอด  คือ เด็กในวยัน้ีจะเร่ิมคิดแบบผูใ้หญ่  สามารถท่ีจะคิดหาเหตุผล

นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ มีความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใช้ความคิดอยา่งมีเหตุผลทั้งท่ี

เป็นรูปธรรมได้  สามารถคิดในลกัษณะท่ีเป็นตรรกวิทยาใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และสร้าง

สมมติฐานในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี 

2.3  ทฤษฎกีาสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซึิม (Constructivism)  

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นควา้ดว้ย

วิธีการต่างๆ จนท าให้ผู ้เ รียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ได้ด้วยตนเอง ผู ้เ รียนต้องใช้

กระบวนการทางปัญญาสร้างความรู้ แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)  เช่ือว่าการเรียนรู้

เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของผูเ้รียน  ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ส่ิงท่ีเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นปรัชญาท่ีมีขอ้สันนิษฐานวา่ความรู้ไม่สามารถแยกจาก

ความอยากรู้ไดม้าจาการสร้างเพื่ออธิบาย  มาร์ตินและคณะ  (Martin and others, 1994, อา้งใน พิม

พนัธ์  เตชะคุปต์, 2545:15) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ย

ตนเอง  ผูส้อนไม่สามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้   แต่ผูส้อนสามารถ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจดัสภาพให้ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา ซ่ึงเป็น

สภาวะท่ีเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งปับประสบการณ์เดิม ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มูล

ใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมแลว้สร้างเป็นความรู้ใหม่ แนวคิดน้ีถือว่าการเรียนรู้ของนักเรียน
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สามารถเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง ผูส้อนตอ้งพยายามช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหาความรู้ให้เขา้กบั

ประสบการร์เดิมและวตัถุประสงค์ของผูเ้รียนจึงท าให้เกิดความรู้ท่ีมีความหมาย เฮนเดอร์สัน 

(Henderson, 1993: อา้งใน พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์, 2545: 15-16) 

คอมบ ์(Copp,1994 , อา้งใน วราภรณ์  สีด านิล, 2550: 39) กล่าววา่การเรียนรู้ตามแนวคิดคอ

รสตคัติวิซิม เป็นกระบวนการท่ีไม่ไดห้ยุดน่ิงอยูก่บัท่ี  ในการสร้างการรวบรวมและตกแต่งความรู้

ผู ้เรียนมีโครงสร้างความรู้ท่ีใช้ในการตีความหมายและท านายเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเขา  

โครงสร้างความรู้ของผูเ้รียนอาจแปลกและแตกต่างจากโครงสร้างของผูเ้ช่ียวชาญ และในทศันะทาง

วฒันธรรมสังคมของคอนสตคัติวิซึม  ถือว่าเป็นกระบวนการทางสังคมและเป็นความร่วมมือกนั

ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในการประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึน สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนจะ

มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูเ้รียน บุคคลท่ีอยู่รอบตวันกัเรียน ภาษาและวฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.4  การคิดทางคณติศาสตร์ 

 การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีสรุปขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งเท่ียงตรง  โดยอาศยัชุด

ของ ขอ้มูลประกอบ ซ่ึงตอ้งสร้างขอ้ คาดเดา (สมมติฐาน)  คน้หาวีการศึกษาหาความรู้  การทดลอง  

เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อสรุป  เป็นสมบติัหรือกฎเกณฑ์ แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพื่อ

ยนืยนัการสรุป  ขอ้สรุปเหล่าน้ีจะหลอมรวมกนัเป็นแนวคิดใหม่  ซึงการให้เหตุผลจะเป็นส่วนหน่ึง

ของการคิดทางคณิตศาสตร์ 

 สเตเฟ่น ครูลิกและเจสเสเอรุดนิก  แห่งมหาวิทยาลยัเทมเปิล (Stafern,Krurig and Jassa A 

Rudnik 194 , อา้งใน วราภรณ์  สีด านิล, 2550: 45 ) สหรัฐอเมริกา  ไดแ้บ่งล าดบัขั้นตอนการคิดทาง

คณิตศาสตร์เป็น 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นระลึกได ้(recall)  การคิดขั้นพื้นฐาน (basic  thinking)  ขั้นการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  (critical  thinking)  และขั้นการคิดสร้างสรรค ์(creative thinking)  โดยท่ีทุก

คนล าดบัขั้นใชท้กัษะท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ประกอบดว้ย กล่าวคือ การคิดในระดบัสูงจะมีปฎิสัมพนัธ์

อยา่งมากระหวา่งการคิดยอ้นหลงัและการคิดกา้วตอ้ไป 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นระลึกได ้

 การคิดขั้นระลึกไดจ้ะรวมทกัษะการคิดซ่ึงเป็นไปโดยอตัโนมติัตามธรรมชาติทั้งขอ้เท็จจริง

เบ้ืองตน้ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก เราจึงจดจ าจอ้ความจริง
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เหล่าน้ีไดอ้ยา่งข้ึนใจ ความสามารถน าขอ้ความจริงเหล่าน้ีไปใชใ้นการค านวณเป็นความสามารถขั้น

ระลึกไดน้ี้จะสามารถแผข่ยายออกไปไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยผา่นกระบวนการ

ศึกษา  ซ่ึงเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัขอ้ความจริงเบ้ืองตน้จะรวมกนัเป้นคลงัขอ้มูลท่ี

ระลึกไดเ้ม่ือตอ้งการน าไปใช้ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร จ านวน สูตรคูณ การคิดค่าร้อยละ การจ า

และการใชก้ฎสูตรต่างๆ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 

 ขั้นท่ี 2 การคิดพื้นฐาน 

 การคิดพื้นฐานจะรวมความ เขา้ใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไวด้ว้ย เช่นการแกโ้จทยปั์ญหา

เร่ืองการคูณ  นอกจากจะสามารถจ าสูตรคูณไดแ้ลว้ยงัตอ้งมีความเขา้ใจถึงแนวคิดและหลกัการของ

การคูณ จึงจะสามารถแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคูณและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ เช่น ถา้เด็ก

จะคิดราคาไอศกรีม 5 ถว้ย ราคาถว้ยละ 10 บาท การท่องจ าสูตรคูณ ไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหาน้ี 

เด็กจะตอ้งเขา้ใจวา่ 10 +10 +10 +10 +10 = 105  การพฒันาการคิดขั้นพื้นฐานน้ีจะตอ้งใชท้กัษะ

การใหเ้หตุผลมาช่วยในการท าความเขา้ใจ ดงันั้นการพฒันาการคิดในขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีเร่ิมใชท้กัษะ

การใหเ้หตุผล 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นการคิดอยา่งมิวจิารณญาณ 

 ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดท่ีมีการตรวจสอบการมองความสัมพนัธ์การ

ประเมินค่า รูปแบบต่างๆ ของการแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในขั้นน้ีจะรวมทกัษะการวิเคราะห์ส่วน

ต่างๆ    ของปัญหาหรือการกลา้เผชิญปัญหา   การรวบรวมขอ้มูล  การจดัการขอ้มูลภายในปัญหา 

การตรวจสอบและการวเิคราะห์ ตลอดจนการน าขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและขอ้มูลส่วนเกิน การระบุไดว้า่ส่ิง

ใดในปัญหา เป็นส่ิงท่ีตอ้งการหาค าตอบนอกจากน้ียงัร่วมถึงทกัษะการให้เหตุผลประกอบค าตอบ

ดว้ย  การคิดในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสูงกวา่การคิดขั้นลึกได ้และขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงในการพฒันาทกัษะการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณน้ีจะตอ้ง  ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล 

และการแกปั้ญหา   

 ขั้นท่ี 4 การคิดสร้างสรรค ์

 การคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีก่อให้เกิดผลท่ีซับซ้อน การคิดสร้างสรรค์เป็นการ

ประดิษฐ์ การรู้แจ้ง และการจินตนาการในขั้นน้ีจะรวมทกัษะการสังเคราะห์แนวคิดการสร้าง

แนวคิดการประยุกต์แนวคิด การสังเคราะห์  จะใช้วิธีการท่ีแตกต่างจากวิธีการปกติท่ีจะเช่ือมโยง
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ขอ้มูลต่างๆ และปรับแต่งแนวคิดเดิม การสร้างแนวคิดจะใชว้ธีิทางเลือกสร้างรูปแบบแนวคิดใหม่ๆ 

จากแนวคิดเดิม และการประยุกต์แนวคิด  หมายถึง  การพิจารณาประสิทธิภาพของแนวคิดใหม่  

การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง  ความรู้เก่าจะถูกสังเคราะห์เช่ือมโยง และแผ่ขยาย

ออกไปเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ การคิดในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสูงกว่าขั้นระลึกได้  ขั้นพื้นฐาน และขั้น

วิจารณญาณ กิจกรรมท่ีใช้พฒันาทักษาการคิดด้านน้ี ได้แก่  กิจกรมท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา

ลกัษณะการคิดวเิคราะห์  การคิดผสมผสาน  การคิดริเร่ิม เป็นตน้ 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3.1 ความหมายของโครงงาน   
มีนกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายของโครงงานไวด้งัน้ี  
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 238) ไดใ้หค้วามหมายของโครงงานวา่หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ  โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใช้ใน
การศึกษาหาค าตอบในเร่ืองนั้นๆ โดยมีครูคอยกระตุน้แนะน าให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ด
ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาคน้ควา้  ด าเนินการวางแผน  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการ
น าเสนอ  ผลงาน   

สุวิทย ์ มูลค า (2543:145) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ในรูปของโครงงานว่า มีนกัศึกษาไดใ้ห้
ความหมายของโครงงานไวด้งัน้ี  

โครงงาน  คือ   กระบวนการแสวงหาค าตอบขอ้สงสัยของผูเ้รียน   
โครงงาน  คือ  วธีิการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจเป็นกระบวกการและลึกซ่ึง   
โครงงาน คือ กระบวนการเรียนรู้ที?ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ค  าตอบด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ือง

หลงัจากการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   
โครงงาน  คือ  การสอนใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิท างานวจิยัเล็ก ๆ โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์   
โครงงาน  เป็นกิจกรรมที?เปิดโอกาสให้นักเรียนได้น ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน

กระบวนการแสวงหาความรู้  หรือ  คิดดว้ยตนเองเป็นงานวจิยัเบ้ืองตน้   
โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ไป

ใชใ้นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือคิดดว้ยตนเองเป็นงานวจิยัเบ้ืองตน้   
ลดัดา  ภู่เกียรติ (2544:  47) กล่าววา่ โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่รู้

ของผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้ค าตอบ
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ใหลึ้กซ่ึงชดัเจน  หรือตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม โดยใชท้กัษะกระบวนการและปัญหาหลายๆ 
ดา้น มีวธีิการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียดแลว้ลงมือ
ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้จนไดข้อ้สรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ    

ชาตรี  เกิดธรรม  (2547 : 5) กล่าววา่ โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีท าให้เรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้ แนะน าและให้ค  าปรึกษาอยา่งใกล้ชิดในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการท่ีผูเ้รียนท าดว้ยตนเองตามความประสงค์ท่ีก าหนด แลว้
น าเสนอผลงานต่อผูส้อน  

วิชยั วงษใ์หญ่ (2542 : 40-41)  กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งเป็นการพฒันาแบบ
องค์รวม  นั้นคือ การจดักิจกรรมการสอนตอ้งให้ความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนทุกคนในทุกๆ 
ด้าน  และกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นโครงสร้างแบบเปิดมีความยืดหยุ่นหลากหลาย  
ผูเ้รียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง  เป็นวงจรการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง 

   สมาคมนกัประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (2549 : 33) ใหค้วามหมายวา่ โครงงานหมายถึงงาน
ท่ีนักเรียนมีความสนใจในการหาความรู้และวิธีการเพื่อแก้ปัญหา หาค าตอบ หาความรู้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีผูเ้รียนถนดัและมีความสนใจ โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์มาบูรณ
การปฏิบติัด้วยตนเองหรือหมู่คณะ ด้วยกระบวนการท่ีเป็นระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

จากความหมายของโครงงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลึกซ่ึงในหัวขอ้การเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่ม  ลกัษณะส าคญัของโครงงานคือการเนน้ท่ีการหาค าตอบให้แก่ค าถาม และการลงมือปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเองของผูเ้รียนผา่นกระบวนการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
3.2  ลกัษณะการสอนแบบโครงงาน  

 วฒันาพร   ระงบัทุกข ์(2545: 59) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการสอนแบบโครงงานดงัน้ี  
1.  นกัเรียนไดเ้ลือกเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง  ซ่ึงอาจจะศึกษาเป็นรายบุคคล

หรือรายกลุ่มก็ได ้  
2.  นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกวธีิการศึกษาและแหล่งความรู้   
3.  นกัเรียนเป็นผูศึ้กษาหรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน   
4.  การศึกษานั้นมี การบูรณาการระหวา่งความรู้/ทกัษะ/ประสบการณ์เดิมกบัส่ิงใหม่   
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 128) กล่าวถึงลกัษณะเด่นของโครงงานดงัน้ี  
1.  มุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้เน้ือหามากกวา่เป้าหมายดา้นภาษา   
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2. มีลกัษณะมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แมค้รูจะมีบทบาทในการสนบัสนุนและเสนอแนะ
ตลอดกระบวนการ   

3.  มีลกัษณะการร่วมมือมากกวา่การแบ่งงาน  มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์
จากกนัและกนั   

4.  น าไปสู่การบูรณาการท่ีแทจ้ริง ทั้งดา้นทกัษะและกระบวนการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงภาระงานในชีวติ   

5.  จะส้ินสุดหรือจบลงดว้ยผลงานตอนทา้ยซ่ึงสามารถให้คนอ่ืนรับรู้มีส่วนร่วมได ้การท า
โครงงานเป็นส่ิงท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง ทั้งยงัมีการปรับกระบวนการในระหว่างด าเนินการ เป็น
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องแคล่ว และความถูกตอ้ง ชดัเจน ในแต่ละช่วงของการท า
โครงงาน   

6.  เป็นส่ิงท่ีจูงใจ กระตุน้ทา้ทาย มีผลดีต่อการสร้างความเช่ือมัน่ การรู้คุณค่าของตนเอง 
และความเป็นอิสระในการดูแลตนเองควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางภาษาการเรียนรู้ เน้ือหาและ 
ความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียน   

ซาร่า  เบอร์วดู เฮเลน ดนัฟอร์ด  (Sara Berwood Haran Dunford, อา้งในเฉลียวศรี  พิบูลชล 
2544: 14-16) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเด่นของโครงงานภาษาองักฤษวา่   

1.  โครงงานเป็นกิจกรรมบูรณาการทีJมีล าดบัการด าเนินงานชดัเจนและสามารถเช่ือมโยง
ไปสู่ผลงานช้ินสุดทา้ยท่ีเห็นและจบัตอ้งได ้ ท าให้เด็กรู้สึกไดถึ้งความส าเร็จ     ครูและผูป้กครองมี
ความภาคภูมิใจและเห็นพฒันาการของผูเ้รียน   

2.  โครงงานสอนเด็กโดยองค์รวม กล่าวคือ เป็นการพฒันาเด็กทุกดา้นไม่ไดเ้นน้แต่เพียง
ดา้นภาษาเท่านั้น นกัเรียนยงัสามารถพฒันาในดา้นทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางกาย 
ทกัษะทางสังคม เป็นตน้   

3.  โครงงานเป็นการบูรณาการความรู้ทางภาษากบัทกัษะ กล่าวคือ โครงงานท าหนา้ท่ีเสนอ 
ฝึกและท าให้เกิดการบูรณาการทกัษะทางภาษาในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ เน่ืองจากภาษาท่ีน ามา
สอนและฝึกนั้นเป็นภาษาท่ีเด็กตอ้งใชเ้พื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ  

 4.  โครงงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง กล่าวคือ การท าโครงงานเป็นการฝึกให้
เด็กรู้จกัตดัสินใจเลือกและรับผิดชอบงานของตนเอง รวมทั้งรู้จกัคน้ควา้และพฒันาทกัษะท่ีจะเป็น
ต่อการเรียน   

5.  โครงงานสนองความตอ้งการของชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนั เน่ืองจาก
เด็กแต่ละคนจะมีโอกาสสร้างงานตามศกัยภาพของตน และเม่ือมีผูเ้ห็นคุณค่าในผลงาน เด็กก็จะมี
ความเช่ือมัน่และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ   
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6. โครงงานช่วยใหเ้กิดความยดืหยุน่ในหลกัสูตร กล่าวคือ โครงงานสามารถเป็นส่วนเสริม 
หลกัสูตรท่ีก าหนดไวแ้ลว้หรือเป็นแกนของหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนก็ได ้หรือเหมาะสมกบัครูท่ีมีเวลา
ไม่มากพอท่ีจะสอนใหเ้ห็นผล   

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะการสอนแบบโครงงานนั้นเป็นการสอนท่ีเน้นตวันกัเรียนเป็นผูล้ง
มือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเอง มีขั้นตอนกระบวนการและการจดัการในกลุ่ม มีการเช่ือมโยงระหวา่ง
องคค์วามรู้เก่าและความรู้ใหม่และนกัเรียนสามารถสร้างผลงานไดด้ว้ยความภูมิใจ   
3.3  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 จิราภรณ์  ศิริทวี (2542 : 38)ครูถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในแต่ละรายวิชาหรือแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ครูมี
บทบาทส าคญัทั้งการเตรียม ขั้นเตรียมการขั้นด าเนินกิจกรรม ขั้นประเมิน และขั้นใชผ้ลการประเมิน 

1. ขั้นเตรียมผูส้อน 
1.1  เตรียมตวัผูเ้รียน 
 ศึกษาคน้ควา้เป็นแหล่งเรียนรู้ (resource  person) 
 พฒันาทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ปรับปรุงบุคลิกภาพใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
1.2  เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ร่วมวา่งแผนกิจกรรมการเรียนรู้กบัผูเ้รียนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ก าหนดวตัถุประสงค ์วธีิการสถานการณ์ (สภาพจริง,ชีวติประจ าวนั) 
 แผนกิจกรรมเน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ

สัมพนัธ์กบัสังคมและตรงตามความสนใจของผูเ้รียน   เตรียมอุปกรณ์แหล่งวทิยาการ 
1.3  เตรียมตวัผูเ้รียน 
 ตรวจสอบและพฒันาความรู้ ทกัษะพน้ฐาน 
 พฒันาบุคลิกใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 
       ผูส้อนท าหน้าท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน กระตุน้ ส่งเสริม อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ และแนะน า (ไม่ช้ีน า) 
  2.1  ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ ทกัษะเบ้ืองตน้ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้เร่ือง
ดงักล่าว             ครูถ่ายทอดมโนทศัน์เบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็น 
   เร่ิมจากส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ จากง่ายไปยาก ใกลต้วัไปสู่ไกลตวั 
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   สร้างความตอ้งการท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมผูเ้รียนสามารถคิดได้ว่าตอ้งการ
อะไรจึงจะไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ 
  2.2 ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ในเร่ืองนั้น 
   ครูควรส่งเสริมกระบวนการ ไม่ใช่เนน้เน้ือหาเพียงอยา่งเดียว 
  2.3  ช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์โดยตรง ลงมือปฏิบติัจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ทกัษะใหม่ และบูรณาการเขา้กบัความรู้ ทกัษะเดิม 
   ผูเ้รียนร่วมมือกนั ลงมือปฏิบติัจริง ทุกคนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วม
ลงมือท า เพื่อพฒันาตวัเองอยา่งรอบดา้น 
   ผูเ้รียนทุกคนลงมือปฏิบติัจริง (ทั้งอ่านและลงมือท า)และสรุปองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีไดรั้บ 
   ครูควรใช้สาระใกลเ้คียงส าหรับการเรียนรู้ระดบัตน้ ในระดบัสูงควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาความถนดัความสนใจ 
   ผูเ้รียนช้าจะไดรั้บการเรียนรู้เช่นเดียวกบัผูอ่ื้น ถา้หากครูไดเ้พิ่มเวลาและ
ใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือมากข้ึน 
  2.4  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั
อยา่งอิสระ 
   ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และทกัษะใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และบุคคลในสังคม 
   ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ในเร่ืองนั้ นท่ี
สลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
 3.  ขั้นประเมิน 
   การวดัประเมินผลจะตอ้งด าเนินการควบคู่กบักระบวนการจดัการเรียนการสอน
เพื่อน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน  ดงันั้นในการท าแผนการเรียนรู้ ผูส้อน
จะตอ้งก าหนดภาระงานมราจะให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และ
เลือกวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน หรือกิจกรรมท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  
 วธีิการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผูส้อนควรเลือกใช ้ไดแ้ก่ 

1. การประเมินดว้ยการส่ือสารส่วนบุคคล 
2. การประเมินตามสภาพจริง 
3. การประเมินตามสภาพจริงโดยใชแ้ฟ้มผลงาน 
4. การประเมินผลจากโครงงาน 
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5. การประเมินจากการปฏิบติั  
1.   การประเมินดว้ยการส่ือสารส่วนบุคคล  
 1.1  การถามตอบระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ 
ความสนใจ ความเขา้ใจ ทกัษะในเร่ืองท่ีเรียน ผูส้อนไม่ควรใชค้  าถามท่ีนกัเรียนตอบใช่หรือไม่ใช่ 
 1.2  การสนทนาพบปะพดูคุยกบันกัเรียน เป็นการพดูคุยกบันกัเรียนในเวลาท่ีเหมาะสม เช่น 
ขณะท่ีให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมผูส้อนไดพู้ดคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือเจตคติ
ท่ีมีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือบางเน้อหาเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อน
ควรใชว้กีารท่ีท าใหน้กัเรียนเช่ือถือ ไวว้างใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการชดัเจน 
 1.3  การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เป็นการพูดคุยเพื่อตอ้งการทราบขอ้มูล
พื้นฐานดา้นการเรียน ดา้นเจตคติของผูเ้รียนส าหรับน ามาใช้ในการแกไ้ข ส่งเสริมพฒันา เช่น การ
อ่านหนังสือท่ีบ้าน การท าแบบฝึกหัด ดังนั้น ผูท่ี้เก่ียวข้องกับนักเรียน ควรเป็นผูท่ี้ใกล้ชิดกับ
นกัเรียนมากท่ีสุด เช่น พอ่แม่ ผูป้กครองหรืออาจเป็นเพื่อนสนิท 
 1.4  การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผูเ้รียน ในกรณีท่ีผูเ้รียนบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนั ซ่ึงอาจจะมีขอ้มูลเร่ืองท่ีเรียน เก่ียวกบัผูส้อนเอาบนัทึกนั้นมาอ่านเพื่อน าขอ้มูล
มาประเมินความสามารถในการเรียน ทั้งความรู้และเจตคติแลว้น าผลมาประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
 1.5  การตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น  พร้อมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ในการตรวจแบบฝึกหดั
ของผูเ้รียน  ผูส้อนตอ้งตรวจทุกขั้นตอนท่ีนกัเรียนท าแลว้ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยการช้ีแนะในส่วนท่ี
ผดิพลาด หรือส่วนท่ีนกัเรียนมีปัญหา เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน 
 1.6  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ผูส้อนควรเตรียมค าถามและแบบบนัทึกผลท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ในสาระท่ีตอ้งการประเมินไวใ้ห้พร้อม การจดัสถานท่ีส าหรับการสอบ
ปากเปล่าพยายามใหน้กัเรียนเกิดความสบายใจ ไม่เครียด 
2.    การประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต  การบนัทึก และการรวบรวมขอ้มูล
วิธีการท างานและผลงานท่ีผูเ้รียนท าในสภาพของการแสดงออกจริงในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเป็นการ
ประเมินท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนการประเมิน
สภาพจริงเนน้การแสดงออก  กระบวนการ และผลผลิต เพื่อดูพฒันาการดา้นต่างๆ  ของผูเ้รียน โดย
จะใหค้วามส าคญัในการช่วยเหลือนกัเรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และพฒันาการดา้น
อ่ืนๆ ซ่ึงจะแตกต่างจากการประเมินผลการเรียนท่ีไดจ้ากการทดสอบท่ีมุ่งเนน้วดัเฉพาะความรู้และ
ทกัษะบางส่วน นอกจากน้ีการประเมินตามสภาพจริงจะมีความต่อเน่ืองในการให้ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสอนให้ตอบสนองความ
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แตกต่างของแต่ละบุคคลได ้ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน จึงจะสามารถวดัและประเมนสภาพจริง ไดแ้ก่ แบบสังเกต แบบส ารวจ
รายการ แบบประเมินผลการปฏิบติังาน แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก แบบวดัเจตคติ  
3.  การประเมินสภาพจริงโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
 แฟ้มผลงานของนักเรียนคือ การสะสมงานอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงผลงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนของกาเรียนรู้ในวิชาการ
รวบรวมจะตอ้งครอบคลุมถึงการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหา  เกณฑ์การคดัเลือกและ
เกณฑ์การตดัสินในระดบัคะแนน  รวมทั้งเป็นหลกัฐานท่ีสะทอ้นการประเมินตนเองของนกัเรียน
ดว้ย 
4.  การประเมินผลจากโครงงาน  
 การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือก และสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการศึกษาดว้ยตนเองและใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรง รู้วิธีการแกปั้ญหา การท างานอยา่งเป็น
ระบบ รู้จดัวางแผนในการท างาน ฝึกการคิด วิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันั้นการ
ประเมินผลจากโครงงาน จึงควรมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 4.1  เน้ือหาของโครงงาน 
  4.1.1  ความถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์ 
  4.1.2  ความเหมาะสมในการใขแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์ 
  4.1.3  เลือกใชข้อ้มูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็น 
  4.1.4  มีการสรุปท่ีชดัเจน 
  4.1.5  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 4.2  กระบวนการท างาน 
  4.2.1  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
  4.2.2  มีการด าเนินงานตามแผน 
  4.2.3  มีการประเมินและปรับปรุงการท างาน 
 4.3  การน าเสนอโครงงาน 
  4.3.1  การรายงาน  สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
  4.3.2  ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
  4.3.3  ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชน้ าเสนอ 
  4.3.4  ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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5.  การประเมินผลจากการปฏิบติั 
     เป็นวิธีประเมินท่ีผูส้อนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนท า เพื่อให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด การปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์  
เช่น การชัง่น ้าหนกั ตวงวตัถุส่ิงของ การสร้างรูปเรขาคณิต สร้างแผนภูมิ แผนผงั เป็นตน้ 

    การประเมินการปฏิบติั ผูส้อนตอ้งเตรียมส่ิงส าคญั 2 ประการ คือ  
1. ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนปฏิบติั (Task) 
2. เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 

การวดัการปฎิบติัอาจท าได ้3 ส่วน คือ 
1. การปฎิบติัในชั้นเรียน 
2. การท าโครงงาน 
3. การสอนใหป้ฏิบติังาน 

การวดัและประเมินผลการปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน อาจพิจารณาจาก 3  
องคป์ระกอบใหญ่ๆ คือ  

1.  กระบวนการ  คือ  พฤติกรรมตั้งแต่ลงมือกระท ากิจกรรมกระทัง่เสร็จ 
2. ผลผลิตหรือผลงาน คือ ช้ินงานท่ีไดก้ระท าจนส าเร็จ 
3. ลกัษณะนิสัยท่ีดีของการปฏิบติังาน 

มาลยั  สิงหะ (2542 : 9) สรุปขั้นตอนวธีิการท าโครงงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงงานหรือขั้นวางแผน เป็นระยะท่ีครูตอ้งสังเกต สร้างความ 

สนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนให้เกิดในตัวนักเรียน แล้วตกลงร่วมกันเลือกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
ท าการศึกษาต่อไป 
  ระยะท่ี 2  ขั้นพฒันาโครงงาน หรือขั้นด าเนินการเป็นขั้นท่ีนกัเรียนก าหนดหวัขอ้
ค าถามหรือประเด็นท่ีนักเรียนอยากรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีเขาสนใจแล้วตั้ งสมมติฐานมาตอบค าถาม
เหล่านั้นทดสอบสมมติฐานดว้ยการลงมือปฏิบติัจนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง  
  ระยะท่ี 3 ขั้นรวบรวมสรุปหรือขั้นทบทวนแกไ้ขผลงาน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
โครงงานท่ีนักเรียนคน้พบค าตอบของปัญหาและนักเรียนแสดงให้ครูได้เห็นว่า ได้ส้ินสุดความ
สนใจในหัวขอ้โครงงานเดิมและเร่ิมหันเหความสนใจไปสู่เร่ืองใหม่ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีครูและ
นกัเรียนจะไดแ้บ่งปันประสบการณ์การท างานและแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของการท างานตลอด
โครงงานแก่คนอ่ืนๆ 
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3.4  ประเภทของโครงงาน   
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529 : 4-8),ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตรกร

วชิาการ (2544 : 1-4) ,สมศกัด์ิ   สินธุระเวชญ ์และคณะ (2546 : 231) สุวิทย ์และอรทยั  มูลค า (2546 
: 85-86)และวิมลศรี  สุวรรณรัตน์ และมาฆะ  ทิพยคี์รี (2547 : 7-10) ได้จ  าแนกประเภทของ
โครงงานไวส้อดคลอ้งกนั  ออกเป็น 4 ประเภท  ดงัน้ี 

1.  โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมขอ้มูล (Survey  Research  Project) โครงงาน 
ประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้น า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมระบบ เพื่อให้เห็นถึง
ลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจน  การปฏิบติัตามโครงงานน้ีผูท้  าโครงงาน
จะตอ้งไปศึกษา  รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น สอบถาม  สัมภาษณ์  ส ารวจ  โดยใชเ้คร่ืองมือ 
เช่น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบบนัทึก ฯลฯ ในการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา 

2.  โครงงานประเภทการคน้ควา้ทดลอง (Experimental  Research  Project) โครงงาน 
ประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  โดยออกแบบโครงงานในรูปการ
ทดลองเพื่อศึกษาว่าตวัแปรหน่ึงจะมีผลต่อตวัแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง  และในการท า
โครงงานประเภททดลองตอ้งมีการจดัการกบัตวัแปรท่ีจะมีผลต่อการทดลอง  ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ  

2.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ หมายถึงเหตุของการทดลองนั้นๆ 
2.2 ตวัแปรตาม  ซ่ึงจะเป็นผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงตวัแปรตน้ 
2.3 ตวัแปรควบคุม  หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งควบคุมใหเ้หมือนๆ กนั มิฉะนั้นจะมีผลท า 

ใหต้วัแปรตามเปล่ียนไป 
  2.4  ตวัแปรแทรกซอ้น  ซ่ึงจริงๆ แลว้ก็คือตวัแปรควบคุมนั้นเอง  แต่บางคร้ังเราจะ
ควบคุมไม่ได้ ซ่ึงจะมีผลแทรกซ้อนท าให้ผลกาทดลองผิดไปแต่แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลท่ี
ผดิพลาดทิ้งไป 
 การท าโครงงานประเภทน้ีจะมีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบดว้ย การก าหนดปัญหาการ
ตั้งวตัถุประสงค์หรือสมมุติฐาน  การออกแบบทดลอง  การรวบรวมขอ้มูล  การด าเนินการทดลอง
การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 

3.  โครงงานประเภทประดิษฐคิ์ดคน้ (Development Research  Project ) โครงงาน 
ประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเอาความรู้ ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดมาประยุกต์เพื่อประดิษฐ์
หรือสร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา การประดิษฐ์คิดคน้ตามโครงงานน้ีอาจเป็นการประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่โดยท่ี
ยงัไม่มีใครเคยท าหรืออาจเป็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่  รวมทั้งการสร้างแบบจ ารองต่างๆ การเขียนหนังสือ แต่งเพลง  
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สร้างบทละคร  โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นน้ีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ทั้ งวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ สิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

4.  โครงงานประเภททฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ๆ (Theoretical  Research  Project)  
โครงงานประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนน าเสนอความรู้  ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดใหม่ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ียงัไม่มีใครคิดมาก่อน  เป็นการใชจิ้นตนาการของตนเองมาอธิบายหลกัการหรือ
แนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและไม่
สามารถอธิบายได้โดยหลกัการเดิมๆ การท าโครงงานประเภทน้ีผูท้  าโครงงานจะตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองนั้นๆ เป็นอยา่งดี หรือตอ้งมีการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลประกอบอย่างลึกซ้ึง จึงจะท าให้สามารถ
ก าหนดความรู้ ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดใหม่ๆ ข้ึนได ้จึงไม่เหมาะท่ีจะท าในระดบันกัเรียนมากนกั 

จิราภรณ์   ศิริทว.ี (2542: 34) ไดแ้บ่งประเภทคือ   
1.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นโครงงานท่ีนกัเรียนมีการท างานภายใตจุ้ดประสงค์

ของการเรียนรู้ในเน้ือหาแต่ละเร่ือง   
2.  โครงงานตามความสนใจ นักเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจจากการสังเกตใน

โครงงานทั้ง 2 ประเภท แบ่งออกเป็น โครงงานชนิดต่างๆ ประกอบดว้ย   
1.โครงงานประเภทส ารวจ เช่นการท าโครงงานส ารวจอาชีพต่างๆ ในทอ้งถ่ิน หรือ 

อาชีพในประเทศไทย  ส ารวจผลไม ้ เป็นตน้   
2. โครงงานประเภทการแสดง เช่น การเล่านิทาน  การแสดงละคร การแสดง 

บทบาทสมมติ ฯลฯ   
3.  โครงงานประเภทผลผลิต  เช่น การท าแผน่พบัแนะน าการท่องเท่ียว การท า 

เมนูอาหาร เป็นตน้  
4. โครงงานประเภทวจิยั  เช่น การศึกษาภาษาองักฤษจากฉลากยา หรือจากแผน่ 

โฆษณา เป็นตน้   
 สุเมตตา งามชดั (2548: 9) อา้งอิงจาก; (Fried-Booth.1987) กล่าวถึงประเภทของโครงงาน

มี 2 ประเภท   คือ   
1.  โครงงานเตม็รูปแบบ (Full-Scale Project)   
2.  โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้สึกความสนใจ (Briding  or  Motivating  Activities)   

โครงงานทั้ ง 2 ประเภทน้ีมีความสัมพนัธ์กัน กล่าวคือ กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจ หรือ
โครงงานย่อยเป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่โครงงานเต็มรูปแบบ แต่ความแตกต่างของโครงงานทั้ง 2 
ประเภทน้ี คือ    กิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ในห้องเรียน  ในขณะท่ี
โครงงานเตม็รูปแบบจะขยายออกไปถึงนอกหอ้งเรียนดว้ย  
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จากท่ีนกัวชิาการกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่   
โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมขอ้มูล (Survey  Research  Project)  โครงงานประเภทการ
คน้ควา้ทดลอง (Experimental  Research  Project) โครงงานประเภทประดิษฐ์คิดคน้ (Development 
Research  Project ) โครงงานประเภททฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ๆ (Theoretical  Research  
Project) 
3.5  ขั้นตอนการท าโครงงาน   

วิมลศรี  สุวรรณรัตน์ และมาฆะ  ทิพยคี์รี (2547 : 10-24) และนนัทิยา  คุมพล (2545 : 8-9)  
ไดเ้สนอขั้นตอนการท าโครงงานไวส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี 

1.  การเลือกเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน  ในการเลือกหวัขอ้โครงงานใหน้กัเรียนศึกษาท่ีง่าย 
ท่ีสุดคือใหน้กัเรียนไปส ารวจขอ้มูลจากเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้  หรือถา้ผูส้อนตอ้งการให้นกัเรียนศึกษา
ในเร่ืองใดก็ให้นกัเรียนส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการท าโครงงานอยา่งง่าย 
ส าหรับหวัขอ้ท่ีนกัเรียนเลือกท าโครงงานอาจตรงกนัก็ได ้แต่ลกัษณะเน้ือหางานอาจแตกต่างกนั 

2. การออกแบบวธีิการศึกษาคน้ควา้และจดัท าเคา้โครงโครงงาน ครูอาจะน าหวัเร่ืองท่ี 
เขียนไวใ้ห้นกัเรียนเลือกหัวเร่ืองท่ีจะศึกษา (ให้ตรงกบัเน้ือเร่ืองท่ีเราตอ้งการสอน) แล้วน าหัวขอ้
เร่ืองท่ีเราตอ้งการสอนมาวิเคราะห์และควรจะมีแนววิเคราะห์ของผูส้อนเอง เป็นการจดัท าเคา้โครง
โครงงานดงัน้ี  

2.1 ช่ือโครงงาน 
2.2 ช่ือผูท้  าโครงงาน 
2.3 ปัญหาหรือเหตุจูงใจในการท าโครงงาน 
2.4 ตวัแปร (ถา้มี) 
2.5 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
2.6 แหล่งขอ้มูลท่ีนกัเรียนจะศึกษา 
2.7 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาก่ีวนัและศึกษาช่วงเวลาใด  
2.8 นกัเรียนจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายใดบา้ง หามาจากแหล่งใด 

3.  การลงมือท าโครงงาน มีขั้นตอนในการศึกษาคน้ควา้อยา่งไร ท าอยา่งไร เก็บรวบรวม 
ขอ้มูลอยา่งไร 

4. การเขียนรายงาน ในการเขียนรายงานการท าโครงงานอาจเขียนตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
หรือมีส่ิงอ่ืนท่ีตอ้งการบอกให้ทราบซ่ึงสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้หวัขอ้ในการเขียนรายงานการ
ท าโครงงานมีดงัน้ี 
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4.1 ช่ือโครงงาน 
4.2 ช่ือผูท้  าโครงงาน/โรงเรียน/พ.ศ. ท่ีจดัท า 
4.3 ช่ือครูท่ีปรึกษา 
4.4 บทคดัยอ่ 
4.5 กิตติกรรมประกาศ 
4.6 ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
4.7 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
4.8 สมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 
4.9 วธีิด าเนินการ 
4.10 ผลการศึกษาคน้ควา้ 
4.11 สรุปผล 
4.12 ประโยชน์และขอ้เสนอแนะ 
4.13 เอกสารอา้งอิง 

5.  การน าเสนอโครงงานและการวดัผลประเมินผลโครงงาน การน าเสนอโครงงานเป็น 
ขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะสะทอ้นการท างานของนกัเรียน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการตอบ
ซกัถาม บุคลิกท่าทาง ท่วงท่า วาจา ไหวพริบปฏิภาณ  นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกบุคลิกภาพในการ
น าเสนอให้สง่าผ่าเผย (Smart) พร้อมทั้ งฝึกนักเรียนผูฟั้งให้มีมารยาทในการฟังด้วย ส่วนการ
ประเมินผลการท างาน ควรสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท างาน วดัผลดว้ยความรู้โดยการซกัถาม
หรือวิธีการอ่ืนๆ ควรให้นกัเรียนไดมี้การประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ครูและผูป้กครองหรือ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมาเยีย่มชม 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ค : 5) ก าหนดขั้นตอนในการท า
โครงงานไวเ้ป็น 4 ระยะคือ 1) ระยะเร่ิมตน้โครงงาน 2) ระยะการท าโครงงาน 3) ระยะเสนอผล
การศึกษา 4) ระยะพฒันาโครงงาน 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1-4) ไดก้  าหนดแผนการจดัท าโครงงานไว ้5 
ขั้นตอน คือ 1) การคิดและเลือกหัวขอ้เร่ือง 2) การวางแผน 3) การด าเนินงาน 4) การเขียนรายงาน    
5) การน าเสนอผลงาน  

รุ่งนภา  สรรคส์วาสด์ิ (2550 : 10) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการท าโครงงาน 
เร่ืองการด ารงชีวิตปละครองครัว ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน ไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรม  8    ขั้นตอน   1) การเลือกหัวขอ้เร่ืองหรือ
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ปัญหาท่ีจะศึกษา    2) การวางแผน 3) การก าหนดวตัถุประสงค์  4) การตั้งสมมติฐาน  5) การ
ก าหนดวธีิการศึกษา  6) การลงมือปฎิบติั  7) การเขียนรายงาน  8)  การน าเสนอผลงาน  

 บุญชม  นุชสาย (2551 : 7) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ไดเ้สนอขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การเลือกปัญหาท่ีจะ
ศึกษา  2) การวางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือท าโครงงาน 4) การเขียนรายงาน 5) การ
แสดงผลงาน  

วรรณ์วิไล  หงส์ทอง (2551 : 10) ไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 1) การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 2) การวางแผน 3) การลงมือ
ปฎิบติั 4) การเขียนรายงาน 5) การน าเสนอผลงาน 

 เอกพล  อาจนนท์ลา  (2553 : 5) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
โครงงานไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) ขั้นการวางแผนการ
ท าโครงงาน 2) ขั้นลงมือท าโครงงาน 3) จดัแสดงผลงาน  4) สรุปผลงาน   5) ประเมินผล  

สุวิทย ์ มูลค าและอรทยั  มูลค า (2543 : 202-203) เสนอแนะขั้นตอนการท าโครงงาน 6 
ขั้นตอนคือ ดงัน้ี 1)  ก าหนดหัวขอ้ท่ีจะศึกษาการก าหนดหัวข้อท่ีจะศึกษาหรือปัญหาท่ีต้องการ
คน้ควา้ค าตอบนั้นๆ ควรเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั  โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนด 
เช่น  การศึกษาเร่ืองการงอกงามของเมล็ดพืชสร้างแผนท่ีความคิด  เพื่อให้เห็นโครงงานหรือ
ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวขอ้ท่ีจะศึกษากบัหวัขอ้ย่อย ๆ ซ่ึงผูเ้รียนควรจะมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เร่ืองการสร้างแผนท่ีความคิด 2) สร้างแผนท่ีความคิด  เพื่อให้เห็นโครงงานหรือความสัมพนัธ์
ระหว่างหัวขอ้ท่ีจะศึกษากบัหัวขอ้ย่อยๆ ซ่ึงผูเ้รียนควรจะมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการสร้าง
แผนท่ีความคิด (Mind  Mapping)  3) การจดัล าดบักิจกรรมหรือวิธีการท่ีจะศึกษารวมทั้งพิจารณา
แหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาโดยอาจเน้นกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต รู้จกั
ค าถาม  รู้จกัตั้งสมมติฐาน  รู้จกัแสดงหาวธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนรู้จกัสรุปและท า
ความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ  4) ลงมือปฎิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด  ซ่ึงเป็นช่วงส าคญัของการเรียนรู้
ด้วยโครงงานเพราะผูเ้รียนจะเป็นผูศึ้กษาค้นควา้  มีการับรู้ด้วยวีการต่างๆ เช่น สังเกตสอบถาม
ทดลองแล้วบนัทึกส่ิงท่ีคน้พบ 5) การสรุป เป็นกิจกรรมท่ีน าขอ้มูลจากการศึกษามาท าการสรุป
อภิปราย ประเมินโดยผูเ้รียนตอ้งแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีคน้พบพร้อมทั้งแสดงเหตุผลขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ  6) น าเสนอ ผูเ้รียนจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลหรือผลสรุปของการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงอาจจะเป็น
การน าเสนอในรูปของรายงานการจดับอร์ดหรือการแสดงในรูปของละคร 
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มาลยั  สิงหะ (2542: 9) สรุปขั้นตอนวธีิสอนแบบโครงงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ระยะท่ี  1  เร่ิมตน้โครงงาน หรือขั้นวางแผน เป็นระยะท่ีครูตอ้งสังเกต สร้างความสนใจ

ในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ให้เกิดในตวันกัเรียน  แลว้ตกลงร่วมกนัเลือกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อท าการศึกษา
ต่อไป   

ระยะท่ี  2   ขั้นพฒันาโครงงาน หรือขั้นด าเนินการ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนก าหนดหวัขอ้ค าถาม
หรือประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพวกเขาสนใจ (ท่ีร่วมกนัก าหนดเป็นหวัขอ้เร่ือง) 
แลว้ตั้งสมมติฐานมาตอบค าถามเหล่านั้นทดสอบสมมติฐานดว้ยลงมือปฏิบติัจนคน้พบค าตอบดว้ย
ตวัเอง   

ระยะท่ี  3  ขั้นรวบรวมสรุป หรือ ขั้นทบทวนและแกไ้ขผลงาน  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
โครงงานท่ีนกัเรียนคน้พบค าตอบของปัญหาแลว้และนกัเรียนแสดงให้ครูไดเ้ห็นวา่ ไดส้ิ้นสุดความ
สนใจในหัวขอ้โครงงานเดิมและเร่ิมหันเหความสนใจไปสู่เร่ืองใหม่ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีครูและ
นกัเรียนจะไดแ้บ่งปันประสบการณ์การท างานและแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของการท างานตลอด
โครงงานแก่คนอ่ืนๆ .  

กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 252) ไดส้รุปขั้นตอนการพฒันาโครงงาน 
ออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี  

1.  ขั้นเตรียมการก่อนโครงงาน  (Pre – Project Stage)   
2.  ขั้นด าเนินการโครงงาน (During – Project Stage)   
3.  ขั้นหลงัโครงงาน (Post – Project Stage)  
ราตรี  ทองสามสี (2547 : 6) ได้น าเสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไว ้5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นน า 2) ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) ขั้นวางแผน 4) ขั้นด าเนินการตามแผน 5) ขั้น
น าเสนอและประเมินผล 

 กรัณยพ์ล  วิวรรธมงคล (2556:84-85)  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based  
Learning)วิธีการจดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้หรือปฏิบติังานตามหัวขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ
อยา่งเป็นกระบวนการ  มีพื้นฐานในการท างานทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งฝึกกระบวนการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน  มีการวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  จนการ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค ์ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  อนัเป็น
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า  สามารถน าไปประยุกต์ในการด าเนินงานต่างๆ  โดยวิธีการสอนแบบ
โครงงานสามารถสอนต่อเน่ืองกบัวิธีสอนบูรณาการได้ทั้งในรูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนได้น าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาบูรณาการเพื่อท าโครงงาน  ซ่ึงการใช้การสอนวิธีน้ีครูจะตอ้งใช้ค  าถามน า
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ความคิดของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความเขา้ใจ  และเห็นกระบวนการ  และครูจะตอ้งใจเยน็และใส่
ใจอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการสอนโครงงานคร้ังแรก ขั้ นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 
2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
3.  ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน 
4.  ขั้นลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหา 
5. ขั้นประเมินผลระหวา่งปฏิบติังาน 
6.  ขั้นสรุปรายงานผลและเสนอผลงาน  

รายละเอียดขั้นตอนการท าโครงงาน 
 1.  การเลือกหวัขอ้เร่ือแงหรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เป็นขั้นตอนแรกของการท าโครงงาน  จึง
เป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด  หวงเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาควรเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนคิดเอง และเลือกดว้ย
ตนเอง โดยท่ีหวัขอ้เร่ืองของโครงงาน ควรมีความเฉพาะเจาะจง และชดัเจนวา่จะศึกษาเร่ืองใด ส่ิง
ใด หรือตวัแปรใด ควรเป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค ์
 หวัเร่ืองส่วนใหญ่  ไดม้าจากความสนใจ ความสงสัย และความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน
ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีครูสอนในห้องเรียน  หรือนอกห้องเรียน หรือจากส่ิงแวดลอ้มใกล้
ตวัการอภิปรายร่วมกบัเพื่อนและครู  การอ่านหนงัสือหรือเอกสารต่างๆ การไปศึกษานอกสถานท่ี 
การฟังการบรรยายในโอกาสต่างๆ รวมทั้งรายการวิทยุโทรทศัน์ การไปชมงานการแสดงโครงการ
ต่างๆ หรืออาจไดแ้นวคิดจากงานอดิเรกของนกัเรียน 
 ขอ้ควรค านึงเก่ียวกบัการคดัเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน คือ 

1.1 เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน 
1.2 เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 
1.3 วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
1.4 งบประมาณเพียงพอ 
1.5 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าโครงงาน 
1.6 มีอาจารยห์รือผูท้รงคุณวฒิุรับเป็นท่ีปรึกษา 
1.7 ความปลอดภยั 
1.8 มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอท่ีจะคน้ควา้ 
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2.  การวางแผน  ขั้นตอนน้ีเป็นการวางแผนในการท าโครงงาน  ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนหรือ
วางรูปโครงไวล่้วงหน้าเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้ว
น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อความเห็นชอบก่อนการด าเนินการขั้นต่อไป 

เคา้โครงของโครงงานโดยทัว่ไป  จะเขียนเพื่อแสดงแนวคิด แผนงาน และขั้นตอนของการ
ท าโครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ช่ือโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน ส่ือความหมายตรง มีความ
เฉพาะเจาะจงวา่จะศึกษาอะไร 

2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน  อธิบายเหตุผลถึงการเลือกท าโครงงาน มีความส าคญั

อยา่งไร  มีหลกัการและทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่  หรือมีผูอ่ื้นไดศึ้กษาคน้ควา้
เร่ืองท านองน้ีไวบ้า้งแลว้  ถา้มีผลเป็นอยา่งไร  เร่ืองท่ีท าไดข้ยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้นท า
ไวอ้ยา่งไร  หรือเป็นการท าซ ้ าเพื่อตรวจสอบผล 

5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ ควรมีเฉพาะเจาะจงและเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นการ
บอกขอบเขตของงานท่ีท าไดช้ดัเจนข้ึน 

6. สมมติฐานของการศึกษาคา้ควา้ (ถา้มี) สมมติฐานเป็นค าตอหรือค าอธิบายท่ีคาดการณ์ไว้
ลว้งหนา้  ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ได ้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล  คือมีทฤษฎีหรือหลกัการทาง
หลกัวิชาการรองรับ  และท่ีส าคญัคือ เป็นขอ้ความท่ีมองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบไว ้
นอกจากน้ี ควรมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ย 

7.  วธีิด าเนินการ ประกอบดว้ย 
 7.1  วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้ ระบุวา่วสัดุอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งใช้มีอะไรบา้ง  มาจาก

ไหนอะไรบา้งท่ีตอ้งจดัซ้ือ  อะไรบา้งท่ีจดัท าไดเ้อง  อะไรบา้งท่ีตอ้งใชว้ธีิการขอยมื 
 7.2  แนวการศึกษาคน้ควา้  ให้อธิบายวา่จะออการปฏิบติังาน  แบบการทดลอง

อะไร  ท าอยา่งไร หรือจะด าเนินการสร้างหรือประดิษฐ์อะไร  อยา่งไร จะเก็บขอ้มูลอยา่งไร ท่ีไหน 
เม่ือใด 

8.  แผนการปฎิบติังาน อธิบายเก่ียวกบัก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาเสร็จส้ิน การด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน 

9.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
10. เอกสารอา้งอิง 
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3.  การลงมือปฏิบติัโครงงาน  เม่ือเคา้โครงเร่ืองของโครงงานผ่านความเห็นชอบของท่ี
ปรึกษาโครงงานแลว้ นกัเรียนเร่ิมลงมือท าโครงงาน ส่ิงท่ีนกัเรียนควรค านึงคือ  

 3.1 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนลงมือทดลอง 
 3.2 มีสมุดบนัทึกกิจกรรมประจ าวนั  ว่าไดท้  าอุปกรณ์อะไรไป ไดผ้ลอย่างไร มี

ปัญหาและมีขอ้คิดเห็นอยา่งไร 
 3.3  ปฎิบติัการทดลองดว้ยความละเอียดรอบคอบ  และบนัทึกขอ้มูลไวใ้ห้เป็น

ระเบียบและครบถว้น 
 3.4  ค านึงถึงความประหยดั ปละปลอดภยัในการท างาน 
 3.5  พยายามท าตามแผนท่ีวางไวใ้นตอนแรก แต่อาจเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมบา้ง

จากท่ีไดเ้ร่ิมตน้ท างานไปแลว้ ถา้คิดวา่จะไดผ้ลงานท่ีดีข้ึน 
 3.6  ควรปฎิบติัการทดลองซ ้ า  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้ากข้ึน 
 3.7 ควรแบ่งงานเป็นส่วนยอ่ยๆ และท าแต่ละส่วนใหส้ าเร็จก่อนท าส่วนอ่ืนต่อไป 
 3.8  ควรท างานท่ีเป็นหลกัส าคญัๆใหเ้สร็จก่อน และ้วจึงท าส่วนประกอบหรือส่วน

เสริมเพื่อตกแต่งโครงงาน 
3.9  อยา่ท างานอยา่งต่อเน่ืองจนเม่ือยลา้ จะท าใหข้าดความระมดัระวงั 

  3.10  ถา้เป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ ควรค านึงถึงความคงทนแข็งแรง และ
ขนาดท่ีเหมาะสมของส่ิงประดิษฐ ์
 4.  การเขียนรายงาน   การเขียนรายงานเก่ียวกบัโครงงานเป็นวิธีส่ือความหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพวิธีหน่ึง  เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจถึงแนวคิด  วิธีการด าเนินการ  การศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูล
ต่างๆท่ีรวบรวมได ้ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไดจ้ากโครงงาน 
 การเขียนรายงานควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน สั้นๆ ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหวัขอ้
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง 
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. บทคดัยอ่ อธิบายถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการ 

และผลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปต่างๆอยา่งยอ่ 
5.  เน้ือเร่ืองของโครงงาน ประกอบดว้ย 

5.1 ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน  กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจ เหตุผลหรือ 
ปัญหาท่ีเป็นตน้เหตุจูงใจใหท้  าโครงงานน้ี 
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  5.1.1  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้  ระบุจุดประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้ 
หรือปัญหาท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ 
  5.1.2  สมมติฐาน (ถา้มี) คือ ขอ้ความท่ีแสดงถึงการคาดคะเนค าตอบล่วงหนา้ก่อน
การทดลอง หรือก่อนการศึกษาความจริง โดยมีพื้นฐานจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและจากขอ้มูล
อ่ืนๆ 
  5.1.3  ตวัแปรท่ีศึกษา (ถา้มี)  ไดแ้ก่ 
   ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ คือ ส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุหรือส่ิงท่ีน ามาศึกษา 
   ตวัแปรตาม  คือ การติดตามดูส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
   ตวัแปรควบคุม  คือ  ส่ิงท่ีตอ้งการจดักระท าให้เหมือนๆกนัระหว่างการ
ทดลองหรือการส ารวจ 
  5.1.4  ขอบเขตการศึกษาคน้ควา้  ระบุให้ชดัเจนว่าโครงงานน้ีท ากบัใคร  อะไร 
กวา้งขนาดไหน 
  5.1.5  นิยามศพัท์ ให้เขียนความหมายของค าท่ีเก่ียวกบัการทดลอง หรือศึกษา 
เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนั 
 5.2  เอกสารและหลกัการของวชิาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา เช่น ต ารา  วารสาร  ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  เพื่อให้ไดค้วามรู้เก่ียวกบัวีการ หลกัการของแต่ละวิชาท่ี
น ามาใช ้ และเป็นแนวทางของการตั้งสมมติฐาน 
 5.3  วิธีด าเนินการ  อธิบายวิธีการในการศึกษาคน้ควา้อยา่งละเอียดทุกขั้นตอน  เช่น การ
ออกแบบการทดลอง  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล  วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5.4  ผลการศึกษาคน้ควา้ เป็นการะบุผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมราไดจ้ากการ
ทดลองหรือการด าเนินการศึกษา  ควรท าในรูปตาราง และเสนิเป็นกราฟหรือแผนภูมิ เพื่อ
เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน 
 5.5  สรุป  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  
  สรุป  เป็นการตอบปัญหาท่ีศึกษา โดยสรุปความรู้ได้จากการศึกษาปัญหาว่า
ค าตอบท่ีไดคื้ออะไร 
  อภิปราย  เป็นการสรุปท่ีว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้ น  ขัดแย้ง หรือสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีเหตุผลทางหลกัวชิา  สอดคลอ้งกบัผลการทดลองของใครท่ีเคยท าไว ้
  ขอ้เสนอแนะ แบ่งส่วนยอ่ยๆ คือ 
  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงานน้ี  แบ่งเป็นประเด็น ได้แก่  ประโยชน์ทาง
การศึกษาทางสังคม  ทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
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  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ข  ระบุถึงปัญหาท่ีท าให้เกิดความยุง่ยาก
กบัการท าโครงงานน้ี  ควรเสนอวธีิการแกปั้ญหา  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการท าโครงงานของผูอ่ื้น
ต่อไป 
 6.  การน าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการท าโครงงานคือการน าเสนอผลงาน
เพื่อใหผู้อ่ื้นทราบ  อาจน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงงาน อาจเป็นการจ าลอง
สถานการณ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดัท าเป็นส่ือมลัติมีเดีย หรือน าเสนอในรูปแบบของแผงโครงงานใน
การจดันิทรรศการหรือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ดว้ยวาจา รายงาน การสาธิตก็ได ้

 จากแนวคิดไดน้ าแนวทางปฏิบติัการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบของส านกังาน
คณะกรรมการกรประถมศึกษาแห่งชาติและของกรมวิชาการ มาปรับปรุงเพื่อน าเสนอเป็นระบบ
ตั้งแต่ตน้จนเสร็จส้ินโครงงานในประเด็นต่อไปน้ี 1) ปกหนา้ ประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน ช่ือผูจ้ดัท า
โครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา  ชั้น โรงเรียน ปี พ.ศ. ท่ีจดัท า 2) บทคดัยอ่ ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์สรุป
เร่ืองท่ีจะศึกษา  วิธีด าเนินการ ขอ้คน้พบ 3) กิตติกรรมประกาศ (แสดงความขอบคุณหรือสถานท่ี) 
4) เน้ือเร่ืองโครงงาน ประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุกระสงคใ์นการศึกษา
สมมติฐาน(ถา้มี)  วิธีด าเนินงาน ผลของการศึกษา  สรุปผลการศึกษา 5) ขอ้เสนอแนะ ประโยชน์ท่ี
ได้รับ 6) เอกสารอ้างอิง การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานผูส้อนจะต้องมีความรู้ในวิธีการท า
โครงงานการใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพฒันาผูเ้รียน  และเขา้ใจพื้นฐานของผูเ้รียน
ในการสรรคส์ร้างโครงงานแต่ละโครงงานโดยผนวกเขา้กบักิจกรรมการทดลอง สืบคน้และส ารวจ  
ครูจะตอ้งใชค้  าถามน าสู่การคิดการท างาน วางแผนงาน  และฝึกฝนจนผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ
และเกิดโครงงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และช้ินงานโครงงานท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนอาจไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
ครบ 5 บทเหมือนกับการประกวดโดยทั่วไป แต่ครูผูส้อนควรยึดหลักและประเมินตามทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
 จากการศึกษาแนวคิดดงักล่าวเก่ียวกบัขั้นตอนการท าโครงงานสามารถน ามาสรุปวิเคราะห์
และสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการท าโครงงานท่ีผูว้ิจยัได้น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนไดด้งั
ตารางท่ี 3 
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จากตารางผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเคราะห์ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและ
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรคเ์ป็นประกอบดว้ย 4  ขั้นตอน ดงัน้ี  1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน     
โดย ช้ีแจงรายละเอียดตัว ช้ีว ัด เพื่อกระตุ้นให้นัก เ รียนสนใจและอยากท่ีจะท าโครงงาน                       
2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   
ขั้นตอนท่ี  1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน     ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบและวางแผนการท า
โครงงาน  ขั้นตอนท่ี  3 ลงมือท าโครงงานขั้นตอนท่ี  4 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  ขั้นตอนท่ี  5 
รายงายและแสดงผลงาน  3) ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  4) ขั้นทดสอบและประเมินผล นกัเรียนน าเสนอ
ผลงานของตนเอง และท าแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
เป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียน 
3.6   การวดัและประเมินผลโครงงาน   

การประเมินโครงงานเป็นหัวใจส าคญัของการสอน ซ่ึงสะทอ้งสภาพความส าเร็จของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลวา่กิจกรรมท่ีท าไปนั้นบรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบา้ง ไดใ้ช้วีการแกไ้ข
อย่างไร ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการท าโครงงานน้ี โดยสังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบติังาน วดั
ความรู้โดยซกัถามหรือวธีิการอ่ืนๆ (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2544- 31)  การประเมินผล
การท าโครงงานของผูเ้รียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท าโครงงานของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 

สุพล  วงัสินธ์ิ (2543: 16-19) กล่าวถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการประเมินการท า
โครงงานดงัน้ี 

1.  ผูป้ระเมินโครงงานประกอบดว้ยบุคคล ต่อไปน้ี 1) ผูเ้รียนประเมินตนเอง 2) เพื่อนช่วย
ประเมิน 3) ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 4) ผูป้กครองประเมิน 5) บุคคลอ่ืนๆท่ีสนใจและมีส่วน
เก่ียวขอ้งประเมิน / ผูเ้ยีย่มชมการน าเสนอโครงงาน 

2.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกให้เห็นว่าผูเ้รียนเจา้ของโครงงานซ่ึงอาจเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มท างาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นท่ีได้ก าหนดหรือ
ร่วมกนัก าหนดข้ึนเอง หัวขอ้กิจกรรมใดทียงัขาดตกบกพร่อง จะตอ้งเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง ความ
ละเอียด ความรัดกุม ในแต่ละขั้นเป็นอยา่งไร 

3. ผูป้ระเมินซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจให้ขอ้คิดเห็นสะทอ้นภาพเพิ่มเติมในระดบัชั้น
ประถมศึกษาเพื่อนอาจให้เห็นไปในเร่ืองของการเรียน  การใชต้วัสะกดการรันต ์วรรคตอน ซ่ึงเนน้
ไปในดา้นภาษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา  การประเมินโครงงานอาจเร่ิมขยายขอบเขตจากดา้นการใช้
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ภาษา  และการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการตั้งช่ือเร่ืองโครงงานกบัจุดประสงค์ของโครงงาน
และตามความเขา้ใจของผูป้ระเมินเสนอแนะวิธีการศึกษาของผูป้ระเมินโครงงาน เพื่อพิจารณาการ
จดัรูปแบบเล่มเพื่อการน าเสนอโครงงาน 

4.  ผูป้ระเมินซ่ึงเป็นผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา  อาจให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมไดใ้นเร่ืองวิธีการอ่ืน
ท่ีใชใ้นการศึกษาหาค าตอบ ความส าคญัของวิชาตามหวัเร่ืองท่ีศึกษากบัวิชาอ่ืนๆ ขอ้คน้พบท่ีผูเ้รียน
ไดจ้ากโครงงานการน าค าตอบของการศึกษาท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงการ
ใหม่ๆ 

5.  ผูป้ระเมินเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง จะไดรั้บทราบถึงความสามารถความถนดัทางการเรียน
ของลูกหรือเด็กในปกครอง ความรู้สึกความตอ้งการของเด็กผูท้  าโครงงาน  ท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ปรับตวัเพื่อการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน ก าลงัใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความถนดั
ของเด็ก และช้ีแนะอุปสรรคปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติักิจกรรมขั้นต่างๆ ของการ
ท าโครงงาน ขอ้เสนอแนะของการท าโครงงานคร้ังต่อไป 

พิสมยั  ม่ิงฉาย (2544 : 51) ได้เสนอวีการประเมินผลโครงงานว่าเป็นการประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงาน เป็นการประเมินท่ีเนน้กระบวนการใหน้กัเรียนวเิคราะห์เร่ืองราวท่ี
ตนสนใจ  เพื่อวางแผนแล้วลงมือ  โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา  ดังนั้ นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ปฎิบติังานให้เกิดความครอบคลุม  และชดัเจน   ในการประเมินโครงงานจะประกอบดว้ยบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. ตวันกัเรียนประเมินตนเอง 
2. ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน 
3. คณะกรรมการของโรงเรียน 
4. ผูบ้ริหารโรงเรียน 
5. คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

ซ่ึงในการประเมินงานผูป้ระเมินจะตอ้งใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาประเมินผลคารงงานดงัน้ี 
1. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีท า 

   การพิจารณาตัดสินใจให้คะแนนในข้อน้ีต้องค านึงถึงระดับชั้ นและอายุของ
นกัเรียนดว้ยซ่ึงอาจพิจารณาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 หวัขอ้โครงงานมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนเพียงใด 
1.2 ไดค้น้หาเอกสารอา้งอิงมาไดเ้หมาะสมเพียงใด 
1.3 การรวบรวมขอ้มูลกระท าไดล้ะเอียดถูกตอ้งตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา

เพียงใด 
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1.4 ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการท าโครงงานน้ีนอกเหนือจากท่ีเรียนตามหลกัสูตร
ปกติมากนอ้ยเพียงใด 

2. การใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการท าโครงงานหรือเทคนิคท่ีใชก้ารประดิษฐคิ์ดคน้  
ถา้เป็นโครงงานประเภททดลอง หรือการส ารวจขอ้มูลการประเมินในขอ้น้ีอาจพิจารณาในด้าน
ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 สมมติฐานไดแ้ถลงไวช้ดัเจนเพียงใด 
2.2 การออกแบบการทดลองหรือการวางแผนการเก็บขอ้มูลท าไดรั้ดกุมเพียงใด 
2.3 การวดัและควบคุมตวัแปรต่างๆ ท าไดดี้เพียงใด 
2.4 การจดักระท าและการนะเสนอขอ้มูลไดเ้หมาะสมเพียงใด 
2.5 ไดมี้การทดลองหรือการเก็บขอ้มูลมากนอ้ยเพียงพอหรือไม่ 
2.6 การแปลผลสรุปเหมาะสมบนรากฐานของขอ้มูล จดักระท าไดรั้ดกุมเพียงใด 
2.7 บนัทึกร่องรอยขอ้มูลจากการท างานเพียงใด 

3.  การเขียนรายงาน หวัขอ้น้ีอาจเป็นการพิจารณาดา้นต่างๆ 
3.1 การเตรียมรายละเอียดลงในแบบฟอร์มท าไดถู้กตอ้งเพียงใด 
3.2 การเขียนรายงานครอบคลุมหวัขอ้ท่ีก าหนดเพียงใด 
3.3 มีความเหมาะสมกบัตารางเปรียบเทียบท่ีมาใชป้ระกอบเพียงใด 
3.4 ส่ือความหมายในเร่ืองท่ีท าได ้
3.5 การท าโครงงานแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทและอดทน 

4.  ความคิดริเร่ิม 
ในการประเมินในหวัขอ้น้ีจะตอ้งค านึงถึงระดบัผูท้  าโครงงานคือความคิดริเร่ิมหรือ 

ความแปลกใหม่ในระดบัผูท้  าโครงงานดว้ยกนั  ไม่ใช่ความแปลกใหม่ในระดบัผูป้ระเมินโครงงาน 
4.1 ปัญหาเร่ืองท่ีมาและความส าคญั 
4.2 มีวธีิการควบคุมตวัแปรหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.3 มีการออกแบบประดิษฐด์ดัแปลงหรือใชว้สัดุอ่ืนๆในการท าโครงงาน 
สุวทิย ์ และ อรทยั   มูลค า (2544 : 183) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินโครงงาน 

และเกณฑก์ารประเมินไวด้งัน้ี 
1.  การสังเกต เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้น 

การใชค้วามคิด  ความรู้สึก  กระบวนการในการท างาน ทุกสถานท่ี ซ่ึงเป็นการประเมินควรจะเป็น
แบบจดบนัทึกการสังเกต 

2.  การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน เช่นดา้น 
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ความคิด  ความรู้สึก  กระบวนการในการท างาน วธีิการแกปั้ญหา เพื่อใชใ้นการประกอบการสังเกต
เพื่อความมัน่ใจในการตดัสินใจ 
  3.  การใชผ้ลบนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  เป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูเ้รียน  ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูท่ี้ใกล้ชิดกบั
ผูเ้รียนเป็นผูใ้หญ่ขอ้มูล เช่นเพื่อนร่วมชั้น ผูส้อน ผูป้กครอง 
  4.  การใชแ้บบทดสอบท่ีเนน้การปฏิบติัจริง  ค  าถามในแบบการทดลอง  เนน้ถึงภูมิ
รู้  การบวนการแก้ปัญหา  ท่ีครอบคลุมความสามารถและเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรโดยผูเ้รียน
จะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดหลายๆ ดา้นมาผสมผสานกนัและสามารถแสดงวิธี
ท าออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีวกีารคิดหาค าตอบไดห้ลายๆวธีิ  

สมศกัดิ   ภู่วิภาดาวรรธน์  (2544: 85-86) เสนอวา่วิธีการหลกัท่ีใชก้ารประเมินโครงงาน 
ไดแ้ก่ 

1.  การประเมินช้ินงาน   
2.  การประเมินรายงานหรือภาคนิพนธ์   
3.  การประเมินโดยสอบปากเปล่า   
4.  การประเมินจากการจดันิทรรศการโครงงาน  
5.  การประเมินจากการน าเสนอ  
6.  การประเมินจากสมุดบนัทึก   
เสง่ียม โตรัตน์ และบ ารุง โตรัตน์ (2544:12–14) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงเทคนิค ในการวดัผล

โครงงานว่า มีวิธีการวดัเช่นเด่ียวกับการวดัผลทั่วไป แต่ส่ิงท่ีส าคัญคือเน้ือหาท่ีต้องการวดั 
โดยทัว่ไปมีเทคนิคในการวดั ดงัน้ี  

1.  การใชแ้บบสอบถามหรือค าถามในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัโครงงาน อาจจะเป็นการถาม
เพือ่วดัผลของโครงงาน วดักระบวนการ  เน้ือหา ตลอดจนการเสนอผลงาน   

2.  การใชบ้นัทึก  เป็นการให้ผูเ้รียนเขียนบนัทึกรายวนัเพื่อควบคุมการท างานของตนเอง
วางแผนการท างานต่างๆ  เก่ียวกบัโครงงาน  ความคิด ความยากล าบากท่ีพบ เป็นการประเมินตนเอง
ทุกวนัตลอดโครงงาน  แต่บนัทึกส่วนตวัจะไม่น ามาให้คะแนนเน่ืองจากจะเป็นการท าลายความ
เช่ือมัน่ของผูเ้รียน   

3.  จดหมาย ซ่ึงอาจจะให้ขอ้มูลดา้นข่าวสาร ขอ้เสนอแนะ อาจจะเป็นจดหมายระหวา่งครู
กบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน หรือจากผูบ้ริหารชุมชน ซ่ึงครูตอ้งพิจารณาวา่จดหมายใดจะให้ค่าการ
ประเมินท่ีดี   
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4.  การสัมภาษณ์ผูท้  าโครงงาน  เป็นการใหข้อ้มูลเฉพาะดา้นของโครงงาน  และเป็นการวดั
การมี ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจาของผูเ้รียน  ควรท าในลกัษณะไม่เป็นทางการ    

นอกจากน้ี  กรมวิชาการ. (2544: 8 – 9) ไดเ้สนอเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูป้ระเมินโครงงานว่า
บุคคลท่ีมีส่วนในการประเมินโครงงาน อาจประกอบดว้ย   

1.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง   
2.  เพือ่นช่วยประเมิน   
3.  ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา   
4.  ผูป้กครอง   
5.  บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 จากการศึกษาข้อมูลเบ้ือต้น ผู ้วิจ ัยได้น าประเด็นมาสังเคราะห์ส าหรับการประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานมาประเมินในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 โครงสร้าง 
ประกอบดว้ย 1) ช่ือเร่ือง 2) การเขียนความส าคญั 3) การเขียนจุดประสงค์ 4) ตวัแปรท่ีจะศึกษา 5) 
ขอบเขตการศึกษา 6) การตั้งสมมติฐาน 7) เอกสารท่ีประกอบการศึกษา 8) การด าเนินงาน 9) ผล
การศึกษา 10) การสรุป   ส่วนท่ี 2 การน าเสนอ ประกอบดว้ย 1) การรายงานปากเปล่า 2) การตอบ
ขอ้ซักถาม 3)  การแสดงผลงาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินดงัน้ี  ระดบั 1 ตอ้งปรับปรุง   
ระดบั 2 พอใช ้ และระดบั 3  ดีมาก  

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 
รุจิรัตน์   รุ่งหัวไผ่ (2549 : บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสามารถในการท า

โครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2”  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการปฏิบติักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางพื้นฐาน 2) เร่ิมตน้โครงงาน 3) ปฏิบติัโครงงาน และ 4) เสนอผล
การศึกษา  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนดงดิน
แดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ผลการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีผลต่อ
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี โดยมีความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ร้อยละ  
86.50  ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองร้อยละ 87.00  และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 
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74.36  และการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส่งผลให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีพฒันาการ
ดา้นความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน โดยภายหลงัการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระยะท่ี 2  นกัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นสูงกวา่การจดักิจกรรมในระยะท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วรรณ์วิไล  หงส์ทอง  (2551: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ นกัเรียน
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ี เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดย
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัสูง 
เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การให้เหตุผลและ
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ส่วนด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากทั้งสามดา้น
คือดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้และดา้นบรรยากาศในการ
เรียนรู้เรียงตามล าดบั 

สุวิภา  เอกพิมพ ์(2551: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
โครงงานคณิตศาสตร์ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงงาน
คณิตศาสตร์  ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

ศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ (2553 :บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการจัด
โครงงาน  โดยภาพรวมมีความสามารถอยู่ในระดับดี และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  

จุไรรัตน์   ป้ึงผลพูล (2555: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ี



70 
 

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ 1) ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2)  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดบัสูงมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้น
การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ และดา้นการให้เหตุผล ส่วนดา้น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาและการเช่ือมโยง มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง  3) ความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมี
ความสามารถอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความสามารถอยู่ในระดบัสูงมาก
เรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการวางแผนในการท าโครงงาน การลงมือท าโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ส่วนดา้นการเขียนรายงาน และการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา มีความสามารถอยู่
ในระดบัสูง 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวม
นกัเรียนพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้งสามดา้น ดงัน้ี  ดา้นท่ีไดรั้บการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  
งานวจัิยต่างประเทศ 

 คราจซิล (Krajcik, 1994 : 483 - 497, อา้งใน ประภาพร  สุขพูน, 2544 : 60) ได้ศึกษา
รูปแบบความช่วยเหลือของครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอน      ตน้ในการด าเนินโครงงานของผูเ้รียน
พบวา่ การสอนแบบโครงงานได้มีการน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียนท่ีแตกต่าง
กนั โดยผูเ้รียนจะเป็นผูด้  าเนินการศึกษาคน้คว้าจากเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวของกนั
กบับทเรียนและการคน้คว้าจากแหล่งต่าง ๆ และการใชเ้ทคโนโลยี เน่ืองจากการสอนแบบโครงงาน
มีการสอนท่ีแตกต่างจากการสอนวธีิอ่ืน ๆ    ผูส้อนจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน และตอ้ง
ประสานงานขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งในดา้นเน้ือหาและเทคโนโลย ี
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาโครงงานผูเ้รียน ส าหรับผูเ้รียนจะวางแผนโครงงานตามความคิด
และประสบการณซ่ึงจะมีการร่วมมือกนัเองเม่ือประสบปัญหา หรือเม่ือโครงงานมีความสัมพนัธ์กบั
โครงงานของผู ้อ่ืน ลักษณะการสอนแบบโครงงาน   ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ             
การด าเนินงาน และผลท่ีไดรั้บจากโครงงานเป็นการพฒันาความคิดรวมยอดและมนุษยสัมพนัธ์ทาง
วชิาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

เมเยอร์ และคณะ (Meyer and  other,1977 : 501) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความทา้ทายในชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจของนกัเรียน และกลวิธีในการเรียนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 พบวา่ พฤติกรรมการท างานของนกัเรียนมี 3 รูปแบบคือ
ลม้เหลว ตอ้งปรับปรุงและปฏิบติัได ้โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่กระตือรือร้นและ
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กลุ่มกระตือรือร้น ซ่ึงกลุ่มกระตือรือร้นจะมีพฤติกรรมท่ียอมรับกบัความลม้เหลวได ้เพราะผูเ้รียนมี
การตั้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้สูงกวา่ความสามารถของตนเอง ซ้ึงตอ้งใชข้อ้มูลในการสนบัสนุน
มาก ส่วนกลุ่มไม่กระตือรือร้นจุมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับกบัความลม้เหลวทั้งท่ีผูเ้รียนตั้งจุดประสงค์
ในการเรียนรู้ต ่าและมีการวเิคราะห์และประมวลผลนอ้ย 

ทรูจิลโล (Trujillo,1998, อา้งใน รุจิรัตน์ รุ่งหวัไผ,่2549:46) ไดด้ าเนินการวิจยัเร่ืองเจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์ (เช่น ความวิตกกงัวล  ความสนใจ การน าเสนอโครงงาน ครู 
เพศ กรรมพนัธ์ุ เป็นต้น) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 304 คนท่ีถูกส ารวจความคิดเห็น 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน และความวิตกกงัวลกบัเจตคติ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานมีค่าสหสัมพนัธ์ทางบวก เท่ากบั .12  ซ่ึงผลการวิจยัทั้งสองแบบมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนในดา้นผลการวิจยัเชิงคุณภาพนกัเรียนจ านวน 61% มีเจตคติท่ีดี
ต่อโครงงานคณิตศาสตร์และมีความตั้งใจในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ นกัเรียน 40% มีความสุข
และสนุกในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนจ านวนมากกว่า 50% กล่าวว่า เจตคติท่ีมีต่อ
โครงงานเป็นผลมาจากครู กลุ่มเพื่อนและเน้ือหาของโครงงาน 

ฮาร์แกรฟ (Hargrave, 2004:Abstract)ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานในชั้นเรียน
ของนกัเรียนเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา่ การเรียนรู้ดว้ยโครงงานช่วยกระตุน้ความส าเร็จของนกัเรียน
ไดเ้น่ืองจากมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใชค้วามสามารถในการท าให้สมบูรณ์ การเรียนรู้
ดว้ยโครงงานช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาความคิดและการปรับปรุงงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โครงงานเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้จากชีวติจริง ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ของ
พวกเขสู่โลกภายนอก สรุปไดว้่าการเรียนรู้ดว้ยโครงงานท าให้เกิดผลส าเร็จในดา้นบวกกบัผูเ้รียน  
นกัเรียนไดพ้ฒันาความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และเสนอปัญหาท่ีพวกเขาสนใจจะท า 

 จากการศึกษาผลการวจิยั พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน้ีไม่เพียงแต่จะพฒันาทางดา้นความคิดดา้นเดียว แต่
ยงัรวมไปถึงการพฒันาทางดา้นพฤติกรรมการท างานร่วมกนั การใหค้วามช่วยเหลือกนัในกลุ่ม และ
ความกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้อ่ืน ๆ อีก 
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ความพงึพอใจ 
4.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
  ไดมี้นกัวจิยัไดอ้ธิบายและใหค้วามหมายของความพึงพอใจไว ้ ดงัน้ี 
 ปภาวดี  ดุลยจินดา (2543:528) ,ศุภศิริ  โสมาเกตุ  (2544:49) , นงลกัษณ์  วานิช (2545:8) 
ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในท านองเดียวกนัว่า  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทศันคติ
ความรู้สึกนึกคิด ในทางบวกต่องาน ความพึงพอใจในการเรียนรู้  จึงหมายถึง  ความรู้สึกพอใจ  
ชอบใจ  ในการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน และตอ้งด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผล
ส าเร็จความพอใจในงาน ช่วยให้คนท างาน รู้สึกว่า ชีวิตการท างานมีคุณภาพกบัช่วยป้องกนัมิให้
คนท างานเกิดความรู้สึกห่างเหินกบังาน    
 สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคล ต่อการปฏิบติั
กิจกรรมนั้น ๆ ในทางบวก  ความพึงพอใจต่อการเรียนนั้นนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความเอาใจใส่ เพลิดเพลิน สนุกสนาน  ส่งผลให้ผูเ้รียนตั้ งใจและมุ่งมั่นต่อการเรียน และคิด
ไตร่ตรองหาทางแกไ้ขปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีและมีประสิทธิภาพ   
ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจ  และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  
4.2  องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ 
  ส่ิงจูงใจ  เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ  ส่ิงจูงใจ หมายถึง  องค์ประกอบต่าง ๆ           
ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุหรือสภาวะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองโนม้นา้วจิตใจ  ท าให้ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
นั้นๆ ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้หรือ
กล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือเคร่ืองล่อใจนัน่เอง 
  วลัยา  บุตรดี  (2531:12) ได้กล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ เพื่อให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  1. ส่ิงจูงใจเป็นวตัถุ (Material Inducement) ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เงินทอง ส่ิงของ หรือสภาวะ
ทางกายท่ีมีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน  และส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่วตัถุ เกียรติภูมิ  การใชสิ้ทธิพิเศษมากกวา่คนอ่ืน   
  2. สภาพทางการท่ีพึงปรารถนา  (Desirable  Physical  Condition)  หมายถึง การจดั
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน  เช่น  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในส านกังาน  ความพร้อมของเคร่ืองมือ 
  3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  (Ideal  Beufaclions) การสนองความตอ้งการในดา้นความ
ภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ การแสดงความภกัดีต่อองคก์รของตน 
  4. ความดึงดูดในทางสังคม  (Associational  Attractives) หมายถึง การมีความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในหน่วยงาน การอยูร่่วมกนั ความมัน่คงของสังคม จะเป็นหลกัประกนัในการท างาน 
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  5. การปรับทศันคติและสภาพของงานให้เหมาะกบับุคคล (Opportunity of  Enlarged  
Participation) คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน  จะท าให้เขาเป็นผูมี้ความส าคญั
ในหน่วยงาน จะท าใหบุ้คคลมีก าลงัใจในการท างานมากข้ึน 
  สรุป องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดจากแรงจูงใจจากความสม ่ าเสมอ            
ในการท างานใหส้ าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางท่ีตั้งไว ้  
4.3  การวดัความพงึพอใจ 
  เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง การจะวดัวา่
บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่นั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้และสร้างเคร่ืองมือท่ีจะช่วยวดั
ทศันคตินั้น ๆ ได ้ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ ดงัน้ี 
  โยธิน ศนัสนยุทธ (2530:66-71) ไดก้ล่าวถึง เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจวา่ การจะคน้หาว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น วิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือการถาม ซ่ึงการศึกษาในระยะหลงั ๆ ท่ีตอ้งมี       
ผูบ้อกขอ้มูลจ านวนมาก ๆ มกัใช้แบบสอบถามท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) 
ประกอบด้วยชุดของค าถาม  และมีตวัเลือก  5  ตวัเลือก  ส าหรับเลือกตอบ  คือมากท่ีสุด  มาก     
ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด  และคะแนนความพึงพอใจนั้นสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า บุคคล         
มีความพึงพอใจในด้านใดสูง และด้านในต ่า  โดยใช้วิธีการทางสถิติ หรืออาจจะใช้วิธีการวดั
ทศันคติโดยการเขียนตอบอยา่งเสรีก็ได ้
  บุญชม  ศรีสะอาด (2546:66-71) กล่าวไวว้า่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยชุดของข้อค าถามท่ีต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ                
โดยกาเคร่ืองหมายหรือเขียนตอบ  หรือกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งอ่านหนงัสือไม่ไดห้รืออ่านไดย้าก  อาจ
ใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม  นิยมถามเก่ียวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของบุคคล                        
ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. โครงสร้างของแบบสอบถาม ทุกแบบสอบถามจะมีโครงสร้าง หรือส่วนประกอบ         
ท่ีส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1.1 ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม เป็นส่วนแรกของการสอบถาม โดยระบุ
จุดมุ่งหมายและความส าคญัท่ีให้ตอบแบบสอบถาม ค าอธิบายลกัษณะของแบบสอบถามและวิธี
ตอบพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  และตอนสุดทา้ยของค าช้ีแจง ควรกล่าวขอบคุณล่วงหนา้พร้อมระบุ
ช่ือเจา้ของแบบสอบถามทุกคร้ัง 
   1.2 สภาพทัว่ไป เป็นรายละเอียดส่วนตวัของผูต้อบ เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา    
เป็นตน้ 



74 
 

   1.3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีจะวดั ซ่ึงอาจแยกเป็นพฤติกรรมยอ่ย ๆ แลว้ สร้างขอ้
ค าถามวดัพฤติกรรมยอ่ย ๆ นั้น อาจเป็นแบบสอบถามชนิดรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบก็ได ้
 2. รูปแบบของแบบสอบถาม ข้อค าถามในแบบสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นปลายเปิด
ทั้งหมด  หรือเป็นแบบผสม  ดงัน้ี 
  2.1 ขอ้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Form or Unstructured Questionnaire) เป็น
ค าถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไวใ้ห้เลือกตอบ แต่เปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ โดยใช้
ค  าพดูของตนเอง อาจท าใหเ้สียเวลาในการตอบมาก และสรุปผลการวจิยัไดย้าก 
   2.2 ขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close Form or Unstructured Questionnaire) เป็นค าถามท่ี
มีค าตอบใหผู้ต้อบเขียนเคร่ืองหมาย ลงหนา้ขอ้ความ หรือตรงกบัช่องท่ีเป็นความจริง หรือความเห็น
ของตน มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
   2.2.1 แบบให้เลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตนเพียง
ค าตอบเดียวจาก 2 ค าตอบ 
   2.2.2 แบบให้เลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของตนเพียง
ค าตอบเดียว จากหลายค าตอบ (มากกวา่ 2 ค าตอบ) 
    2.2.3 แบบให้เลือกตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของตนไดห้ลาย
ค าตอบ 
    2.2.4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลือกตอบตาม
ระดบัความคิดเห็นของตน ค าถามอาจจดัใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง 
    2.2.5 แบบผสม  หมายถึง  มีหลายแบบอยูด่ว้ยกนั 
   2.2.6 แบบใหเ้รียงล าดบัความส าคญั โดยเขียนล าดบัความชอบท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 
    2.2.7 แบบเติมค าสั้น ๆ ลงในช่องวา่ง ส่ิงจะใหเ้ติม มีความเฉพาะเจาะจง 
  3. หลกัในการสร้างแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่ตอ้งการถามอะไรบา้ง 
   3.2 สร้างค าถามใหต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
   3.3 เรียงขอ้ค าถามตามล าดบัให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั  ตรงหวัขอ้ท่ีไดว้างโครงสร้างไว ้
  3.4 ไม่ควรใหผู้ต้อบ ตอบมากเกินไป เพราะจะท าให้เบ่ือหน่ายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ
ตอบโดยไม่ตั้งใจ 
   3.5 ให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความล าบากน้อยท่ีสุดในการตอบ ดังนั้ น ควรใช้ข้อ
ค าถามแบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามเพียงกาตอบในแบบสอบถาม 
   3.6 สร้างขอ้ค าถามใหมี้ลกัษณะท่ีดี  คือ  มีลกัษณะ ดงัน้ี 
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    3.6.1 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ก ากวม ไม่มีความซบัซอ้น 
   3.6.2 ใชข้อ้ความท่ีสั้น กะทดัรัด ไม่มีส่วนฟุ่มเฟือย 
    3.6.3 เป็นขอ้ค าถามท่ีเหมาะสมกบัผูต้อบ  โดยค านึงถึงสติปัญญา ระดบัการศึกษา  
ความสนใจของผูต้อบ 
    3.6.4 แต่ละขอ้ควรถามเพียงปัญหาเดียว 
   3.6.5 หลีกเล่ียงค าถามท่ีจะตอบไดห้ลายทาง 
   3.6.6 หลีกเล่ียงค าถามท่ีจะท าใหผู้ต้อบเบ่ือหน่าย ไม่รู้เร่ืองหรือไม่สามารถตอบได ้
    3.6.7 หลีกเล่ียงค า ท่ีผูต้อบตีความแตกต่างกนั เช่น บ่อย ๆ เสมอ ๆ รวย โง่ ฉลาด 
    3.6.8 ไม่ใชค้  าถามท่ีเป็นค าถามน าผูต้อบ ใหต้อบตามแนวหน่ึงแนวใด 
    3.6.9 ไม่เป็นค าถามท่ีจะท าใหผู้ต้อบ เกิดความล าบากใจ  หรืออึดอดัใจท่ีจะตอบ 
   3.6.10 ไม่ถามในส่ิงท่ีรู้แลว้  หรือวดัดว้ยวธีิอ่ืนไดดี้กวา่ 
    3.6.11 ไม่ถามในเร่ืองท่ีเป็นความลบั 
   3.6.12 ค าตอบท่ีให้เลือกในขอ้ค าถาม ควรมีให้ครอบคลุม กลุ่มตวัอย่างทุกคน
สามารถเลือกตอบไดต้รงกบัความเป็นจริงตามความเห็นของเขา บางคร้ังอาจมีตอนใหเ้ติม 
  4. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นมาตราวดัชนิดหน่ึง ท่ีใชส้ร้างเป็นเคร่ืองมือ
ประเภทแบบสอบถาม แบบวดัด้านจิตพิสัย เช่น เจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นตน้ มีลกัษณะ
ส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
   4.1 มีระดบัความเขม้ขน้ให้ผูต้อบ เลือกตอบตามความคิดเห็น เหตุผล สภาพความเป็น
จริงตั้งแต่ 3 ระดบัข้ึนไป 
  4.2 ระดบัท่ีเลือกอาจเป็นชนิดท่ีมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบในขอ้เดียวกนั หรือมีเฉพาะ
ดา้นบวกหรือมีเฉพาะดา้นลบ  โดยท่ีอีกดา้นหน่ึงจะเป็นศูนยห์รือระดบันอ้ยมาก 
   4.3 บางขอ้มีลกัษณะเชิงนิมาน (Positive Scale) บางขอ้มีลกัษณะเชิงนิเสธ (Negative 
Scale) 
  4.4 สามารถแปลผลเป็นคะแนนได ้ จึงสามารถวดัความคิดเห็นคุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย
ออกมาในเชิงปริมาณได ้
 จากการศึกษาแนวคิดผูว้จิยัไดก้  าหนดการประเมินความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประเมินค่า 
( Rating  Scale)  5 ระดบัดงัน้ีโดยสอบถามความพึงพอใจหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  จ  านวน  
15  ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามเก่ียวกบั  ดา้นการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้  ดา้นการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 5 
ขอ้ 
 ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมาย
โดยใชแ้นวคิดของเบสท ์(Best, 1986:195) การใหค้วามหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

และแบบสอบถามปลายเปิด (Open  Ended Form)  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นกัเรียนเขียนพรรณนาความจ านวน 1 ขอ้  
 

สรุป 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ ในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนจะตอ้งศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 : 1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซ่ึงมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียน

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองตอบต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้การคาดการ 

วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหาและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ศึกษาหลกัการ

สอนคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อท่ีจะเลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกบัเน้ือหา

สาระท่ีสอน อันจะส่งผลให้การสอนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้คิดเป็น 

แกปั้ญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงพบวา่การจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมเพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิธีการศึกษา คน้ควา้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าให้นกัเรียน

แสดงความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
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และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์

อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างครบถว้น ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด การประดิษฐ์คิดคน้

และพฒันาส่ิงใหม่ๆโดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดย

ช้ีแจงรายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและอยากท่ีจะท าโครงงาน 2) ขั้นกิจกรรมการ

เรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี  1 ขั้น

ก าหนดหัวขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน  ขั้นตอนท่ี  2 ขั้นออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  

ขั้นตอนท่ี  3 ขั้นลงมือท าโครงงาน ขั้นตอนท่ี  4 ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ขั้นตอนท่ี  5 ขั้น

รายงานและแสดงผลงาน  3) ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  4) ขั้นทดสอบและประเมินผล นกัเรียนน าเสนอ

ผลงานของตนเอง และท าแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง

เป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียน โดยก าหนดการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน

และการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล

ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

การประเมินความสามารถในการท าโครงงานผู ้วิจัยได้สร้างเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ประเมินจากครูผูส้อน โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  5 ดา้น คือ 1) การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา
สอดคลอ้งกบัปัญหาในทอ้งถ่ิน 2) การวางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือท าโครงงาน 4) การ
สรุปผลและการเขียนรายงาน 5) การน าเสนอผลงาน โดยแบบประเมินค่ามีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั   คือ ดีมาก ดี  พอใช ้และ ปรับปรุง และก าหนดเป็น
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubrics)ใช้ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ 5 ขั้นประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี  1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองใน
การท าโครงงาน     ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  ขั้นตอนท่ี  3 ลงมือท า
โครงงานขั้นตอนท่ี  4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลขั้นตอนท่ี  5 รายงายและแสดงผลงาน เพื่อ
ตรวจสอบพฒันาการของความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ในการประเมินแต่ละคร้ัง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดมีลกัษณะเป็นแบบประเมินประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั   
คือ ดีมาก ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง  รวมประเมินทั้งหมด 5 คร้ัง และในแต่ละแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้มีการประเมินความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนตามตวัช้ีวดัแผนละ 10 คะแนน จ านวน 5 แผน พร้อม
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ทั้งประเมินช้ินงานท่ีแสดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินและการน าความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชโ้ดย
การประเมินจากครูและผูรู้้ในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ระเมินช้ินงาน  
 การประเมินความพึงพอใจผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินแบบมาตรส่วนประเมินค่า ( Rating  
Scale)  5 ระดบัดงัน้ีโดยสอบถามความพึงพอใจหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   จ  านวน  15  ขอ้ ซ่ึงขอ้
ค าถามเก่ียวกบั  ดา้นการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
จ  านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้ 
 ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมาย
โดยใชแ้นวคิดของเบสท ์(Best, 1986:195) การใหค้วามหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

และแบบสอบถามปลายเปิด (Open  Ended Form)  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นกัเรียนเขียนพรรณนาความจ านวน 1 ขอ้  
 

 



 
 

บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการ 

 
การวจิยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา    (Research and Development : R & D)  ใชแ้บบแผนการวิจยั
แบบหน่ึงกลุ่มทดลองหลัง (The One – Shot  Case Study)โดยใช้กับนักเรียน                          
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2558  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2    จ  านวน  99  คน โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเก่ียวกบัการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development) :  การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี  3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development) :   การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

 การด าเนินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  แต่ละขั้นตอน
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
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แผนภูมิที ่2 กรอบด าเนินการวจัิย 
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ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการ
พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น   เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การท าโครงงานคณติศาสตร์ 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสาร  ต ารา วิทยานิพนธ์  ผูรู้้ในทอ้งถ่ินจ านวน       
3 ท่าน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 1 ท่าน   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 ท่าน และ
ครูผูส้อนรายวชิาคณิตศาสตร์ 6 ท่าน 
3. วธีิด าเนินการ   

1.  วิเคราะห์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ และ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  รายวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้   
เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของ หลกัการ  จุดหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  คุณภาพผูเ้รียน       
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content   Analysis)   

2.   ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานแสดการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ 

3.  ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชนแม่พระประจกัษจ์ากการสัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน จ านวน 3 
ท่าน โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content   Analysis)   

4. ศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีเหมาะสม  ลกัษณะ
เน้ือหา  การวดัและการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้จาก  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน  1  
ท่าน   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน  1  ท่าน  และ ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 6 ท่าน   ของโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์   อ าเภอสองพี่นอ้ง   จงัหวดัสุพรรณบุรี  ดว้ยการ
สัมภาษณ์ การสอบถาม  และการสนทนากลุ่ม  โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   
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4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
4.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure  Interview)  โดยท าการสัมภาษณ์ ผูช่้วย

ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จ  านวน 1 ท่าน   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จ  านวน 1 ท่าน   ครูผูส้อนรายวชิาคณิตศาสตร์  จ  านวน  6  ท่าน  และผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
จ านวน 3 ท่าน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.1.1  แบบสัมภาษณ์  เก่ียวกบัความตอ้งการของผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัความตอ้งการใน
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และดา้นขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure  Interview)   ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

  ตอนท่ี  1  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามในเร่ือง  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง   ประสบการณ์ในการ 

  ตอนท่ี   2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความตอ้งการในการพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์  ในเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญั
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 

  ตอนท่ี  3   แบบสัมภาษณ์ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ ค าถามปลายเปิด    
5.  ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยัสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการพฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
ศึกษาขอ้มูลในทอ้งถ่ิน  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  1  โดยน ามาก าหนด
ประเด็นในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเน้ือหา การจดักิจกรรมและขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีน ามาจดัการเรียนการ
สอน 

 ขั้นตอนท่ี  3  น าเคร่ืองมือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เน้ือหา   ดา้นการวดัและประเมินผล     และดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content   Validity)   แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of 
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Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็น มีรายละเอียด
ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2555:177) 

+1  เม่ือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมหรือไม่ 

-1  เม่ือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
พิจารณา   

 สูตร   IOC     =      
N

R       

   IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบของขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
   R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N          หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  

น าค่าดชันีความสอดคลอ้ง ท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑใ์นการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ีคือ  

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)  ท่ีค  านวณไดมี้ค่า
มากกวา่หรือเท่ากบั  .50  แสดงวา่  ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมและถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  
Congruence : IOC)  ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกว่า   .50 แสดงวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)  
ของแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00  สรุปได้ว่าสามารถน าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารได ้

 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)  
ของแบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง  1.00   สรุปไดว้า่สามารถ
น าแบบสัมภาษณ์ไปใชส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ได ้
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ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)   
ของแบบสัมภาษณ์ผู ้รู้ในท้องถ่ินได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง   1.00  สรุปได้ว่าสามารถน าแบบ
สัมภาษณ์ไปใชส้ัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ินได ้

ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญให ้
ค าแนะน าคือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูรู้้ในทอ้งถ่ินควรลดประเด็นค าถามใหน้อ้ยลงและรวมค าถามท่ี

มีความใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั ควรถามเก่ียวกบัเร่ืองการน าส่ือมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ และการวดัประเมินผล แบบสัมภาษณ์ส าหรับครูผูส้อนควรสร้างประเด็นค าถามท่ีเนน้

เร่ืองโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เช่น มีลกัษณะอย่างไร มีการวดัและประเมินผล

อย่างไร โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างไรและแบบสัมภาษณ์ส าหรับ

ผูบ้ริหารควรควรมีค าถามเก่ียวกบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ดว้ย เช่น ท่านคิดวา่

จะน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาท าโครงงานคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งไร โครงงานคณิตศาสตร์ในมุมมองของท่าน

ควรเป็นอยา่งไร ควรมีการวดัและประเมินผลอยา่งไร เม่ือปรับปรุงตามค าแนะน าแลว้จึงให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยั 

ขั้นตอนท่ี 5  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปสัมภาษณ์  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์   ครูผูส้อนรายวิชา
คณิตศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน  โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ไดด้งัแผนภูมิท่ี  3 
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ขั้นตอนที ่ 1 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
  
ขั้นตอนที ่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 5 
 

 
 
 
แผนภูมิท่ี  3   ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

 
 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ  ทฤษฎีจากหนงัสือ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของ
เน้ือหา 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม การ
เรียนรู้แบบโครงงาน    ดา้นการวดัและประเมินผล  และดา้นขอ้มูลทอ้งถ่ิน  

ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content   Validity)   แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  Congruence : 
IOC)   

น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

น าแบบสัมภาษณ์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบั ผูช่้วย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  หวัหนา้กลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์   ครูผูส้อน
รายวชิาคณิตศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน 
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ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนท่ี  1  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากรถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน

แม่พระประจกัษ ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี  2  ผูว้จิยัก าหนด  วนั เวลา  ท่ีจะสัมภาษณ์ และแจง้ใหผู้ส้ัมภาษณ์ทราบล่วงหนา้ 
ขั้นตอนท่ี 3  ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์  โดยการแนะน าตนเอง  พร้อมทั้งบอกถึง

วตัถุประสงคถึ์งการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการสัมภาษณ์จนส้ินสุด 
ขั้นตอนท่ี  4   จดัเตรียมขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา

ต่อไป 
6.  การวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความตอ้งการ  ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
วเิคราะห์สภาพและขอ้มูลทัว่ไป โดยใชค้่าร้อยละ จากนั้นน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบ
ค าบรรยาย และวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content   Analysis) และน าเสนอ
แบบพรรณนาความ   

จากขั้นตอนท่ี  1 ผูว้จิยัไดสรุปวธีิการด าเนินการวจิยัดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

1. เพื่อวเิคราะห์ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวชิาคณิตศาสตร์ และ 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่
พระประจกัษ ์สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  รายวชิาคณิตศาสตร์
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สาระ
การเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้   
เพื่อวเิคราะห์ในส่วนของ 
หลกัการ  จุดหมาย  สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้  คุณภาพ 

วเิคราะห์
หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 
2551 และ
หลกัสูตร
สถานศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

เอกสาร
หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศกัราช 
2551 และ
หลกัสูตร
สถานศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content   
Analysis) 
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ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (ต่อ) 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ การวเิคราะห์

ขอ้มูล 

ผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

    

2.   เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนแบบ
โครงงานแสดการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์รูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้รายวชิา
คณิตศาสตร์ 

ศึกษาเอกสาร
เก่ียวกบั
รูปแบบการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน
คณิตศาสตร์
และการใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ในการจดัการ
เรียนการสอน
รายวชิา
คณิตศาสตร์ 

เอกสาร  ต ารา 
วทิยานิพนธ์ 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content   
Analysis) 

3.  เพื่อศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินใน
ชุมชนแม่พระประจกัษ ์

สัมภาษณ์ ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน
จ านวน 3 ท่าน 

แบบ
สมัภาษณ์ 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content   
Analysis) 

4. เพื่อศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีเหมาะสม  ลกัษณะ
เน้ือหา  การวดัและการ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
จาก  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ จ านวน  1  ท่าน   หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สัมภาษณ์ ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
หวัหนา้กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์  

แบบ
สมัภาษณ์ 

วเิคราะห์ใชค้่า
ร้อยละและ
วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content   
Analysis) 
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ตารางท่ี 4 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (ต่อ) 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ การวเิคราะห์

ขอ้มูล 

จ านวน  1  ท่าน  และ ครูผูส้อน
รายวชิาคณิตศาสตร์ จ านวน 6 
ท่าน   ของโรงเรียนแม่พระ
ประจกัษ ์   

 ครูผูส้อน
รายวิชา
คณิตศาสตร์  

  

 
ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development) :  การพัฒนากิจกรรมและหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5   
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูว้ิจ ัย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู ้เ ช่ียวชาญและนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5              
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
3. วธีิด าเนินการ 

วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในขั้นตอนท่ี  1  ในทุกขั้นตอน     
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5  ฉบบัร่าง 
4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง เรขาคณิต จ านวน  5  แผน 
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5.  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูล

ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง เรขาคณิต จ านวน  5  แผน ประกอบดว้ย  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  รูปทรงเรขาคณิตท่ีฉนัรู้จกั  จ านวน 5 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2   ลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตในทอ้งถ่ินเราจ านวน 4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ปริมาตรและความจุ  จ านวน 4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4   เรขาคณิตสร้างสรรค ์  จ านวน 4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5   ผลงานจากเรขาคณิต  จ านวน 3 ชัว่โมง 

โดยก าหนดเน้ือหาและจ านวนชัว่โมงในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  
แผนท่ี เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 
ภาระงาน/
ช้ินงาน 

เวลา
(ชัว่โมง) 

1 รูปทรง
เรขาคณิตท่ี
ฉนัรู้จกั 
- รูปทรง
ส่ีเหล่ียม- 
รูปทรง
สามเหล่ียม 
- รูปทรง
กลม 

ค3.1ป.
5/1 
ค.6.1ป.
5/2,3 

รูปเรขาคณิตท่ีนักเรียนไดศึ้กษามามี
หลายรูปแบบ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูป
สาม เห ล่ี ยม  รูปวงกลม  รวมทั้ ง
รูปทรงชนิดอ่ืนๆท่ีนักเรียนไดศึ้กษา
ถึงลกัษณะท่ี เด่นชดัรวมถึงการหา
พ้ืนท่ีของรูปต่างๆ  วัดแม่พระ
ประจักษ์มีรูปเรขาคณิตให้นักเรียน
ได้ศึกษามากมาย   ชนิดของรูป
เรขาคณิตสามารถจ าแนกออกเป็น
ทรง ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรง
กรวย 

วดัแม่พระ
ประจกัษ ์

จ าแนก
ลกัษณะ
รูป
เรขาคณิต 

5 

2 ลกัษณะ
รูปทรง
เรขาคณิตใน
ทอ้งถ่ินเรา 
- รูปทรง
ส่ีเหล่ียมใน
ทอ้งถ่ิน 
-รูปทรง
สามเหล่ียม 

ค3.1ป.
5/2 
ค.6.1ป.
5/1,3,6 
ค3.1ป.
5/2 
ค.6.1ป.
5/1,3,6 
 

รูปเรขาคณิตในทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัมีมากมายหลายแบบ
และหลากหลายลกัษณะซ่ึงแต่ละ
แบบหรือแต่ละลกัษณะก็ให้
ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัและ
สร้างสรรคค์วามงดงามไดอ้ยา่ง
แตกต่างกนั 

อาหารคาว 
หวาน 
บา้นญวน 

ลกัษณะ
ของรูป
เรขาคณิต
สามมิติ 

4 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
แผนท่ี เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 
ภาระงาน/
ช้ินงาน 

เวลา
(ชัว่โมง) 

 - รูปทรงกลม
ในทอ้งถ่ิน 

     

3 ปริมาตรและ
ความจุ 

ค2.1ป.
5/1 
ค.6.1ป.
5/2,3 

การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่ อใช้ใน
ชุมชนแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ท่ี
ส าคญัของชุมชนนั้นๆ  และการหา
ปริมาตรหรือความจุของบรรจุภณัฑ์
ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก หน่วย
ของปริมาตรหรือความจุ  
คือ ลูกบาศก์ถา้ความกวา้ง ยาว สูง 
เป็นเซนติเมตร ปริมาตร จะเป็นลบ.
ซม.1ล. =1000ลบ.ซม. 1 มิลลิลิตร = 
1ลบ.ซม.,1ลบ.ม. =  1000 ลิตรสูตร
การหาปริมาตร = กวา้ง  ยาว  
สูง 

ปลาหม า การหา
ปริมาตร
และความ
จุ 

4 

4 เรขาคณิต
สร้างสรรค ์

- หา
ความสมัพนัธ์
ของปริมาตร
และความจุ 

ค 2.1ป.
5/5 
ค.6.1ป.

5 /2,3,5 

รูปทรงเราขาคณิตสามารถน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่า
และเป็นเอกลกัษณ์เพื่อสะทอ้นถึง
วถีิความเป็นอยูข่องชุมชนอีกทั้งยงั
เป็นการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   การ
แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหา
ปริมาตรหรือความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตอ้งวเิคราะห์โจทย์
เพ่ือหาส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้แลว้ใช้
สูตรการหาผลคูณของความกวา้ง 
ความยาว และความสูงมาช่วย 

บรรจุ
ภณัฑข์อง
ปลาหม า 

ความ 
สมัพนัธ์
ของ
ปริมาตร
และความ
จุ 

4 

5 ผลงานจาก
เรขาคณิต 
  

ค 2.1 
ป.5/1  
ค.6.1ป.
5/1-6 
ค 2.1  

การน าความรู้เร่ืองเรขาคณิตมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อ
น าเสนอความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เป็นวธีิหน่ึงท่ีสะทอ้นความคิดและ
ความสนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะ 

บรรจุ
ภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน 

น าเสนอ
ผลงาน 

3 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
แผนท่ี เร่ือง ตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระ

ทอ้งถ่ิน 
ภาระงาน/
ช้ินงาน 

เวลา
(ชัว่โมง) 

5 ผลงานจาก
เรขาคณิต 
  

5/1      
ค.6.1  
ป.5/1-6 

การน าความรู้ในทอ้งถ่ินท่ีตน
อาศยัมาเป็นแนวทางในการ 
น าเสนอความรู้ ลูกบาศกเ์มตร 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลิตร และ
มิลลิลิตร เป็นหน่วยมาตรฐานท่ี
ใชบ้อกปริมาตรหรือความจุซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์กนั 

   

 รวม 20 
 

2.  น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  จากนั้น
ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
เร่ืองของการจดัเวลาเรียน การเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม ขั้นตอนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ความสอดคลอ้งระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและ
การวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมและการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
6.  การวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล 

1.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ   คือ ดา้นการสอน
คณิตศาสตร์   ดา้นการวดัและประเมินผล    และดา้นขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทาง
ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content   Validity) แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  

+1  เม่ือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมหรือไม่ 

-1  เม่ือแน่ใจว่าส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  ไม่มีความสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

จากนั้ นน าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง         
(Index  of Item  Objective  Congruence : IOC) ตามสูตรดงัต่อไปน้ี   (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2555:177) 
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 สูตร   IOC     =      
N

R       

   IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบของขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
   R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N          หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 แผนการจดัการเรียนรู้ตอ้งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  ถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้  
 ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)           
ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index  of Item  
Objective  Congruence : IOC)  ระหวา่ง   0.67 – 1.00 โดยผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะน าเร่ืองการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั และการประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

2.  น าแผนการจัดกิจกรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
จ  านวน  33 คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา   2558   เพื่อทดสอบความเป็นไป
ได้  และท าการปรับปรุงในเร่ืองการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัและการวดัประเมินผล 
รูปแบบการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั และ
การใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนยงัขาดประสบการณ์ในการท า
โครงงานท าให้ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ด้านการก าหนดหัวข้อในการท า
โครงงาน อยู่ในระดบัปรับปรุง เน่ืองจากยงัไม่สามารถก าหนดปัญหาหรือหาขอ้สงสัยในการท า
โครงงานของกลุ่มได ้ผูว้ิจยัไดท้  าการปรุงปรุงแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ขอ้มูลเพิ่มเติม
กบันกัเรียนในเร่ืองการก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน การก าหนดวตัถุประสงค ์การวางแผน การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลงาน  

6.  น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน รายวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ไปใช้กับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา   2558  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปขั้นตอนในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
รายวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน ดงัแผนภูมิท่ี 4  
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ขั้นตอนที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 3 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 5 
 

 
 

ขั้นตอนที ่ 6 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 การสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลขอ้มูลทอ้งถ่ิน  
 

วเิคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในขั้นตอนท่ี  1  ในทุก
ขั้นตอน  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5  ฉบบัร่าง 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ จ านวน  5 แผน 

น าเสนอแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง น าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
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 1. ผูว้จิยัไดน้ าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินไปหา
ประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual) ดงัตาราง 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                 ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบรายบุคคล (นกัเรียนจ านวน 3 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบหลงั
เรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 8 8 9 8 9 42 84.00 9 90.00 
2 8 9 8 9 8 42 84.00 8 80.00 
3 8 7 8 8 7 38 76.00 7 70.00 

ค่าเฉลีย่ 8.00 8.00 8.33 8.33 8.00 40.67 81.33 8.00 80.00 
S.D. 0.00 1.00 0.58 0.58 1.00 81.33 80.00 

 
 จากตารางการหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual) พบวา่ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ไดค้่าประสิทธิภาพ 81.33/80.00  

2. ผูว้ิจยัได้น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินไปหา
ประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย (Small group Tryout) ดงัตาราง 
ตารางท่ี 7 ตารางแสดงการหาประสิทธิภาพ ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดย 
                 ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบกลุ่มเล็ก  (นกัเรียนจ านวน 9 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 8 8 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
2 8 8 9 8 7 40 80.00 8 80.00 
3 8 8 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
4 7 8 8 8 8 39 78.00 8 80.00 
5 8 8 9 8 8 41 82.00 8 80.00 
6 8 7 8 9 8 40 80.00 7 70.00 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงการหาประสิทธิภาพ ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดย 
                 ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบกลุ่มเล็ก  (นกัเรียนจ านวน 9 คน)  (ต่อ) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

7 8 8 8 7 8 39 78.00 7 70.00 
8 8 8 9 9 8 42 84.00 9 90.00 
9 8 8 8 8 9 41 82.00 9 90.00 

ค่าเฉลีย่ 7.89 7.89 8.33 8.33 8.00 40.44 80.89 72 720.00 
S.D. 0.33 0.33 0.50 0.71 0.50 80.89 80.00 

 
จากตารางการหาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย (Small group Tryout) พบวา่ประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ไดค้่าประสิทธิภาพ 80.89/80.00  
3. ผูว้ิจยัได้น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินไปหา

ประสิทธิภาพภาคสนาม (Field  Tryout) ดงัตาราง 
ตารางท่ี 8  แสดงประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานภาคสนาม (Field  Tryout) 

 

แผนที ่
1 

แผนที ่
2 

แผนที ่
3 

แผนที ่
4 

แผนที ่
5 

คะแนน
ทดสอบ 

ระหว่างเรียน 
50 คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

10  คะแนน ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

79.94/80.91 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

ร้อยละ 79.70 78.18 82.73 80.61 78.48 79.94 80.91 
S.D. 0.88 0.92 0.63 0.56 0.57 0.71 1.04 

ค่าเฉลีย่ 7.97 7.82 8.27 8.06 7.85 
E1 = 79.94 E2 = 80.91 

 
จากการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินไปค านวณหา

ประสิทธิภาพภาคสนาม (Field  Tryout) พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ไดค้่า
ประสิทธิภาพ 79.94/80.91 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนในเร่ืองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้พบว่านักเรียนยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 
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7.  สถิติทีใ่ช้ 
หาดชันีความสอดคลอ้ง  ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

8.  สรุปวธีิด าเนินการวจัิย 
จากขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development) :  การพฒันากิจกรรมและหาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ผูว้จิยั ไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2  การพฒันากิจกรรมและหาประสิทธิภาพของ 
                 แผนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์การวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อพฒันาแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5  เร่ือง เรขาคณิต จ านวน  5  
แผน 

วเิคราะห์ผลการศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานและความ
ตอ้งการในขั้นตอนท่ี  1  
ในทุกขั้นตอน  เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดย
ใชข้อ้มูลขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์  
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ฉบบั
ร่าง 

ผูว้จิยั/อาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์/
ผูเ้ช่ียวชาญ 

แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

หาดชันี
ความ
สอดคลอ้ง 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง 
เรขาคณิต 

น าแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ค่าเฉล่ีย/
ร้อยละ 



98 
 

 

ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research)  : การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5   
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์    ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

 เพื่อใหก้ารทดลองเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดแบบแผนการวิจยัในคร้ังน้ี โดย
ใชแ้บบแผนการวิจยั แบบหน่ึงกลุ่มทดลองหลงั(The One – Shot Case Study)    (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 
2555: 143) 
แบบแผนการวจัิย 
 

  
เม่ือ X คือ   การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 T2 คือ   การประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรคห์ลงั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ไดแ้ก่    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์  

อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ  านวน 99 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 
  กลุ่มตัวอย่าง     นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนแม่พระประจักษ ์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 33 คน ภาคเรียน
ท่ี 1    ปีการศึกษา 2558   จากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random  Sampling)  โดยใชห้้องเรียน      
เป็นหน่วยสุ่ม 
3. วธีิด าเนินการ   

การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5มี
วธีิด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ทดลอง สอบ 

X T2 
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 1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่พระ
ประจกัษ ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.  ผูว้จิยัก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฉบบัล่างไปทดลองใช้  โดยผูว้ิจยัไดท้ดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่พระประจกัษ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้
ระยะเวลาในการสอน  20   ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  
4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ 
ส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์   เร่ือง จ านวน 5 แผน 

2.  แบบทดสอบวดัความรู้เร่ือง เรขาคณิต จ านวน 10 ขอ้  
 4.1 ในการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1.1   ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจการรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนตามแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนท่ีก าหนดไว ้ระยะเวลาทั้งหมด  20   ชัว่โมง 
  4.1.2   การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
   1.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ผูว้ิจยัช้ีแจงให้นักเรียนทราบวตัถุประสงค์ และ
ขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล 

 2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี  1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน ช้ีแจงนกัเรียนถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชนแม่พระประจกัษใ์ห้นกัเรียนทราบเพื่อน ามาประกอบกบั
การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน โดยบูรณาการร่วมกบัวิชาคณิตศาสตร์ ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบ
และวางแผนการท าโครงงาน  เม่ือนกัเรียนก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานเรียบร้อยแลว้นกัเรียน
ท าการออกแบบและวางแผนในการท าโครงงานโดยการระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการวาง
แผนการท าโครงงานและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงาน ขั้นตอนท่ี  3 ลงมือท าโครงงาน นกัเรียน
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ขั้นตอนท่ี  4 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและ



100 
 

 

สรุปผลในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การท าแผนภูมิ  ขั้นตอนท่ี  5 รายงายและแสดงผลงาน 
รายงานผลในการท าโครงงานโดยการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  ตอบค าถาม หรือการจดัแสดงผลงาน
พร้อมอธิบาย 

3. ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความ 
คิดเห็น ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  

4.  ขั้นทดสอบและประเมินผล นกัเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง  
และท าแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบ
ความรู้ของนกัเรียน 
5.  สถิติทีใ่ช้ 
  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D.) 
6. สรุปวธีิด าเนินการวจัิย 

สรุปขั้นตอนในการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    ดงัแผนภมิูท่ี 5 
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ขั้นตอนที ่ 1 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 3 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4  
 
 
 
ขั้นตอนที ่5  
 
 
 
แผนภูมิท่ี  5   สรุปวธีิด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่พระประจกัษใ์ชแ้ผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ฉบบัล่างไป
ทดลองใช ้  

ทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จ  านวน 33  คน 
 

ทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จ  านวน 3  คน 
 

ทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จ  านวน 9  คน 
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จากขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชแ้ผนการจดัเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ 
ส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ผูว้จิยัไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยัตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

1. เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5    
 

น าแผนการจดั
กิจกรรมท่ีผา่นการ
ปรับปรุงแกไ้ป
เรียบร้อยแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 5/1
จ านวน 33 คน
ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

1.แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริม
โครงงานคณิตศาสตร์   
เร่ือง จ านวน 5 แผน 
2.แบบทดสอบวดั
ความรู้เร่ือง เรขาคณิต 
จ านวน 10 ขอ้ 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 
S.D. 

 
ขั้นตอนที ่4 (Development) :   การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5 
1. วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดย
ใช้ท้องถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
2.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1จ านวน 33 คน 
3. วธีิด าเนินการ   

น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ไปประเมินหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวธีิด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
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4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
4.1   แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ประเมินเก่ียวกบัความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ประเมินจากครูผูส้อนและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน โดยประเมินคุณภาพ 5 
ดา้น คือ 1) การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาสอดคลอ้งกบัปัญหาในทอ้งถ่ิน 2) การ
วางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือท าโครงงาน 4) การสรุปผลและการเขียนรายงาน 5) การ
น าเสนอผลงาน โดยแบบประเมินค่ามีลกัษณะเป็นแบบประเมินประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั  
และก าหนดเป็นเกณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบริค (Rubrics)   
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.   ศึกษาเอกสาร  ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมิน  ศึกษาการประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงาน   

2. สร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ประเมินจาก
ครูผูส้อนและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน โดยมีลกัษณะเป็นแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  5 
ด้าน คือ 1) การเลือกหัวข้อเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาสอดคล้องกับปัญหาในท้องถ่ิน 2) การ
วางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือท าโครงงาน 4) การสรุปผลและการเขียนรายงาน 5) การ
น าเสนอผลงาน โดยแบบประเมินค่ามีลกัษณะเป็นแบบประเมินประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั   
คือ ดีมาก ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง และก าหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubrics)ใช้
ประเมินการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ 5 ขั้น
ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี  1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการท าโครงงาน     ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน  ขั้นตอนท่ี  3 ลงมือท าโครงงานขั้นตอนท่ี  4 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล
ขั้นตอนท่ี  5 รายงายและแสดงผลงาน เพื่อตรวจสอบพฒันาการของความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ และในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการประเมินความรู้ในเร่ืองท่ี
เรียนตามตวัช้ีวดัแผนละ 10 คะแนน จ านวน 5 แผนและทดสอบความรู้หลงัเรียน  พร้อมทั้งประเมิน
ช้ินงานท่ีแสดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินและการน าความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชโ้ดยการประเมิน
จากครูและผูรู้้ในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ระเมินช้ินงาน  

3. น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม 
ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นเร่ืองเกณฑก์ารประเมิน 
 4. น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity)  แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index  of 
Objective Congruence : IOC)  มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00  ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขตามประเด็น
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ท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน าดงัน้ี ปรังปรุงเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท าโครงงานให้มีความ
ชดัเจนมากข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  of Objective Congruence : IOC)   ของ
แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์   ได้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง 1.00  สรุปไดว้า่สามารถน าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์
ไปใชใ้นการประเมินได ้

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ดัง
แผนภูมิท่ี 6 
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ขั้นตอนที ่ 1 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 3 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4 
 

 
  

 
ขั้นตอนที ่5  
 

 
 

ขั้นตอนที ่6  
 

 
 
 
 แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

 

ศึกษาเอกสาร  ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมิน  ศึกษาการ
ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน   

สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์พร้อมทั้ง
ก าหนดค าอธิบายคุณภาพการประเมินในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงเป็นแบบประเมินค่า 4 
ระดบั 

น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ดูความเหมาะสม 
ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity)  น ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง(Index  of Objective Congruence : IOC) 

น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  33 คน 

น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  33 คน 
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4.2  การประเมินความพึงพอใจ 
วธีิด าเนินการ 

 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปประเมินหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวธีิด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน มีลกัษณะประเมินโดยนกัเรียนประเมินตนเอง  มี
เกณฑก์ารประเมินมาตราส่วนประเมินค่า จ  าแนกระดบัเป็น 5 ระดบั  
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

2.   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 
ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า ( Rating  Scale)  5 ระดบั คือ 

คะแนน   5       หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน   4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
คะแนน   3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
คะแนน   2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
คะแนน   1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 โดยสอบถามความพึงพอใจหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  

ตอนท่ี 1 จ านวน  15  ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามเก่ียวกบั  ดา้นการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ จ  านวน 
5 ขอ้  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 5 ขอ้ และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการให้
ความหมายโดยใชแ้นวคิดของเบสท ์(Besr, 1986:195) การใหค้วามหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
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ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามปลายเปิด (Open  Ended Form)  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใหน้กัเรียนเขียนพรรณนาความจ านวน 1 ขอ้  
 3.  เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน  ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4.  ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3  

ท่านในประเด็นท่ีเก่ียวกับจ านวนข้อของแบบสอบถาม ควรมีค าถามท่ีกระตุ้นความสนใจของ
นกัเรียน เช่น  นกัเรียนรู้สึกท่ีไดว้างแผนการท าโครงงานอยา่งเป็นระบบ 

ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (Index  of Objective Congruence : IOC)ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00  สรุปไดว้า่สามารถ
น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการประเมินได ้
 5.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มทดลอง หลงัจากท่ี
นกัเรียนได้เรียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานท่ีสร้างข้ึน จากนั้นจึงน าขอ้ความหรือค าถามท่ีได้ไม่ชัดเจนมา
ปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นขั้นการทดลองภาคสนาม  สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ดงัแผนภูมิท่ี 7  
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ขั้นตอนที ่ 1 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 3 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4 
 

 
  

ขั้นตอนที ่5  
 

 
  
 แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร  ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมิน  ศึกษาการ
ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน   

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมา
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประเมินค่า ( Rating  Scale)  5 ระดบั  ตอนท่ี 2  
แบบสอบถามปลายเปิด 
 

เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

 ปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน 
 

น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   
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6. สถิติทีใ่ช้ 
 ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
7.  สรุปวธีิด าเนินการวจัิย 

จากขั้นตอนท่ี 4   การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ผูว้จิยัสามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
ตารางท่ี 11 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 4  การพฒันากิจกรรมและหาประสิทธิภาพของ     
                   แผนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์การวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมอื การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อประเมินความสามารถ
ใ น ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น
คณิตศาสต ร์   หลังการจัด
กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ยน รู้ แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   
   
 

ประเมิน
ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์  

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 5/1จ านวน 33 
คน  

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงของ
นั ก เ รี ย น ท่ี พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ท่ี มี ห ลั ง ก า ร จั ด
กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ยน รู้ แบบ
โครงงานโดยใชท้อ้งถ่ิน  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการ
ท า โคร งง านค ณิตศาสต ร์ 
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี5 

ประเมินความพึง
พอใจของนกัเรียน
หลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใช้
ทอ้งถ่ิน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 5/1จ านวน 33 
คน 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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 การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการหาประสิทธิภาพของส่ือ  เพื่อใหไ้ดส่ื้อท่ีมีคุณภาพ  ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. การรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

โครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลอง มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1  การรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน   
  1.2  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากคะแนนในการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียน  
               1.3  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 2.  หาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ ์E1 / E2 =  80/80  นั้น ได้
ก าหนดเกณฑก์ารค านวณ  หาค่าประสิทธิภาพโดยใชสู้ตร (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 :256 ) 

                        E1    =      100
A
N

X




   

 E2    =     100
B
N

F




 

เม่ือ E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว้ในเอกสารประกอบการสอน                  
คิดเป็นร้อยละระหวา่งเรียน  จ  านวน  5  เร่ือง 

E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 X แทน   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 

       F แทน   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
      N แทน   จ  านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

A แทน   คะแนนเตม็ของกิจกรรมระหวา่งเรียน 
  B แทน   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

E1 / E2   แทน   ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
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 3.  ค่าร้อยละ 
 4.  ค่าเฉล่ีย (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179 ) 
 

     X  =   
N

x  

   โดยท่ี  X    =   ค่าเฉล่ียของคะแนน 
     x    =   ผลรวมของค่าเฉล่ีย 
     N  =    จ  านวนทั้งหมด 
 
 5. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  S.D.  =   
N

XX  2)(
 

 โดยท่ี  S.D.     =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      2)( Xx  =  ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
     N    =  จ านวนทั้งหมด 

6.  ความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง  IOC  (มา
เรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 :177) 

              IOC  =  
N

R  

เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
∑R   แทน  ผลรวมคะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N   แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูล

ท้องถ่ิน     เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร   ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมาึกษาปีท่ี 5   มีวตัถุประสงค   1)  เพื่อาึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตาาสตร  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5     2)  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ท าโครงงานคณิตาาสตร  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5  3)  เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5  4) เพื่อประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร    ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5   4.1)  เพื่อประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร 
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  4.2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห ขอ้มูล 4  ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการาึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตาาสตร  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5   

ตอนท่ี  2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร      ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี  3  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร    ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูล
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร    ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมาึกษาปีท่ี 5    

 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5   

1.1 การส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  พบวา่       
ทางโรงเรียนไดจ้ดัการจดัอบรมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และ เชิญชวนให้จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร แต่ไม่คอยมีครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  

 “ ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานพอสมควรแต่ท่ี
เด่นชดัคือในวชิาวทิยาาาสตร ระดบัมธัยม มีการส่งครูเขา้อบรมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน” 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
“   มีการส่งเสริม โดยการบอก เชิญชวนให้จดั แต่ก็ไม่มีใครจดัเท่าไร เน่ืองมาจากครูผูส้อน

ยงัมีความสับสนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงมีเฉพาะในรายวชิา
วทิยาาาสตร และวชิาโครงงานในระดบัมธัยมาึกษาตอนตน้เท่านั้นท่ีจดั”  

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร  
   1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าขอ้มูลเก่ียวกบัทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า มีการน าขอ้มูลท้องถ่ินเขา้มาจดักิจกรรมบูรณาการในการจดั
กิจกรรมส าคญัของโรงเรียนบางส่วนและน าไปบูรณาการกบัรายวิชาในบางรายวิชาเท่านั้น และใน
หลกัสูตรสถานาึกษาเองไดมี้การน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเด่นชดัคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแต่
ในกลุ่มสาระอ่ืนๆยงัไม่เด่นชดัวา่มีการบูรณาการขอ้มูลทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 

“ มีการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการจดั
กิจกรรมวนัวชิาการภาคเรียนละ 1 คร้ัง การในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยไีด้
น าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเห็นไดช้ดัเจน” 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
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“มีในหลกัสูตรสถานาึกษาอยูแ่ลว้แต่ในการจดักิจกรรมแบบโครงงานยงัไม่ค่อยเด่นชดั
ส่วนใหญ่จะมีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยท่ีีมีการบูรณาการขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน” 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร  
 

1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีจะน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาจดักิจกรรม 
การเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  พบวา่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร ไดน้ าขอ้มูลทอ้งถ่ิน
มาใช้บา้งแต่ยงัไม่ชดัเจนมากนกัซ่ึงในอนาคตอาจมีการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาบูรณาการกบัการเรียน
วิชาคณิตาาสตร เพิ่มมากยิ่งข้ึนและส่งเสริมให้มีการท าโครงงานคณิตาาสตร  โรงเรียนได้มีการ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกๆรายวิชาซ่ึงเป็นไปตามความพร้อมของ
ครูผูส้อน  

 “ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูมีการสอนแบบโครงงานในทุกรายวิชา ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีจะน ามาใช้ให้สอดคลอ้งกบัวิชานั้นๆและในหลกัสูตรสถานาึกษาไดน้ า
ขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ แต่ยงัขาดการน าไปใชใ้นการท าโครงงาน” 

       ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

  1.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดต่อการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบ
โครงงานคณิตาาสตร โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   พบวา่ สถานาึกษามีแนวคิดท่ีจะน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มา
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการเจาะจงว่าเป็นกลุ่มสาระใดหรือวิชาใดซ่ึง
สถานาึกษาเองไดจ้ดัใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระแต่ยงัไม่ไดมี้การ
ติดตามผลการจดักิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร ไดมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานบา้งแต่ยงัไม่ครบทุกชั้นเรียน 

 “ โรงเรียนมีแนวคิดท่ีจะให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่ม
สาระวิชาและในทุกชั้นเรียนท่ีผ่านมาทางโรงเรียนเคยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานในทุกรายวิชาแต่มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรสถานาึกษาจึงมีการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัมธัยมเท่านั้น” 

       ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 “มีแนวคิดให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระวิชา ซ่ึงท่ีผ่านมา
ทางโรงเรียนไดมี้หลกัสูตรเพิ่มเติมในรายวิชาโครงงานโดยสอนตั้งแต่ระดบัประถมาึกษาถึงระดบั
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มธัยมาึกษาแต่เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลกัสูตรจึงมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมาึกษา
เท่านั้นและในกลุ่มสาระอ่ืนก็มีแต่นอ้ยมาก” 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร  
 5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล พบวา่ควรมีการวดัผลตามสภาพจริงดูจาก

ขั้นตอนในการท าโครงงานและประเมินท่ีละชั้นตอนอาจเร่ิมจากการลงมือปฏิบติัจนเกิดช้ินงานหรือ
ผลงานของนักเรียน การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานในการวดัและประเมินผลอาจมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงงานนั้นๆช่วยกนัประเมินผลนอกเหนือจากครูผูส้อน เช่น ผูป้กครอง เพื่อน
นกัเรียน   

“ ให้นกัเรียนไดล้งมือปฎิบติัจริง จากส่ิงท่ีสงสัยหรือตอ้งการรู้ วดัผลโดยการดูจากการลง
มือปฏิบติั การเขียนรายงานและการน าเสนอ” 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตาาสตร  

2. จากการน าแบบสัมภาษณ ครูผู ้สอนวิชาคณิตาาสตร ไปสัมภาษณ ครูผู ้สอนวิชา
คณิตาาสตร จ  านวน 6 ท่าน แลว้น ากลบัมาวเิคราะห โดยสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  
พบว่า ครูผูส้อนคณิตาาสตร จ  านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  เคยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณิตาาสตร แต่ไม่บ่อยนกั จดัในบางเน้ือหาแต่นกัเรียนไม่ไดมี้ผลงานท่ีเป็นโครงงานมาก
นกัในวชิาคณิตาาสตร  ส่วนมากเป็นการสร้างโจทย ปัญหา ไม่ไดมี้การน าเสนอในรูปแบบโครงงาน
เพียงสอนเพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้เท่านั้น  ส่วนครูคณิตาาสตร อีกจ านวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 50 ไม่เคย
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  เน่ืองจากนกัเรียนท่ีสอนเป็นนกัเรียนในชั้นประถมาึกษาปี
ท่ี 1และ2 ส่วนมากจะสอนในเน้ือหามากกว่า และยงัไม่มีความรู้เท่าท่ีควรในเร่ืองการสอนแบบ
โครงงานคณิตาาสตร และยงัไม่เคยจดัการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร เชิง
สร้างสรรค   

“เคยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การท ารูปเรขาคณิตประดิษฐ อกัษรไทย” 
ครูผูส้อนระดบัมธัยมาึกษาตอนตน้ 

“ยงัไม่เคยเน่ืองจากเป็นชั้นเด็กเล็ก การสอนเป็นการสอนท่ีเนน้เน้ือหาการปฎิบติัก่อน” 
ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 2 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนวชิาคณิตาาสตร วา่ควรมีการจดักิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  พบวา่ควรใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในรายวิชา
คณิตาาสตร เพื่อเป็นการใหน้กัเรียนฝึกหาขอ้มูล สืบคน้ คน้ควา้ ไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดคิ้ดและลง
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มือปฎิบติัตามความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามค าช้ีแนะของครูผูส้อน 

“ ควรมีเพราะเป็นการใหน้กัเรียนไดล้งมือท าดว้ยตนเองอยา่งอิสระตามเร่ืองท่ีตนเองสงสัย” 
ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 4 

“ ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร เพื่อให้นกัเรียนไดน้ าความรู้มา
ประยกุต ใชแ้ละเป็นการสร้างองค ความรู้ใหก้บัผูเ้รียนเอง” 

ครูผูส้อนชั้นมธัยมาึกษา 
2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

คณิตาาสตร  พบว่าในระดบัชั้นประถมาึกษาปีท่ี 1-3 ควรเป็นโครงงานประเภทส ารวจให้นกัเรียน
รู้จกัการาึกษาส ารวจส่ิงท่ีสนใจด้วยตนเอง  รู้จกัการสรุปขอ้มูลจากการส ารวจ การประเมินจะ
ประเมินผลการส ารวจ ดูความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีท าการส ารวจ ส่วนนกัเรียนชั้นอ่ืนควรให้นกัเรียน
ได้าึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจ ควรก าหนดวตัถุประสงค ของการาึกษาให้ชดัเจน ส่วนการ
วดัผลจะดูจากผลงานของนกัเรียน การน าเสนอโครงงาน การทดสอบ การสัมภาษณ  

“การจดัให้นักเรียนฝึกคน้ควา้ด้วยตนเอง การวดัผลโดยการสังเกต การน าเสนอและท า
แบบทดสอบ” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 3 
“ใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัคิดและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและไดท้  างานเป็นกลุ่ม การวดัผล

โดยการสังเกต การน าเสนอผลงานและท าแบบทดสอบ” 
ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 6 

 2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบักาน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

รายวิชาคณิตาาสตร  พบว่าควรดูตามความเหมาะสมของนกัเรียนและเร่ืองท่ีสอนในการน าขอ้มูล

ทอ้งถ่ินมาบูรณาการกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ความเป็นอยูข่องชุมชน การประกอบ

อาชีพในทอ้งถ่ิน ควรเน้นการฝึกปฏิบติัโดยให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมในปัญหาหรือประเด็นท่ี

นกัเรียนสงสัยอาจท าเป็นกลุ่ม  การบนัทึกรายรับรายจ่ายของอาชีพในชุมชน เช่น การท าเปลญวน 

การท าปลาหม า การท าปลาสลิด ในแต่ละเดือนเป็นการส ารวจรายได้ของอาชีพในชุมชนการวดั

ความยาวในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองเรือน บา้นเรือนใหเ้หมาะสม 

“การวดั การวดัความยาว การออกแบบเคร่ืองเรือนใหเ้หมาะสม ลกัษณะของอาหาร บรรจุ
ภณัฑ รูปแบบต่างๆ” 
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ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 6 
“การส ารวจอาชีพในชุมชน ประวติัความเป็นมา การบนัทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 4 
  2.5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตาาสตร  เร่ืองเรขาคณิต ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร  ควรสอดแทรกขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้บา้ง  พบวา่ ครูใหค้วามส าคญักบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการกบัรายวิชาคณิตาาสตร 

ในการเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีท าการจดัการเรียนการสอนอยูแ่ละเหมาะสมกบั

วบัของผูเ้รียน เช่น สถานท่ีส าคญั ประวติัความเป็นมาในทอ้งถ่ินท่ีนักเรียนควรรู้ ส่ิงท่ีนกัเรียน

ประทบัใจ ส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน อาหารประจ าถ่ิน ความเป็นอยู่ การแต่งกาย การจราจร การขนส่ง 

อาชีพในชุมชน 

“ ส าหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ ประถม1-3 ควรเป็นเร่ือง ความเป็นอยู่ อาชีพในชุมชน 

สภาพแวดล้อม เพราะนักเรียนได้มีโอกาสออกไปสัมผสัชุมชนของตนเองเป็นการสร้างความ

กระตือรือร้นในการเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจเรียน” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 3 
2.6  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาบูรณาการร่วมกบัการจดัการ 

เรียนรู้ในรายวิชาคณิตาาสตร  พบว่าครูผู ้สอนเคยน าข้อมูลท้องถ่ินมาบูรณาการในรายวิชา
คณิตาาสตร บา้งแต่ไม่ค่อยบ่อยนกั เป็นการน าเร่ืองในทอ้งถ่ินมาเล่ากนัฟังบา้งเท่านั้นเช่น เร่ืองการ
ท าเปลญวณ ปลาหม า ยงัไม่ไดมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการขอ้มูลทอ้งถ่ินอยา่งเด่นชดั  

“เคยน าขอมูลทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนบา้งในเร่ืองเปลญวณ ปลาหม าและปลาสลิด
โดยการน ามาเปรียบเทียบจ านวน การเปรียบเทียบน ้าหนกั” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 4 
2.7  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตาาสตร จะส่งเสริม 

ให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร ได้หรือไม่ พบว่าการท าโครงงาน
คณิตาาสตร จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร ไดเ้พราะเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งอิสระและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค รวมทั้งขอ้มูลท่ีาึกษาเป็นขอ้มูลใน
ทอ้งถ่ินท่ีนักเรียนเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัแต่โครงงานคณิตาาสตร จะส่งผลดีต่อนักเรียนคือได้
พฒันาความคิดรู้จกัคน้ควา้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
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“เพราะเป็นการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเองอย่างอิสระและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค  นกัเรียนได้

ท างานเป็นกลุ่มมีการแรกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 
“รู้จกัคิด รู้จกัการแกปั้ญหา การร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม ไดรู้้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินของ

ตนเองการมีปฎิสัมพนัธ กบัคนในชุมชน การส่ือสาร นกัเรียนมรความกลา้แสดงออก มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ” 

ครูผูส้อนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 
3. จากการน าแบบสัมภาษณ ผูรู้้ในทอ้งถ่ินไปสัมภาษณ ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน จ านวน 3 ท่าน แลว้น า

กลบัมาวเิคราะห โดยสรุปไดด้งัน้ี 
3.1 เร่ืองเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนชาวญวนวดัแม่พระประจกัษ  พบวา่ 

ชุมชนชาวญวนแม่พระประจกัษ หรือหมู่บา้นคริสตงัสองพี่น้องเกิดจากครอบครัวชาวญวนหลาย
ครอบครัว อพยพมาจากสามเสน มาท ามาหากินเป็นชาวประมงและชาวนา เดิมบรรพบุรุษเป็นชาว
เวยีดนามอพยพมาตั้งรกรากท่ีสามเสนและกระจดักระจายไปในพื้นท่ีต่างๆ เช่น อยุธยา ฉะเชิงเทรา 
สกลนคร  ต่อมามีการสร้างวดัแม่พระประจกัข้ึนเพื่อให้สะดวกต่อการประกอบพิธีกรรมทางาาสนา 
สมยัก่อนไม่มีคุณพ่อบาทหลวงมาประจ าอยู่ท่ีวดัเม่ือมีพิธีอนัากัสิทธ์ิจึงเชิญบาทหลวงมาประกอบ
พิธีเป็นคร้ังคราว ต่อมามีการสร้างวดัแม่พระประจกัษ และมีคุณพ่อบาทหลวงมาประจ าอยูท่ี่วดัโดย
ผลดัเปล่ียนกนัไปตามวาระจนถึงทุกวนัน้ี วดัแม่พระประจกัษ เป็นวดัท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตมากมาย
ทั้งภายในและภายนอกวดันกัเรียนสามารถเขา้มาาึกษาหาความรู้ในเร่ืองต่างๆได ้ 

3.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ินท่ีส าคญัท่ีนกัเรียนควราึกษาและน าไป
จดัการกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าในชุมชนมีขอ้มูลท่ีให้นักเรียนได้าึกษามากมายอย่าเช่น 
ลกัษณะการสร้างบา้นเรือนของชาวญวนสมยัก่อนเป็นการสร้างบา้นริมน ้ าเพราะจะไดส้ะดวกต่อ
การเดินทาง ในการสร้างบา้นมีรูปทรงแตกต่างกนัส่วนมากจะมีการสร้างบา้นท่ีมีใตถุ้นสูงและมี
สะพานไปยงัริมน ้ า บ้านจะสร้างด้วยไม่ มีช่องลมด้านบน มีรูปทรงเรขาคณิต เช่น ส่ีเหล่ียม 
สามเหล่ียม วงกลมเป็นส่วนประกอบหลกั  

3.3 ลกัษณะอาหารของชาวญวนมีอะไรบา้งและมีรูปทรงอยา่งไร พบวา่อาหารของ
ชาวญวนในชุมชนท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัคือ ปลาหม าสูตรบา้นญวน ซ่ึงท ามาจากเน้ือปลาช่อน
หรือเน้ือปลาชะโด โดยน าเน้ือปลามาแล่เป็นช้ินเล็กและหมกักบัสับปะรด ใส่ในภาชนะหมกัจนได้
ท่ี ส่วนอาหารหวาน เช่น ขนมบวัลอยญวน จะป้ันเป็นลูกกลมๆ ท าจากแป้งขา้วเหนียว ซ่ึงมีสอง
ลกัษณะคือ บวัลอยญวนไส้หวานจะมีน ้ากะทิเคม็ ส่วนบวัลอยญวนไส้เคม็น ้ากะทิจะหวาน  ขนมมดั



119 
 

ใต ้ลกัษณะภายนอกจะเหมือนขา้วตม้มดัแต่มดัเป็นช้ินเดียวเป็นทรงกระบอกไส้ท าดว้ยถว้ยเขียมซีก
น าไปผดักบักะเทียม พริกไทย หมูสามชั้นและน ามาห่อกบัขา้วเหนียวแลว้จึงน าไปน่ึง ส่วนขนมกุฎี
จีนหรือขนมฝร่ังเป็นขนมอบมีรูปทรงกลมหรือบา้งก็ใส่แม่พิมพ ท่ีสวยงามแลว้น าไปอบ 

จากการการาึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5  สามารถสรุปได้ว่าพบว่าผูเ้ก่ียวข้องตอ้งการให้มีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตาาสตร   
 ตอนที ่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์     ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

จากการาึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และท าการสังเคราะห ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตาาสตร  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการสอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี  1) ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 2.1 ก าหนดหัวข้อเร่ืองในการท าโครงงาน            
2.2 ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  2.3  ลงมือท าโครงงาน 2.4  วิเคราะห ขอ้มูลและสรุปผล 
2.5 รายงายและแสดงผลงาน 3) ขั้นสรุป   และ 4) ขั้นทดสอบและประเมินผล ผูว้ิจยัจึงไดน้ าไป
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัร่างจ านวน 5 แผน ประกอบดว้ย  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  รูปทรงเรขาคณิตท่ีฉนัรู้จกั จ านวน     5      ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2   ลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตในทอ้งถ่ินเรา จ านวน     4      ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ปริมาตรและความจุ จ านวน     4      ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4   เรขาคณิตสร้างสรรค  จ านวน     4      ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5   ผลงานจากเรขาคณิต  จ านวน     3      ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง เรขาคณิต  ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 20  ชัว่โมง 
 ผูว้ิจยัได้น าเสนอต่ออาจารย ท่ีปรึกษาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน และน าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนแบบโครงงานไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการาึกษา 2558 
จ านวน 33 คน สามารถแสดงผลดงัตาราง 
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ตารางท่ี 12  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

คะแนน
ทดสอบ 

ระหว่างเรียน 
50 คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

10  คะแนน 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 
84.91/84.24 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

ร้อยละ 33 87.88 86.06 84.24 82.73 83.64 84.91 84.24 
       E1 = 84.91 E2 = 84.24 

 
 จากตารางพบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  ท่ีน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ น
ประถมาึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการาึกษา 2558  จ  านวน  33  คน  ท่ีผ่านการทดลองหา
ประสิทธิภาพพบว่านกัเรียนมีคะแนนจากการทดสอบระหวา่งเรียน ( E1 )    คิดเป็นร้อยละ 84.91 
และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  ( E2 )  คิดเป็นร้อยละ 84.24  จากผลการทดลองหา
ประสิทธิภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษา
ปีท่ี 5   ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ ท่ีก าหนด  และจากการสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนในเร่ืองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้พบวา่นกัเรียนยงัไม่มีความรู้ในเร่ือง
การท าโครงงานคณิตาาสตร ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดักิจกรรมมาปรังปรุงในเร่ืองของตวัช้ีวดั เน้ือหา
การจดัการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
 

ตอนที่  3  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณติศาสตร์   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 จากการาึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร    ผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ีไดม้า
สร้างเคร่ืองมือในการวจิยัคือแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร    ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 และ
น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการาึกษา 2558  ชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5/1  จ านวน 
33 คน โรงเรียนแม่พระประจกัษ    ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการสอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี  1) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 2.1 ก าหนดหัวขอ้เร่ืองในการท า
โครงงาน     2.2 ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  2.3  ลงมือท าโครงงาน 2.4  วิเคราะห ขอ้มูล
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และสรุปผล 2.5 รายงายและแสดงผลงาน 3)  ขั้นสรุป  4)  ขั้นทดสอบและประเมินผล  สามารถสรุป
ประเด็นตามขั้นตอนการสอนไดด้งัตาราง 
ตารางท่ี  13  แสดงผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 
ขั้นตอนการ
จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน    

อธิบายจุดประสงค ของการเรียนในแต่
ละคร้ังให้นกัเรียนไดรั้บทราบและจดั
กิจกรรมเพื่อกระต้นให้ผู ้เ รียนเกิด
ความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูล
ทอ้งถ่ินและเน้ือหาในเร่ืองเรขาคณิต
ในแต่ละเร่ืองโดยมีการทบทวนความรู้
ท่ีได้เ รียนมาก่อนการท า กิจกรรม  
น าเสนอขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
เ ร่ือง ท่ี เ รียนให้นัก เ รี ยนได้ าึกษา
เพิ่มเติมโดยการสนทนาซักถาม และ
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นกัเรียนมีความสนใจในการาึกษาขอ้มูล
ทอ้งถ่ินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเรขาคณิตมาก
ข้ึนในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม เช่น 
ลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตท่ีอยู่ในวดัแม่
พระประจักษ  ลักษณะของอาหารท่ี
เปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตชนิด
ต่างๆ 
 

2.   ขั้นการ
จดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่
ละขั้นของการท าโครงงาน 

 

2.1  ก าหนด
หัวขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

เป็นการให้นกัเรียนไดาึ้กษาถึงปัญหา
ท่ีพบหรือเ ร่ืองท่ีตนเองสนใจเพื่ อ
ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน
หลงัจากท่ีไดรั้บความรู้ในเร่ืองการท า
โครงงานนักเ รียนร่วมกันก าหนด
หัวข้อในการท าโครงงานพร้อมทั้ ง
ระบุถึงปัญหาหรือความสนใจท่ีพบ
ค ว า ม ส า คั ญ พ ร้ อ ม ทั้ ง ก า ห น ด
จุดประสงค ในการท าโครงงาน 

นักเรียนยงัไม่สามารถระบุปัญหาหรือ
ความสนใจในการท าโครงงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการเขียนท่ีมาและ
ความส าคัญ เ น่ืองจากนัก เ รียนไม่ มี
ประสบการณ ในการท าโครงงานมาก่อน 
ครูต้องให้ค  าแนะน ากับนักเรียนอย่าง
ใกลชิ้ด 
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ตารางท่ี 13  แสดงผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น (ต่อ) 
ขั้นตอนการ
จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

2.2  
ออกแบบและ
วางแผนการ
ท าโครงงาน   

เม่ือนักเรียนก าหนดหัวข้อในการท า
โครงงานหรือ เ ลือก เ ร่ือง ท่ี จะท า
โครงงานเรียนร้อยแล้วนักเรียนจึง
ออกแบบวางแผนการท าโครงงานโดย
ก าหนดรูปแบบการท าโครงงานและ
บอกขั้นตอนในการท าโครงงาน 

นกัเรียนสามารถออกแบบและวางแผน
ในการท าโครงงานไดเ้ป็นอย่างดี มีการ
ท า ง าน ร่วมกัน เ ป็นก ลุ่มและ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

2.3  ลงมือท า
โครงงาน 

เม่ือนกัเรียนด าเนินการวางแผนในการ
ท าโครงงานเรียนร้อยแลว้นกัเรียนเร่ิม
ด าเนินการท าโครงงานตามแผนท่ีได้
วางไวห้าเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยครู
จะให้ค  าแนะน ากบันักเรียนพร้อมทั้ง
ปรับปรุงและพฒันาผลงานให้ดียิ่งข้ึน 
ซ่ึงนักเรียนจะพบปัญหาในเร่ืองการ
ท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางไว้
แต่สามารถปรับปรุงและหาวิธีแก้ไข
ให้งานส า เ ร็จตามระยะเวลา ท่ีได้
ก าหนดไว ้

ในขันตอนการลง มือท า โครงงาน
นกัเรียนไดร่้วมกนัท าโครงงานตามแผน
ท่ีวางไวพ้ร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ ในการ
ลงมือท าโครงงานอยา่งพร้อมเพียง มีการ
ร่วมมือกนัท างานในกลุ่มและแบ่งหนา้ท่ี
ในการท างาน นักเรียนสนุกสนานใน
การลงมือท าโครงงาน 

2.4  การ
วิ เ ค ร า ะ ห 
ข้ อ มู ล แ ล ะ
การสรุปผล 

เ ป็นก ารน า ผลจ ากการลง มือท า
โครงงานมาเขียนว่าผลท่ีเกิดข้ึนใน
การท าโครงงานของนักเ รียนเป็น
อย่ า ง ไรและสามารถส รุปผลได้
อยา่งไร 

นกัเรียนยงัไม่สามารถสรุปผลในการท า
โค รง ง านของก ลุ่ ม ได้ ดี เ ท่ า ท่ี ค ว ร
เน่ืองจากขาดประสบการณ ในการท า
โครงงานและการสรุปผลท่ีเกิดข้ึนครูจึง
ร่วมกันสนทนาซักถามเพิ่มเ ติมเพื่อ
ร่วมกนัสรุปผลการท าโครงงานในแต่ละ
กลุ่ม 
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ตารางท่ี 13  แสดงผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น (ต่อ) 
ขั้นตอนการ
จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

2.5 รายงาน
และแสดงผล
งาน 

เป็นการเขียนรายงานผลเม่ือนักเรียน
ท าโครงงานส าเร็จและจัดแสดงผล
งานหนา้ชั้นเรียน 

นกัเรียนไดด้ าเนินการเขียนรายงานมาตาม
ขั้นตอนในข้างตน้พร้อมกบัการลงมือท า
โครงงาน นักเรียนจัดแสดงผลงานโดย
น าเสนอหน้าชั้ นเรียน เป็นการจัดป้าย
นิเทาแสดงผลงานและน าผลงานของแต่
ละกลุ่มมาแสดงหนา้ชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อน
ได้ร่วมกันสนทนาซึกถามและประเมิน
เบ้ืองตน้ 

3.  ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน
ในแต่ละคร้ังท่ีเรียนพร้อมทั้งสนทนา
ซกัถามถึงขอ้สงสัยต่างๆในการเรียน 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนใน
แต่ละคร้ังท่ีท าการเรียนการสอนนกัเรียนมี
ความเข้าในเก่ียวกับขั้นตอนในการเรียน
มากข้ึนและเขา้ในเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

4.  ขั้น
ทดสอบและ
ประเมินผล 

ในทุกแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
จะมีการทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองท่ีเรียน 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ พั ฒ น า แ ล ะ ท า
แบบทดสอบไดดี้ 

 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน ครูผูส้อนไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน นกัเรียนและครูท่ีมีประสบการณ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอยา่งสม ่าเสมอ 
มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองส่ือและอุปกรณ ในการจดัการเรียนการสอน มีการบนัทึกภาพ
กิจกรรมขณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
เรียนรู้ทุกคร้ังและยงัเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดห้าความรู้เพิ่มเติม นกัเรียนไดล้งมือท าโครงงานตาม
ความถนดัและความสนใจโดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและรู้สึก
ว่าการเรียนเร่ืองเรขาคณิตเป็นเร่ืองท่ีตนเองพบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของตนเองจึงสามารถ
ประยกุต ใชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนเขา้กบัชีวติประจ าวนัของตนเองได ้
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์    ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5    

4.1) ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   

จากการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มน า
ความรู้เร่ืองท่ีเรียนมา เช่น การท าปลาหม า  การท าเปลญวน  ขนมของชาวญวน มาออกแบบเป็น
โครงงานคณิตาาสตร ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เร่ือง กล่องใส่ปลาหม าแสนน่ารัก 
กลุ่มท่ี 2 เร่ือง กระเป๋าใส่ปลาหม าสุดเก๋ 
กลุ่มท่ี 3 เร่ือง กล่องใส่เปลญวณสุดอลงักาล 
กลุ่มท่ี 4 เร่ือง ถุงเรนเจอร ใส่เปลญวณ 
กลุ่มท่ี 5 เร่ือง กล่องแห่งรัก 
กลุ่มท่ี 6 เร่ือง กระเป๋าเร้าใจ 

ประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร ของนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 
โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการท าโครงงานสามารถแสดงผลการประเมินไดด้งัตาราง 
ตารางท่ี 14  แสดงคะแนนความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  

รายการประเมนิ 
 
  

คะแนนระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  

X  

S.D
. 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

ล า
ดบั

 กลุ่มท่ี 1
กล่องใส่
ปลา 

หม าแสน
น่ารัก 

กลุ่มท่ี 2
กระเป๋าใส่
ปลาหม า
สุดเก๋ 

กลุ่มท่ี 3
กล่องใส่
เปลญวณ
สุดอลงั
กาล 

กลุ่มท่ี 4 
ถุงเรนเจอร 
ใส่เปลญวณ 

กลุ่มท่ี 5
กล่องแห่ง

รัก 

กลุ่มท่ี 6
กระเป๋าเร้า

ใจ 

1. ก าหนดหวัขอ้ใน
การท าโครงงาน 

2 3 3 2 3 3 2.67 0.52 ดี 5 

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน 

3 4 4 3 3 4 3.50 0.55 ดีมาก 3 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 1 
4. วเิคราะห ขอ้มูล
และสรุปผล 

3 3 3 3 3 4 3.17 0.41 ดี 4 

5. รายงานและ
แสดงผลงาน 

3 4 4 4 4 4 3.83 0.41 ดีมาก 2 
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ตารางท่ี 14  แสดงคะแนนความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร (ต่อ) 

รายการประเมนิ คะแนนระดบัความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 

X  

S.D
. 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

ล า
ดบั

 

กลุ่มท่ี 1
กล่องใส่
ปลา 

หม าแสน
น่ารัก 

กลุ่มท่ี 2
กระเป๋า
ใส่

ปลาหม า
สุดเก๋ 

กลุ่มท่ี 3
กล่องใส่
เปลญวณ
สุดอลงั
กาล 

กลุ่มท่ี 4 
ถุงเรน
เจอร ใส่
เปล 
ญวณ 

กลุ่มท่ี 
5กล่อง
แห่งรัก 

กลุ่มท่ี 6
กระเป๋า
เร้าใจ 

เฉล่ีย( X ) 3.00 3.60 3.60 3.20 3.40 3.80 
3.43 0.29 ด ี

S.D. 0.71 0.55 0.55 0.84 0.55 0.45 

 

จากการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร ของนกัเรียนชั้นประถมาึกษา
ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการาึกษา 2558 จ านวน 33 คน  พบวา่นกัเรียนมีผลการประเมินความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตาาสตร อยูใ่นระดบั  ดี    ( X  = 3.43, S.D. = 0.29) เม่ือแยกตามประเด็นการ
ประเมินพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือการลงมือท าโครงงานของนกัเรียนอยูใ่นระดบั ดีมาก ( X  = 4.00, S.D. 
= 0.00) ล าดบัท่ี 2 คือ การรายงานและแสดงผลงานอยูใ่นระดบั ดีมาก ( X  = 3.83, S.D. = 0.41)  
ล าดบัท่ี 3 คือ การออกแบบและวางแผนการท าโครงงานอยู่ในระดบั ดีมาก ( X  = 3.50, S.D. = 
0.55)   ล าดบัท่ี 4 คือ การวเิคราะห ขอ้มูลและสรุปผลอยูใ่นระดบั ดี  ( X  = 3.17, S.D. = 0.41)   และ
ล าดบัสุดทา้ยคือ การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานอยูใ่นระดบั ดี ( X  = 2.67, S.D. = 0.52)    

4.2)  ผลประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  

ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจดักิจกกรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษา
ปีท่ี 5  จ  านวน 33 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการาึกษา 2558 นกัเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ
ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 15 แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล ล าดบั 
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนไดว้างแผนการท าโครงงานอยา่งเป็น
ระบบ 

4.33 0.65 มาก 12 

2. นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 4.48 0.57 มาก 8 
3. นกัเรียนน าความรู้ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการท า
โครงงาน 

4.42 0.66 มาก 11 

4. นกัเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตาาสตร มา
แกปั้ญหา 

4.15 0.51 มาก 14 

5. กิจกรรมท าให้นกัเรียนสนใจในการเรียน
คณิตาาสตร มากข้ึน 

4.09 0.52 มาก 15 

เฉลีย่ 4.30 0.58 มาก 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   
6. นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 4.42 0.56 มาก 11 
7. นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบั
เพื่อน 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 1 

8. การท าโครงงานท าใหไ้ดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 6 

9. การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีสนุกน่าสนใจ 4.48 0.62 มาก 8 
10. การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย
ความสามารถ 

4.45 0.62 มาก 10 

เฉลีย่ 4.51 0.57 มากทีสุ่ด 2 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมปฏิบัติกจิกรรม
การเรียนรู้ 

    

11. การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้
เก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 5 
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ตารางท่ี 15 แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

 

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตาาสตร  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมาึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียน
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  ( X  = 4.46 , S.D. = 0.56 ) เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
ประโยชน ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นล าดบัท่ี 1  นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด   ( X  = 4.58 , S.D. = 0.57 ) รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาาในการเรียนรู้ นกัเรียน
มีความพึงพอใจในระดบั     มากท่ีสุด ( X  = 4.51 , S.D. = 0.57 ) และล าดบัสุดทา้ยคือดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบั     มาก  ( X  = 4.30 , S.D. = 0.58 ) 

 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก ( X  = 4.30 , S.D. 
= 0.58 ) เม่ือแยกตามรายการประเมินพบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี        
( X  = 4.48 , S.D. = 0.57 ) ล าดบัท่ี 2 คือนกัเรียนน าความรู้ทอ้งถ่ินมาใช้ในการท าโครงงาน             
( X  = 4.42 , S.D. = 0.66 )  ล าดบัท่ี 3 คือนกัเรียนไดว้างแผนการท าโครงงานอย่างเป็นระบบ           
( X  = 4.33 , S.D. = 0.65 )ล าดบัท่ี 4 คือนักเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตาาสตร มาแกปั้ญหา                

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล ล าดบั 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมปฏิบัติกจิกรรม
การเรียนรู้ 

    

12. การท าโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใช้
ความสามารถในการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูล
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

4.61 0.56 มากท่ีสุด 3 

13. การท าโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรักในทอ้งถ่ิน 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 6 

14. การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนน าความรู้ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.64 0.49 มากท่ีสุด 2 

15. การท าโครงงานท าใหน้กัเรียนเรียน
คณิตาาสตร ไดดี้ข้ึน 

4.58 0.56 มากท่ีสุด 4 

เฉลีย่ 4.58 0.57 มากทีสุ่ด 1 

เฉลีย่ 3 ด้าน 4.46 0.56 มาก  
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( X  = 4.15 , S.D. = 0.51 )และล าดบัท่ี 5 คือกิจกรรมท าให้นกัเรียนสนใจในการเรียนคณิตาาสตร 
มากข้ึน( X  = 4.09 , S.D. = 0.52 ) 

ด้านบรรยากาาในการเ รียน รู้  นัก เ รียนมีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ  มาก ท่ี สุด                                      
( X  = 4.51 , S.D. = 0.57 ) เม่ือแยกตามรายการประเมินพบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน   ( X  = 4.67 , S.D. = 0.48 ) ล าดบัท่ี 2 คือ การท าโครงงานท าให้ได้
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั( X  = 4.52 , S.D. = 0.57 ) ล าดบัท่ี 3 คือ การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีสนุก
น่าสนใจ( X  = 4.48 , S.D. = 0.62 )ล าดบัท่ี 4 คือ การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถ    
( X  = 4.45 , S.D. = 0.62 ) และล าดบัท่ี 5 คือนกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ                    
( X  = 4.42 , S.D. = 0.56 ) 

ดา้นประโยชน ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้เม่ือแยกตามรายการประเมิน
พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ การท าโครงงานช่วยให้นกัเรียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นกัเรียนมี
ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด( X  = 4.64 , S.D. = 0.49 ) ล าดบัท่ี 2 คือ การท าโครงงานช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ                
( X  = 4.61 , S.D. = 0.56 ) ล าดบัท่ี 3 คือการท าโครงงานท าให้นกัเรียนเรียนคณิตาาสตร ไดดี้ข้ึน      
( X  = 4.58 , S.D. = 0.56 ) ล าดบัท่ี 4 การท าโครงงานช่วยให้นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลใน
ทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน( X  = 4.55 , S.D. = 0.51 ) และล าดบัท่ี 5 คือ การท าโครงงานช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรักในทอ้งถ่ิน( X  = 4.52 , S.D. = 0.57 ) 

ขอ้เสนอแนะของนกัเรียน 
1.  อยากใหมี้กิจกรรมแบบน้ีอีก 
2. กิจกรรมมีความสนุกและไม่เคยท ามาก่อน 
3. อยากใหมี้การท าโครงงานในวชิาอ่ืนๆบา้ง 
4. การท าโครงงานสนุกไดท้  างานกบัเพื่อนและไดเ้รียนรู้เร่ืองในทอ้งถ่ิน การท าปลาหม า 

เปลญวน 
5. สนุกได้เรียนคณิตาาสตร นอกห้องเรียนบา้งและได้ท าโครงงานอยากให้มีการเรียน

แบบน้ีอีกในวชิาอ่ืนๆ 
6. ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อนท าใหส้นุกในการท างาน 
7. ไดเ้รียนรู้เร่ืองท่ีไม่เคยเรียนและเรียนวชิาคณิตไปพร้อมกนัดว้ย 
8. ไดชิ้มขนมและเรียนรู้เร่ืองในทอ้งถ่ิน 
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บทที ่ 5 
สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นลกัษณะ
ของการวิจยัและพฒันา    (Research and Development : R & D)  ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบหน่ึง
กลุ่มทดลองหลงั (The One – Shot Case Study)   โดยใช้กบันกัเรียนโรงเรียนแม่พระประจกัษ ์
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1     ปีการศึกษา  2558  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2    จ  านวน  33  คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ท้องถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  2)  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  3)  เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    4) เพื่อประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  4.1)  เพื่อประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์หลงั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   4.2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ จ  านวน 99 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structure  Interview)  โดยท าการสัมภาษณ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่พระ
ประจกัษ์  จ  านวน 1 ท่าน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 1 ท่าน   ครูผูส้อน
รายวิชาคณิตศาสตร์  จ  านวน  6  ท่าน  และผูรู้้ในทอ้งถ่ิน จ านวน 3 ท่าน 2) เคร่ืองมือในการพฒันา
กิจกรรมไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
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ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5เร่ือง เรขาคณิต จ านวน  5  
แผน โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  

3)  เคร่ืองมือในการประเมินความสามารถในการท าโครงงานได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  
Objective  Congruence : IOC)  อยูท่ี่  1.00  และแบบประเมินความพึงพอใจในการท าโครงงานโดย
ใช้ข้อมูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC)  อยูท่ี่ 1.00 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content   Analysis)   

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนการวจิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนรายวิชา
คณิตศาสตร์และผูรู้้ในทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินพร้อมทั้งรูปแบบการประเมินความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ พบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั
ประกอบด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 5 
แผนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง เรขาคณิต มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of Item  Objective  
Congruence : IOC)  อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 และน าไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 33 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ พบวา่ประสิทธิภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน    ไดค้่าประสิทธิภาพ 84.91/84.24  
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ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนในเร่ืองรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้พบว่านกัเรียนยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองการท าโครงงานคณิตศาสตร์ และไดน้ ามา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3. ผลการทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  น าแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุงไปใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่พระ
ประจกัษ ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 33 
คน ใช้เวลา 20 ชัว่โมง พบว่าในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน ครูผูส้อนไดมี้การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองส่ือและอุปกรณ์ในการ
จดัการเรียนการสอน มีการบนัทึกภาพกิจกรรมขณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้ทุกคร้ังและยงัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หาความรู้
เพิ่มเติม นักเรียนไดล้งมือท าโครงงานตามความถนัดและความสนใจโดยการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและรู้สึกวา่การเรียนเร่ืองเรขาคณิตเป็นเร่ืองท่ีตนเองพบเห็นอยู่
ในชีวติประจ าวนัของตนเองจึงสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนเขา้กบัชีวิตประจ าวนัของตนเอง
ได ้

4.  ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    

4.1 ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  พบวา่ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบั  ดี   ( X  = 3.43, S.D. = 0.29) และเม่ือแยกเป็นรายประเด็นพบวา่นกัเรียนมี
ความสามารถเร่ืองลงมือท าโครงงานมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.00  อยูใ่นระดบัดีมาก  และการก าหนด
หวัขอ้ในการท าโครงงาน นอ้ยท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ีย 2.67 อยูใ่นระดบั ดี 

4.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ พบว่า
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก ( X  = 4.46 , S.D. = 0.56 )   เม่ือแยกเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นล าดบัท่ี 1 นกัเรียนมีความ
พึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  ( X  = 4.58 , S.D. = 0.57 )   รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( X  = 4.51 , S.D. = 0.57 )  และล าดบัสุดทา้ยคือดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  ( X  = 4.30 , S.D. = 0.58 )  
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อภิปรายผลการวจัิย 
 การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีประเด็น
เพื่อน ามาอภิปรายดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนรายวิชา
คณิตศาสตร์และผูรู้้ในทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินพร้อมทั้งรูปแบบการประเมินความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ พบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์สอดคลอ้งกบั  หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ได้ประกาศใช้และจดัท าข้ึนเพื่อให้เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา          
และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี
คุณภาพดา้นความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตและในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหนา้ท่ี
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนต่างวยั  
ควบคู่กบัการส่งเสริมในองคก์ร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค ์ ส่ือสาร ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนบัสนุนปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต     อีกทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดแนวทางในการศึกษา โดยยึดผู ้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  
โดนจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ แนวทาง
ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลก
ยุคศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถท างาน และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่าง
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สันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 )  กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 31)  ไดเ้สนอไวว้า่ การจดัการ
ศึกษาของไทย ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัวยั และวุฒิภาวะของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมจดัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง พฒันาขยายความคิดของตนเองจากความรู้ท่ีไดเ้รียน  โดยเรียนในส่วนกวา้งและ
ลึก ท่ีจดัในทุกภาคเรียนและชั้นปี โดยมีหลกัการส าคญัคือจดัการเรียนการสอนท่ีมีความหมาย 
บูรณาการเนน้การพฒันาค่านิยม จริยธรรม จดัการเรียนการสอนท่ีทา้ทายให้เกิดการเรียนรู้ คน้หา 
เนน้การปฏิบติัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความเจริญงอกงามในดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยมี
แม่บทส าคญัของการเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ หลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีตอ้งจดัท าอยา่งเหมาะสม 
รอบคอบเพื่อผูเ้รียนและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง มีการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสมพฒันาผูเ้รียนเป็นองคร์วม โดยผา่นการบูรณาการการเรียนรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสมดุล
จดัการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงหลอมรวมเป้าหมายการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้ สาระหรือ
ประสบการณ์ทั้งภายในกลุ่มสาระหรือระหวา่งกลุ่มสาระอยา่งกลมกลืน ผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ไดฝึ้กการคิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบติัจริง โดย
เรียนรู้แบบองคร์วม เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

2.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั
ประกอบด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 5 
แผนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง เรขาคณิต น าไปทดลองกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 33 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ พบวา่ประสิทธิภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน    ไดค้่าประสิทธิภาพ 84.91/84.24  
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย
ใช้ข้อมูลท้องถ่ินเป็นการจดักิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบติั ท าให้
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองซ่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน เพราะวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเป็นวิธีการสอนท่ีไดผ้ลดีกว่า การสาธิต การบรรยาย และวิธี
อ่ืนๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ยุพิน  พิพิธกุล (2545:11) ท่ีกล่าวว่า หลกัการสอนคณิตศาสตร์ท่ีดีนั้นควรสอนให้นักเรียนคิดเอง
และคน้พบดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะไม่ใช่ผูบ้อก อีกทั้งการไดท้บทวนทกัษะการค านวณอีก
อย่างหน่ึง การท่ีครูท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนอย่างใกลชิ้ด จะท าให้นกัเรียนมีความ



134 
 

สนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างองคค์วามรู้จากการปฎิบติักิจกรรมโครงงาน โดยเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดอยา่งอิสระ ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นแทน
การเรียนรู้โยการบอกเล่าจากครูดงัเช่นผลการวิจยัของ จุไรรัตน์   ป้ึงผลพนู (2555: บทคดัยอ่) ไดท้  า
วิจยัการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ 1) ผลการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแบบโครงงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2)  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีคุณภาพอยูใ่น
ระดับสูงมากเรียงตามล าดับดังน้ี ด้านการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ และดา้นการให้เหตุผล ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาและการเช่ือมโยง 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง  และศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ (2553:บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

3.  ผลการทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  พบวา่ในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน ครูผูส้อนไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน นกัเรียน
และครูท่ีมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียม
ความพร้อมในเร่ืองส่ือและอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน มีการบนัทึกภาพกิจกรรมขณะการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้ทุกคร้ังและยงั
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดห้าความรู้เพิ่มเติม นกัเรียนไดล้งมือท าโครงงานตามความถนดัและความ
สนใจโดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนมีความสุขในการเรียนและรู้สึกว่าการเรียนเร่ือง
เรขาคณิตเป็นเร่ืองท่ีตนเองพบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของตนเองจึงสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ี
ได้เรียนเขา้กบัชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามส่ิง
ท่ีตนเองสนใจ ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบติัด้วยตนเองและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผ่านการ
ท างานกลุ่ม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชิยั วงษใ์หญ่ (2542 : 40-41)  การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้ง
เป็นการพฒันาแบบองค์รวม  นั้นคือ การจดักิจกรรมการสอนต้องให้ความส าคญัต่อการพฒันา
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ผูเ้รียนทุกคนในทุกๆ ด้าน  และกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นโครงสร้างแบบเปิดมีความ
ยืดหยุ่นหลากหลาย  ผู ้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  เป็นวงจรการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง           
สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 2)  กล่าวา่  โครงงานคืองานท่ีเกิดจากการศึกษา คน้ควา้ วิจยัเก่ียวกบัองค์
ความรู้หรือเป็นงานท่ีเกิดจากการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้
ของสาขาวชิาการอ่ืน หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหานกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ไดศึ้กษา
คน้ควา้วจิยัหาความรู้โดยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
ในปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีตนเองอยากรู้อยากเขา้ใจไดต้อบค าถามท่ีถูกตอ้งและชดัเจน  ภายใตก้าร
แนะน าดูแลของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ท่ีคอยช่วยเหลือตรวจสอบความถูกตอ้งขององค์
ความรู้ท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มคน้พบ ดงัเช่นผลงานวิจยัของ จุไรรัตน์   ป้ึงผลพูล (2555: 
บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ 1) 
ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแบบ
โครงงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2)  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ท่ีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูงมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ และดา้นการให้เหตุผล ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาและการ
เช่ือมโยง มีคุณภาพอยู่ในระดบัสูง  ศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ (2553:บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการ
พฒันาการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) 
ความสามารถในการจดัโครงงาน  โดยภาพรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบัดี  

4.1  ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนอยูใ่นระดบั 
ดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกศึกษาคน้ควา้และลงมือ
ปฎิบติัดว้ยตนเองโดยมีครูใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด เป็นการคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการอยากท่ี
จะรู้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีกระบวนการท่ีศึกษาอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการวางแผน
ในการท างานและปฏิบติัตามแผน่ท่ีวางไวจ้นไดค้  าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้ นกัเรียนไดท้  างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัโดยนักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ท้องถ่ินของตนเองและเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวันักเรียน และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีเป็นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับข้อมูลในท้องถ่ินเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
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สร้างสรรค์  สอดคล้องกบั กรัณย์พล   วิวรรธมงคล , พฒันาชุมชนอ าเภอสองพี่น้อง 2548: 24    
การบูรณาการความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และท้องถ่ินผนวกเข้ากับการจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนเกิดการคิดวเิคราะห์และพฒันาไปสู้ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดองคค์วามรู้ภายในตนเองและ
เป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้บนพื้นฐานของชุมชนและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซ่ึงในชุมชนเป็น
แหล่งขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ท่ีใกลต้วัผูเ้รียนมากท่ีสุดโดยในทอ้งถ่ินแต่ละแห่งก็มีขอ้มูลท่ีแตกต่าง
กนัดงัเช่น  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสองพี่นอ้งมีมากมายหลายอยา่งเน่ืองจากความเป็นอยูข่องหลายเช้ือ
ชาติเผา่พนัธ์ุ หลายศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลาม และอ่ืน  ซ่ึงต่างก็ด ารง
อาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินอ าเภอสองพี่นอ้ง แต่อาหารชนิดหน่ึงท่ีเป็นอาหารของชาวญวนท่ีอพยพมาอยู่ท่ี
อ  าเภอสองพี่น้องนบัหลายร้อยปี ได้น าภูมิปัญญามาผนวกเขา้กบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของอ าเภอ 
สองพี่นอ้งจนเป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงก็คือ ปลาหม า หรือปลาร้าท่ีท ามาจากเน้ือปลาชะโดลว้นๆ ท่ีไม่
มีกา้ง หมกัดว้ยขา้วคัว่และสัปปะรดพร้อมเคร่ืองปรุงอ่ืนอีกนานาชนิด  หมกัจนไดร้สชาติพอเหมาะ
น ามาปรุงอาหารนานาชนิดท่ีเลิศรสจนเป็นอาหารผลิตต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และเป็นอาหารข้ึนช่ือ
ประจ าอ าเภอสองพี่นอ้งดงัค าขวญัท่ีกล่าววา่ ช่ือมีคนนอ้ย  อร่อยปลาหม า เลิศล ้าพระสงฆ ์ หลวงพ่อ
โหน่งพระเคร่ือง  รุ่งเร่ืองนาไร่  พระใหญ่โลกรู้  อู่น ้ าอู่ปลา  ราชินีนกัร้อง  สองพี่นอ้งบา้นเรา    ซ่ึง
เป็นอาหารท่ีตอ้นรับผูม้าเยือน  ผูท่ี้ไดม้าอ าเภอสองพี่น้อง นบัว่าเป็นเสน่ห์ดา้นการกินอยู่อย่างมิรู้
คลาย  ซ่ึงการท าปลาหม าในอดีตจะเรียนรู้สูตรนั้นจะเป็นการถ่ายทอดในระดบัตระกูลซ่ึงมีสูตรท่ี
แตกต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือน  แต่ในปัจจุบนัได้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณชนใน
ช่องทางของการพฒันาชุมชน  รายการโทรทศัน์  และทางการศึกษาบา้งตามแต่โอกาส  การเผยแพร่
อาหารน้ีในปัจจุบนัได้มีผูนิ้ยมปรุงเพียงไม่ก่ีราย เร่ิมจะสูญหายไปตามกาลเวลา  ควรได้รับการ
พัฒนา ถ่ ายทอดแก่คนหลัง  เ ป็น ภู มิ ปัญญา ท่ี น่ าภาค ภู มิ ใจอย่า งยิ่ งของชาวสองพี่น้อง                        
ชยัศกัด์ิ  สีลาจริสกุล (ม.ป.ป.: 5-6) ท่ีกล่าววา่ การท าโครงงานคณิตศาสตร์ท าให้นกัเรียนรู้จกัศึกษา
คน้ควา้หาความจริงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
ดงัการเรียนการสอนแบบคารงงานคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้
ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ดังเช่น
ผลงานวจิยัของ      รุจิรัตน์   รุ่งหวัไผ ่(2549 : บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2”  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการปฏิบติักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การจดั
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีผลต่อความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการ
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แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยมี
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ร้อยละ  86.50  ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ร้อยละ 87.00  และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 74.36    กฤษณีย ์ ปตุรัตน์ (2548:90) ไดศึ้กษา
งานวิจยั เก่ียวกบัผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี
พฒันามาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
พบว่านักเรียนท่ีได้ฝึกปฎิบติัการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ ท่ี
เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี และยงัมองเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนและคนในทอ้งถ่ินตลอดจนน าความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี            

4.2   ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ พบว่าพบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน นกัเรียนไดศึ้กษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ินจากการจดักิจกรราการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เร่ืองเรขาคณิตและเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวนั นกัเรียนไดส้ังเกตส่ิงท่ีอยู่รอบตวั
และไดท้ าการวิเคราะห์เหตุผล นกัเรียนไดร่้วมมือกนัท างานเป็นกลุ่มท าให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนัและได้ช่วยเหลือกนันักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการท างานและการได้
น าเสนอผลงานของตนเอง    ไดเ้รียนรู้เร่ืองใหม่ๆท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 238) ไดใ้ห้ความหมายของโครงงานวา่หมายถึงกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ  
โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใชใ้นการศึกษาหาค าตอบในเร่ือง
นั้นๆ โดยมีครูคอยกระตุน้แนะน าให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเลือกหัวขอ้ท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้  ด าเนินการวางแผน  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน   
ลดัดา  ภู่เกียรติ (2544:  47) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของ
ผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึก
ซ่ึงชดัเจน  หรือตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม โดยใชท้กัษะกระบวนการและปัญหาหลายๆ ดา้น 
มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือ
ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้จนไดข้อ้สรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ   สมาคม
นกัประดิษฐแ์ห่งประเทศไทย (2549 : 33) ใหค้วามหมายวา่ โครงงานหมายถึงงานท่ีนกัเรียนมีความ
สนใจในการหาความรู้และวธีิการเพื่อแกปั้ญหา หาค าตอบ หาความรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ผูเ้รียนถนดั
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และมีความสนใจ โดยน าเทคโนโลย ีความรู้และประสบการณมาบูรณการปฏิบติัดว้ยตนเองหรือหมู่
คณะ ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบชดัเจนและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 
ข้อเสนอแนะ 

  การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัไดส้รุป
ขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  จากกการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  พบวา่การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือ 
ปัญหาท่ีจะศึกษานักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดบั พอใช้ ซ่ึงต ่ากว่าด้านอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจาก
นกัเรียนขาดประสบการณ์ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ จึงท าให้เลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะ
ศึกษาสับสน ไม่ชัดเจนว่าจะศึกษาในเร่ืองใดและปัญหาท่ีจะศึกษาเป็นอย่างไร ดงันั้นในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนเลือกหัวขอ้หรือปัญหาในการท าโครงงานท่ีน่าสนใจ
และทนัสมยัมากข้ึนมีความเขา้ใจและวเิคราะห์ปัญหาหรือขอ้สงสัยในการท าโครงงาน 

2.  จากการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์  ในระดบัมาก แต่กิจกรรมก็ยงัไม่ท าให้นกัเรียนสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน อาจ
เน่ืองมาจากความแตกต่างทางดา้นประสบการณ์และการเรียนรู้ในการท าโครงงาน  ดงันั้นครูควร
ปรับพื้นฐานการท าโครงงานหรือปรับทศันคติของนกัเรียนต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เสียก่อน 

3. จากการวจิยัพบวา่ผลของการประเมินความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนอยู่ในระดบั  ดี แสดงให้เห็นว่าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถ
พฒันาความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนไดท้ั้งท่ีนกัเรียนอาจไม่มีประสบการณ์ในการ
ท าโครงงานมาก่อน ดังนั้น ครูผูส้อนควรน าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน 
คณิตศาสตร์ควรมีเวลาใหน้กัเรียนไดใ้ชใ้นการปฎิบติักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอยา่งเพียงพอ เพื่อให้
นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะและหาความรู้เพิ่มเติมและพฒันาความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
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 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนในเน้ือหาอ่ืนและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานและน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาบูรณาการกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากยิง่ข้ึน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือ (IOC) 

1.  ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
ต าแหน่ง    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  ศูนยว์จิยัและพฒันา
การศึกษา 

2.  ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.  นายปพนวจัน์   ลภสัภิญโญโชค  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ต าแหน่ง  ครูวทิยาฐานะ  ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองยาว อ าเภอด่านชา้ง   
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
รายนามผู้บริหาร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 

1.  นางสุวรรณี   ศรีสุวรรณ  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
2. นางสาวแววดาว  จิตตใ์จฉ ่า  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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1.  นางสาวพชัรภทัร   สุพรรณภูมิ ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. นางรัชดาภรณ์   มณีกาญจน์  ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
3. นางฉววีรรณ   เวยีงหฤทยั  ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
4. นางจารุณี   คา้แหวน   ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
5. นางศริณมณี   กาบแกว้  ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
6. นางสายทอง  นิรมาณ  ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
7. นางสุวมิล    พุทธทนั   ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

รายนามผู้เช่ียวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. คุณณิชาพร  ปรีชาวภิาษ   คศ.4 ร.ร.เทศบาล 1  (พานิชอุทิศ  ตลาดบางล่ี) 
 2. นางสาวเรือนแกว้  สังขรัตน์ อาย ุ54 ปี ประสบการณ์การท าปลาหม า  25 ปี 
 3. นางสาวไข่มุก   ผวิเกล้ียง  อาย ุ67 ปี ประสบการณ์การท าปลาหม า  28 ปี 
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ตารางท่ี 16  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
                    โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน 
                     คณิตศาสตร์ส าหรับผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
1 ประวติัความเป็นมาของชุมชนชาว

ญวนแม่พระประจกัษเ์ป็นอยา่งไร 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 ในทอ้งถ่ินของท่านมีขอ้มูลท่ีส าคญั
อะไรบา้งท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษา
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 ท่านคิดวา่ควรมีการส่งเสริมใหมี้การ
น าขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชนไปจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4 การตั้งบา้นเรือนชุมชนชาวญวนมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไรประกอบดว้ย
รูปทรงอะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 อาหารของชาวญวนท่ีมีอะไรบา้ง
และมีรูปทรงอยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1.  ควรถามเก่ียวกบัเร่ืองการน าส่ือมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ และการ

วดัประเมินผล 
2. ควรลดประเด็นค าถามใหน้อ้ยลงและรวมค าถามท่ีมีความใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
                   โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน 
                    คณิตศาสตร์ส าหรับ ครูผูส้อน   
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
1 ท่านเคยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

คณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 ท่านคิดวา่ในการสอนวชิาคณิตศาสตร์
ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอน

แบบโครงงานคณิตศาสตร์เชิง

สร้างสรรคค์วรจดัการเรียนการสอนใน

รูปแบบใดและควรมีการวดัและ

ประเมินผลอยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4 ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูล

ทอ้งถ่ินควรน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดมา

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนรู้วชิา

คณิตศาสตร์ เร่ืองเรขาคณิต ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

คณิตศาสตร์ ควรสอดแทรกขอ้มูล

ทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้ง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
                   โครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน 
                    คณิตศาสตร์ส าหรับ ครูผูส้อน  (ต่อ) 
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
6 
 

ท่านเคยจดัการเรียนรู้โดยน าขอ้มูล

ทอ้งถ่ินมาบูรณาการร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ในรายวชิาคณิตศาสตร์หรือไม่

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7 
 

ท่านคิดวา่การจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานคณิตศาสตร์จะส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีความสามารถในการท า

โครงงานคณิตศาสตร์ไดห้รือไม่

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8  ท่านมีแนวคิดอยา่งไรในการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์โดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการท าโครงงาน

คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9 ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์

อยา่งไรบา้งในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์โดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1. สร้างประเด็นค าถามท่ีเนน้เร่ืองโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เช่น มี

ลกัษณะอยา่งไร มีการวดัและประเมินผลอยา่งไร โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงาน

ทัว่ไปแตกต่างกนัอยา่งไร 
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ตารางท่ี 18 ดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                  ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับ 
                  ผูบ้ริหาร   
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
1 สถานศึกษาของท่านมีการส่งเสริมให้

มีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
คณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร
สถานศึกษาของ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 สถานศึกษาของท่านมีการน าขอ้มูล
ทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่อยา่งไร 
 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 ท่านคิดวา่สถานศึกษาของท่านมี

แนวโนม้ท่ีจะน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มา

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

คณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร และ

ขอ้มูลท่ีน ามาใชค้วรเป็นเร่ืองใดบา้ง 

และควรน ามาบูรณาการร่วมกบัวชิา

ใดบา้ง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4 
 

สถานศึกษาของท่านมีแนวคิดอยา่งไร

ต่อการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียน

การสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 
 

ท่านคิดวา่การจดัการเรียนเรียนรู้แบบ

โครงงานควรมีลกัษณะอยา่งไรและ

ควรมีการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์   
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1  2 3 

 ก าหนดปัญหาในการท าโครงงาน         
4 

(ดีมาก) 
หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจง
และชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิงใดหรือ
ตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเรียนและสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินมีความแปลกใหม่แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรคอ์ยา่ง
ชดัเจน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจง
และชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิงใดหรือ
ตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเรียนและสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินมีความแปลกใหม่แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจง
และชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิงใดหรือ
ตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเรียนมีความแปลกใหม่
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความ
เฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ (ต่อ)   
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1  2 3 

 ก าหนดจุดมุ่งหมาย       
4 

(ดีมาก) 
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์  เขียน
ขั้นตอนในการท างานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และมีแนวทางการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงโครงงาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
(ดี) 

มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์ และ
เขียนขั้นตอนในการท างานไว้
อยา่งชดัเจนไม่มีการระบุแนว
ทางการประเมิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 
(พอใช)้ 

มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิง
สร้างสรรค ์  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 
(ปรับปรุง) 

ไม่มีการก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 ออกแบบและวางแผนการท า
โครงงาน   

      

4 
(ดีมาก) 

มีการออกแบบวางแผนในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีแปลกใหม่แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค ์เขียน
ขั้นตอนในการท างานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และมีแนวทางการ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IO

C 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 
3 
(ดี) 

มีการออกแบบวางแผนในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีแปลกใหม่แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค ์และเขียน
ขั้นตอนในการท างานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

+1 +1 +1 +3 1.0
0 

เหมาะส
ม 

2 
(พอใช)้ 

มีการออกแบบวางแผนในการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีแปลกใหม่แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.0
0 

เหมาะส
ม 

1 
(ปรับปรุง) 

ไม่มีการออกแบบวางแผนใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท่ีแปลกใหม่
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.0
0 

เหมาะส
ม 

 ลงมือท าโครงงาน       
4 

(ดีมาก) 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี 
มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการ
ท างานครบถว้น และท างานได้
เสร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

+1 +1 +1 +3 1.0
0 

เหมาะส
ม 
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ตารางท่ี 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี 
มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการ
ท างานครบถว้น และท างานได้
เสร็จสมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ให้
ความร่วมมือในการท างาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 ประเมินผลการท าโครงงาน       
4 

(ดีมาก) 
บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน 
สรุปผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีท าผลงานมีความแปลก
ใหม่ไม่เหมือนใครแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
(ดี) 

บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็น
บางส่วนไม่ชดัเจน สรุปผลได้
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ท าบางส่วนผลงานมีความแปลก
ใหม่ไม่เหมือนใครแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
2 

(พอใช)้ 
บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลาย
ส่วนยงัไม่ชดัเจน สรุปผลได้
ถูกตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ท าหลายส่วนส่วนผลงานมีความ
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแสดง
ถึงความคิดสร้างสรรคผ์ลงานมี
ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 สรุปผลและแสดงผลงาน       
4 

(ดีมาก) 
มีการจดัแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค ์
ออกแบบและจดัไดส้วยงาม 
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 
เป็นขั้นตอน และตอบค าถามได้
อยา่งคล่องแคล่วเขียนรายงาน
เพื่อสรุปผลไดค้รอบคลุมทุก
หวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนไดถู้กตอ้ง
ชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปราย
ผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
(ดี) 

มีการจดัแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค ์
ออกแบบและจดัไดส้วยงาม 
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 
เป็นขั้นตอน เขียนรายงานได้
ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด 
เขียนไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์(ต่อ) 
คะแนน ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC 

 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 
2 

(พอใช)้ 
มีการจดัแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค ์
ออกแบบและจดัไดส้วยงาม 
น าเสนอโครงงาน เป็นขั้นตอน 
เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุก
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการจดัแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค ์
ออกแบบและจดัไดส้วยงาม 
น าเสนอโครงงานไดเ้ขียน
รายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1.  มีการประเมินในส่วนประกอบขององคป์ระกอบของรูปแบบแต่ขาดการประเมินใน
ส่วนของ Concept  ของเร่ืองเรขาคณิต 

2. ควรมีการประเมินประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องโครงงานคณิตศาสตร์  
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ตารางท่ี 20  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั 
                    กิจกรรม การเรียนแบบโครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
                    การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้       
1 นกัเรียนไดว้างแผนการท าโครงงาน

อยา่งเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
3 นกัเรียนน าความรู้ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ

ท าโครงงาน 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4 นกัเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตศาสตร์
มาแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 กิจกรรมท าให้นกัเรียนสนใจในการ
เรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้       
6  นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น

อยา่งอิสระ 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7  นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกบัเพื่อน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8  การท าโครงงานท าใหไ้ดช่้วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9  การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีสนุก
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

10  การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วม
ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 20  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั 
                    กิจกรรม การเรียนแบบโครงงาน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
                    การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
∑R   IOC ความ

คิดเห็น 

1 2 3 
11 การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนมี

ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ินมาก
ยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

12 การท าโครงงานช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนใชค้วามสามารถในการ
รวบรวมและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

13 การท าโครงงานช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรักในทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

14 การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

15 การท าโครงงานท าใหน้กัเรียนเรียน
คณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1.  ควรมีค าถามท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เช่น  นกัเรียนรู้สึกท่ีไดว้างแผนการท า

โครงงานอยา่งเป็นระบบ 
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ตารางท่ี 21  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                    ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  แผนการ 
                     จดักิจกรรมการ เรียนรู้แผนท่ี 1 

รายการ ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั       
  1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

  1.3  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.4  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2. สาระส าคัญ       
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้       
3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
4.1  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน       
5.1  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 21  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                   ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  แผนการจดั 
                   กิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

6. ภาระงาน/ ช้ินงาน       
6.1  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

6.2  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้       
  7.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 7.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  7.3  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้       
8.1  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.  การวดัและประเมินผล       
  9.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  9.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.3 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 
 
 



170 
 

ตารางท่ี 22  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                    ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                    กิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 2 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั       
  1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

  1.3  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.4  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2. สาระส าคัญ       
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้       
3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
4.1  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน       
5.1  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 22 ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                  ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                  กิจกรรมการ เรียนรู้แผนท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

6. ภาระงาน/ ช้ินงาน       
6.1  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

6.2  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้       
  7.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 7.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  7.3  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้       
8.1  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.  การวดัและประเมินผล       
  9.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  9.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.3 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 23  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                   ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั  
                   กิจกรรมการ เรียนรู้แผนท่ี 3 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั       
  1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

  1.3  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.4  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2. สาระส าคัญ       
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้       
3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
4.1  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน       
5.1  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 23 ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                  ใชข้อ้มูล ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                  กิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 3 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

6. ภาระงาน/ ช้ินงาน       
6.1  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

6.2  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้       
  7.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 7.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  7.3  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้       
8.1  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.  การวดัและประเมินผล       
  9.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  9.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.3 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 24  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                   ใชข้อ้มูล ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                    กิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 4 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั       
  1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

  1.3  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.4  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2. สาระส าคัญ       
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้       
3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
4.1  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน       
5.1  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 24  ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                   ใชข้อ้มูล ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                   กิจกรรมการ เรียนรู้แผนท่ี 4 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

6. ภาระงาน/ ช้ินงาน       
6.1  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

6.2  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้       
  7.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 7.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  7.3  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้       
8.1  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.  การวดัและประเมินผล       
  9.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  9.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.3 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 25 ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                   ใชข้อ้มูล ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                    กิจกรรมการ เรียนรู้แผนท่ี 5 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั       
  1.1  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.2  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

  1.3  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
  1.4  ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2. สาระส าคัญ       
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  สาระการเรียนรู้       
3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
4.1  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. สมรรถนะของผู้เรียน       
5.1  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  สมรรถนะของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 25 ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย 
                  ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แผนการจดั 
                  กิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 5 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

∑R   IOC ความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

6. ภาระงาน/ ช้ินงาน       
6.1  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

6.2  ภาระงานและช้ินงานสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 0 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้       
  7.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 7.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  7.3  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้       
8.1  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.  การวดัและประเมินผล       
  9.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

  9.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9.3 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1. สาระการเรียนรู้ยงัไม่ครอบคลุมตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ดา้นทกัษะควรปรับให้เป็น

พฤติกรรมการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณติศาสตร์ 

ส าหรับผู้รู้ในท้องถิ่น  
ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์ .................................................................................................................................... 
เพศ................................. ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................. 
อาชีพ.......................................................................ประสบการณ์ในการท างาน..............................ปี  
วนัท่ี....................................................................................วนัท่ี........................................................ 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการท าวจิยัเร่ือง “การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5” จึงขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นตามขอ้ต่อไปน้ี 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
1. ประวติัความเป็นมาของชุมชนชาวญวนแม่พระประจกัษเ์ป็นอยา่งไร  
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ในทอ้งถ่ินของท่านมีขอ้มูลท่ีส าคญัอะไรบา้งท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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3.  ท่านคิดวา่ควรมีการส่งเสริมใหมี้การน าขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุมชนไปจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนหรือไมอ่ยา่งไร 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  การตั้งบา้นเรือนชุมชนชาวญวนมีลกัษณะเป็นอยา่งไรประกอบดว้ยรูปทรงอะไรบา้ง 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. อาหารของชาวญวนมีอะไรบา้งและมีรูปทรงอยา่งไร 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณติศาสตร์ 

 ส าหรับครูผู้สอน 
ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
เพศ................................. ระดบัการศึกษาสูงสุด..................................................................................
ประสบการณ์ในการสอน .....................................ปี ระดบัชั้นท่ีสอน................................................
ต  าแหน่งงาน.................................................. วนั/เวลา.......................................................................
ผูว้จิยัจะด าเนินการท าวิจยัเร่ือง “การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ” จึงขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นตามขอ้ต่อไปน้ี 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
1.  ท่านเคยจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  ท่านคิดวา่ในการสอนวชิาคณิตศาสตร์ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์
หรือไม่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3.  ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ควรจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบใดและควรมีการวดัและประเมินผลอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินควรน าขอ้มูล
ทอ้งถ่ินเร่ืองใดมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.   ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเรขาคณิต ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณิตศาสตร์ ควรสอดแทรกขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้งเพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6.   ท่านเคยจดัการเรียนรู้โดยน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาบูรณาการร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ในรายวชิา
คณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7.  ท่านคิดวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ไดห้รือไม่อยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8.  ท่านมีแนวคิดอยา่งไรในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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9.  ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้งในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
คณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณติศาสตร์ 

 ส าหรับผู้บริหาร 
ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................. 
เพศ.................................. ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................
ต  าแหน่งงาน...........................................................ประสบการณ์ในการสอน....................................
ปีระดบัชั้นท่ีสอน............................................  วนั/เวลา.....................................................................
ผูว้จิยัจะด าเนินการท าวิจยัเร่ือง “การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน      เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ” จึงขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นตามขอ้ต่อไปน้ี 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
1.  สถานศึกษาของท่านมีการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่
อยา่งไรสถานศึกษาของ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  สถานศึกษาของท่านมีการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาบูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3.   ท่านคิดวา่สถานศึกษาของท่านมีแนวโนม้ท่ีจะน าขอ้มูลทอ้งถ่ินเขา้มาจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่อยา่งไร และขอ้มูลท่ีน ามาใชค้วรเป็นเร่ืองใดบา้ง และควรน ามาบูรณา
การร่วมกบัวชิาใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
4.  สถานศึกษาของท่านมีแนวคิดอยา่งไรต่อการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน
คณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  ท่านคิดวา่การจดัการเรียนเรียนรู้แบบโครงงานควรมีลกัษณะอยา่งไรและควรมีการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา คณิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรขาคณิต    เร่ือง รูปเรขาคณิตท่ีฉนัรู้จกั 

รหสัวชิา ค 15101   ภาคเรียนท่ี    1    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน   5    ชัว่โมง 
ช่ือครูผูส้อนนางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์ รูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ 
ตวัช้ีวดั ค 3.1 ป.5/1  บอกลกัษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ  
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/2   ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/3     ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สาระส าคัญ  
 รูปเรขาคณิตท่ีนักเรียนได้ศึกษามามีหลายรูปแบบ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม รูป
วงกลม รวมทั้งรูปทรงชนิดอ่ืนๆท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาถึงลกัษณะท่ีเด่นชดัรวมถึงการหาพื้นท่ีของรูป
ต่างๆ วดัแม่พระประจกัษ์มีรูปเรขาคณิตให้นักเรียนได้ศึกษามากมาย   ชนิดของรูปเรขาคณิต
สามารถจ าแนกออกเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกรวย ปริซึม พีระมิด 
 3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั รูปเรขาคณิตสองมิติ จ  าแนกชนิดของรูปเรขาคณิต 
 ทกัษะ   การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ การวางแผน 
4.  สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 มุ่งมัน่ในการท างาน 
6.  ภาระงาน/ ช้ินงาน 
      -   ใบงาน เร่ืองจ าแนกรูปเรขาคณิต 
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 -   ใบงานท่ี 2 เร่ือง ท่ีมาและความส าคญั 
 -  ใบงานท่ี 3 เร่ือง การวางแผน 
 -  ใบงานท่ี 4 เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
      -  แบบทดสอบเร่ือง รูปทรงเรขาคณิต 
7. กจิกรรมการเรียนรู้ 
7.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.  ครูช้ีแจงตวัช้ีวดั และร่วมกนัอภิปรายถึงขอบข่ายของเน้ือหาสาระการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.  สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบั ค าวา่รูปเรขาคณิตท่ีนกัเรียนรู้จกัและเคยพบเห็น แนะน า
เก่ียวกบัจุดประสงคท่ี์จะเรียนเก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 

3. นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน พร้อมตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง 
4.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตท่ีนกัเรียนรู้จกั 
5.  ครูใหน้กัเรียนดูแบบจ ารองรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ เช่น รูปทรงกระบอก ทรงกลม ทรง

กรวย ปริซึม พีระมิด  และให้นกัเรียนตอบวา่เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด 
6.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพวดัแม่พระประจกัษส์นทนากบันกัเรียนวา่ประกอบดว้ยรูปเรขาคณิต

ใดบา้งและสนทนาเก่ียวกบัประวติัวดัแม่พระประจกัษ ์
 
 
 
  

 
 
 
 7. ใหน้กัเรียนดูภาพบา้นของชาวญวนและร่วมกนัสนทนาวา่มีรูปเรขาคณิตชนิดใดบา้ง 
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8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 9. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าโครงงานคณิตศาสตร์และการเขียนรายงาน 
7.2 ข้ันกจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
 1. ครูใชค้  าถามน าเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัหรือส่ิงของท่ีนกัเรียนสนใจในชุมชน 
 2. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงาน 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ใน
การท าโครงงานวา่ควรดูท่ีปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสัยเพื่อน ามาท าโครงงาน 
 4.  นกัเรียนเลือกส่ิงท่ีสนใจเก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตในการน ามาท าโครงงาน 
ขั้นตอนที ่ 2  ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนท่ีจะท าโครงงานและรวมกนัวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
ด าเนินการท าโครงงานในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือปัญหาท่ีตนเองพบ  
ขั้นตอนที ่3 ลงมือท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจรูปทรงเรขาคณิตท่ีพบในชีวิตประจ าวนัวา่มีส่ิงใดบา้ง และ
ส ารวจเพื่อนในห้องเรียนวา่มีความช่ืนชอบรูปเรขาคณิตใดบา้ง 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
ขั้นตอนที ่4 วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีได ้
ขั้นตอนที ่5 ขั้นรายงานและแสดงผลงาน  
 1.  ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการรายงานโดยครูสาธิตใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียน
ปฏิบติัตาม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ 
7.3 ข้ันสรุป  
 1.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของรูปเรขาคณิต 
7.4   ขั้นทดสอบและประเมินผล 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาพร้อมทั้งอธิบายท่ี
มีและความส าคญัของโครงงาน (ปัญหาหรือความอยากรู้) และโครงงานน้ีมีความส าคญัอยา่งไร
รวมทั้งจุดประสงคแ์ละสมมติฐานในการท าโครางงาน 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบเร่ืองรูปเรขาคณิตและความยาวรอบรูป 
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8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 -  แบบจ าลองรูปทรงเรขาคณิต 
 -  ภาพวดัแม่พระประจกัษ ์
 -  หอ้งสมุด(ศึกษาเร่ืองการท าโครงงาน) 
 -  หนงัสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 
9.  การวดัและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้เร่ืองรูป
เรขาคณิตและความ
ยาวรอบรูป 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบเร่ืองรูป
เรขาคณิตและความยาว
รอบรูป 

ขอ้ละ 1 คะแนน 

ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์  

แบบประเมิน
ความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์  

 

 
10. บันทกึหลงัสอน 
บันทกึหลงัสอน 

1.  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน(การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  แนวทางการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

1 คะแนน 
 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีและความแปลกใหม ่

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอน
ในการท างานไวอ้ยา่งมีขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการวางแผนในการท าโครงงานท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน (ต่อ)  
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช)้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน 
สรุปผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลาย
ส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและ
แสดงผลงาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบการ
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน และตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดง
โครงงาน ออกแบบ น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 
เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช)้ 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน  

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน 
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เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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ใบงานที ่1 
รูปทรงเรขาคณติ 

 
ช่ือ................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี.................... 
ให้นักเรียนจ าแนกรูปและรูปทรงเรขาคณติ 

ภาพ รูปเรขาคณติ รูปทรงเรขาคณติ 
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ใบงานที ่2 
 

เร่ือง ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................... 

สมาชิก 
1. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
2. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
3. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
4. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
5. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
6. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
ช่ือโครงงาน
............................................................................................................................................................. 
ท่ีมาและความส าคญั 
........................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่3  
 
 

การวางแผน  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่4 
 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง   รูปทรงเรขาคณติ 

 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว 
1. รูปเรขาคณิต และทรงเรขาคณิตต่างกนัใน 6. 
 เร่ืองใด 
 ก. ความกวา้ง  ข.   ความยาว 
 ค. ความหนา  ง.   ไม่แตกต่าง  จากรูป ประกอบเป็นทรงเรขาคณิตชนิดใด 
2. ปริซึมหกเหล่ียมมีหนา้ตดัเป็นรูปชนิดใด  ก. ปริซึมสามเหล่ียม 
 ก. รูปสามเหล่ียม   ข. ปริซึมหา้เหล่ียม 
 ข. รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   ค. กรวย 
 ค. รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส   ง. พีระมิดฐานหา้เหล่ียม 
 ง. รูปหกเหล่ียม  7. พีะมิดฐานหา้เหล่ียม ดา้นขา้งเป็นรูป 
3. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียมประกอบดว้ย  เรขาคณิตชนิดใด 
 รูปอะไรบา้ง    ก. รูปสามเหล่ียม ข. รูปส่ีเหล่ียม 
 ก. รูปสามเหล่ียม 4 รูป รูปส่ีเหล่ียม 1 รูป  ค. รูปหา้เหล่ียม ง. รูปหกเหล่ียม 
 ข. รูปสามเหล่ียม 3 รูป รูปส่ีเหล่ียม 1 รูป 8. ทรงเรขาคณิตชนิดใดประกอบดว้ย 
 ค. รูปสามเหล่ียม 1 รูป รูปส่ีเหล่ียม 2 รูป  รูปสามเหล่ียม 2 รูป และรูปส่ีเหล่ียม 3 รูป 
 ง. รูปสามเหล่ียม 2 รูป รูปส่ีเหล่ียม 3 รูป  ก. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
4. หากน าลูกเต๋าขนาดเท่ากนั 6 ลูก วางซอ้นกนั  ข. พีระมิดฐานสามเหล่ียม 
 ในแนวตั้ง จะเกิดทรงเรขาคณิตชนิดใด  ค. ปริซึมฐานส่ีเหล่ียม 
 ก. พีระมิด  ข.   ปริซึม  ง. ปริซึมฐานสามเหล่ียม 
 ค. ทรงกระบอก          ง.   กรวย 
5. ผา่ผลฝร่ังออกเป็น 2 ส่วน หนา้ตดัของผลฝร่ัง
เป็นรูปอะไร 
     ก. รูปสามเหล่ียม         ข.   รูปส่ีเหล่ียม 
     ค. รูปวงกลม               ง.   ทรงกระบอก 
6. ส่ิงของขอ้ใดมีลกัษณะเป็นทรงเรขาคณิตต่าง
จากขอ้อ่ืน 
       ก. กล่อง  ข.   ตู ้          

ค. ลูกบอล  ง.   ปีบ 
7. รูปทรงเรขาคณิตขอ้ใดท่ีไม่มีรูปส่ีเหล่ียมเป็น
ส่วนประกอบ 
       ก. กรวย 
      ข. ปริซึมสามเหล่ียม 
 ค. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
      ง. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
8.  ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ประกอบดว้ย 
  รูปส่ีเหล่ียม 
 ข. ทรงกระบอก ประกอบดว้ย รูป
สามเหล่ียม 
 ค. ปริซึม ประกอบดว้ย รูปส่ีเหล่ียม 
 ง. พีระมิด ประกอบดว้ย รูปสามเหล่ียม 
9.  รูปทรงเรขาคณิตชนิดใดประกอบดว้ยรูป
สามเหล่ียม 2 รูป และรูปส่ีเหล่ียม 3 รูป  

ก. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
ข. พีระมิดฐานสามเหล่ียม 
ค. ปริซึมฐานส่ีเหล่ียม 
ง. ปริซึมฐานสามเหล่ียม 

10. พีระมิดฐานหา้เหล่ียม ดา้นขา้งเป็นรูป
เรขาคณิตชนิดใด 
ก.  รูปสามเหล่ียม       ข. รูปส่ีเหล่ียม 
ค. รูปหา้เหล่ียม          ง. รูปหกเหล่ียม 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   2  
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา คณิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรขาคณิต    เร่ือง ลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตทอ้งถ่ินเรา 
รหสัวชิา ค 15101   ภาคเรียนท่ี    1    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน   4    ชัว่โมง/คาบ 

ช่ือครูผูส้อนนางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์ รูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ 
ตวัช้ีวดั ค 3.1 ป.5/1  บอกลกัษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ  
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/1   ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/3     ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/6    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. สาระส าคัญ  
 รูปเรขาคณิตในทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัมีมากมายหลายแบบและหลากหลาย
ลกัษณะซ่ึงแต่ละแบบหรือแต่ละลกัษณะก็ใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัและสร้างสรรคค์วามงามได้
อยา่งแตกต่างกนั    
 3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั การจ าแนกรูปทรงเรขาคณิตใน
ชีวติประจ าวนัหรือในชุมชน  
 ทกัษะ   ใชว้ธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค ์และการออกแบบช้ินงาน
อยา่งสร้างสรรค ์
4.  สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 มุ่งมัน่ในการท างาน  
6.  ภาระงาน/ ช้ินงาน 
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 -  ใบงานท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะรูปทรงเรขาคณิต 
 -  ใบงานท่ี 2 เร่ือง ท่ีมาและความส าคญั 
 -  ใบงานท่ี 3 เร่ือง การวางแผน 
 -  ใบงานท่ี 4 เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 -  แบบทดสอบ 
7. กจิกรรมการเรียนรู้ 
7.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.  น ารูปทรงเรขาคณิตแบบจ าลองใหน้กัเรียนสังเกตดูวา่เป็นชนิดใดบา้ง เช่น ทรงลูกบาศก์
ประกอบดว้ยรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 6 รูป มีมุมขนาดเท่ากนัทุกดา้น รูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จะ
ประกอบดว้ย    รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดแตกต่างกนั แต่ดา้นท่ีอยูต่รงขา้มกนัจะมีขนาดเท่ากนั 
ยกตวัอยา่งพร้อมกบัอธิบายให ้
 2.  ครูน ารูปและตวัอยา่งผลิตภณัฑแ์ละอาหารในทอ้งถ่ินใหน้กัเรียนดูและร่วมกนัอภิปราย
ถึงลกัษณะของรูปทรง 
 ตวัอยา่ง 
 
 

 
 
 

-  ขวดปลาหม าเป็นรูปทรงใด 
-  เปล่ียนเป็นรูปทรงอ่ืนไดห้รือไม่ 
 
 

 
 
 
 
  
 -  ขนมบวัลอยญวนเป็นรูปทรงใด 
 -  ท  าเป็นรูปทรงอ่ืนไดห้รือไม่  
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 -  ขนมบนัดุ๊กเป็นรูปทรงใด 

 
  

 
 
 
 
 
 

- ขนมมดัใตเ้ป็นรูปทรงใด 
3.  ครูอธิบายลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่างๆใหน้กัเรียนทราบ นกัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง
ลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิต 
7.2  ข้ันจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน) 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
 1. ครูใชค้  าถามน าเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัหรือส่ิงของท่ีนกัเรียนสนใจในชุมชน 
 2. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงาน 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ใน
การท าโครงงานวา่ควรดูท่ีปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสัยเพื่อน ามาท าโครงงาน 
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 4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีน าความรู้
เก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตมาใชใ้นการท าโครงงานคร้ังน้ี 
ขั้นตอนที ่ 2  ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนท่ีจะท าโครงงานและรวมกนัวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
ด าเนินการท าโครงงานในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือปัญหาท่ีตนเองพบ  
ขั้นตอนที ่3 ลงมือท าโครงงาน 
 1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานโดยการน ารูปทรงเรขาคณิตมาสร้างเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรค ์และท าการส ารวจความพึงพอใจของเพื่อนในชั้นวา่มีความช่ืน
ชอบในผลงานของกลุ่มจ านวนเท่าไรพร้อมทั้งบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที ่4 วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีได ้
ขั้นตอนที ่5 ขั้นรายงานและแสดงผลงาน  
 1.  ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการรายงานโดยครูสาธิตใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียน
ปฏิบติัตาม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโดยการรายงานหนา้ชั้นเรียนและแสดงผลงานใน
รูปแบบต่างๆ 
7.3  ข้ันสรุป  
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่างๆและการท า
โครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรคใ์นเร่ืองการออกแบบช้ินงานและการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปใช้
ในการท าโครงงาน 
 2. ครูช่วยสรุปเก่ียวกบัการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในคร้ังน้ี 
7.4  ขั้นทดสอบและประเมินผล 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนในการท า
โครงงาน 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบเร่ืองโจทยปั์ญหาพื้นท่ี 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 -  ภาพอาหารคาวหวานของชุมชนแม่พระประจกัษ ์
 - หอ้งสมุด (ศึกษาเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ)์ 
 -  หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ (เร่ือง ลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิต) 
 -  อินเตอร์เน็ต  
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9.  การวดัและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
โจทยปั์ญหา ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบเร่ืองโจทย์

ปัญหา 
ขอ้ละ 2 คะแนน 

ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการท า
โครงงาน คณิตศาสตร์ 

 

  
10. บันทกึหลงัสอน 
บันทกึหลงัสอน 

1.  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน(การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  แนวทางการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

1 คะแนน 
 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีและความแปลกใหม ่

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอนใน
การท างานไวอ้ยา่งมีขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการวางแผนในการท าโครงงานท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน (ต่อ)  
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช)้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน 
สรุปผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลาย
ส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและแสดงผล
งาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบการ
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน และตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดง
โครงงาน ออกแบบ น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 
เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช)้ 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน  

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน 
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เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง ลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิต 
 
 

ช่ือ..........................................................................................ชั้น.................เลขท่ี................ 
ให้นักเรียนบอกลกัษณะและชนิดของรูปเรขาคณติสามมิติต่อไปนี ้

รูปเรขาคณติสามมิติ ลกัษณะ ชนิด 
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ใบงานที ่1 

 
เร่ือง ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน 

ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................... 
สมาชิก 
1. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
2. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
3. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
4. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
5. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
6. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
ช่ือโครงงาน
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………
ท่ีมาและความส าคญั 
........................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่2 
 
 

การวางแผน  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่3 
 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 



215 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา คณิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13   ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรขาคณิต    เร่ือง ปริมาตรและความจุ 

รหสัวชิา ค 15101   ภาคเรียนท่ี    1    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   จ  านวน   4    ชัว่โมง 
ช่ือครูผูส้อนนางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ตวัช้ีวดั ค 2.1 ป.5/5  หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/2   ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/3     ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สาระส าคัญ  
 การสร้างบรรจุภณัฑ์เพื่อใชใ้นชุมชนแสดงให้เห็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของชุมชนนั้นๆ  และ
การหาปริมาตรหรือความจุของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก หน่วยของปริมาตรหรือความ
จุ คือ ลูกบาศกถ์า้ความกวา้ง ยาว สูง เป็นเซนติเมตร ปริมาตร จะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร  1 ลิตร  = 
1000  ลบ.ซม.               1 มิลลิลิตร  =  1  ลบ.ซม.  ,  1  ลบ.ม. =  1000  ลิตร    สูตรการหาปริมาตร = 
กวา้ง    ยาว    สูง 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากในทอ้งถ่ิน 
 ทกัษะ   การใหเ้หตุผลและการน าเสนอ 
4.  สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 มุ่งมัน่ในการท างาน  
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6.  ภาระงาน/ ช้ินงาน 
 -  ใบงานเร่ือง ท่ีมาและความส าคญั 
 -  ใบงานเร่ือง การวางแผน 
 -  ใบงานเร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 -  แบบทดสอบเร่ือง การหาปริมาตรและความจุ 
7. กจิกรรมการเรียนรู้  
7.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  

    1.     ครูน าลูกบาศกห์น่วยมาแสดงใหน้กัเรียนดู แลว้ถามนกัเรียนวา่ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
ท่ีมีความกวา้ง 1 หน่วย ความยาว 1 หน่วย และความสูง 1 หน่วย เรียกวา่อะไร 
   2.   ครูน าลูกบาศกห์น่วยมาวางซอ้นกนัหลายๆ ลูก หลายๆ แถว จากนั้นถามนกัเรียนทุก

กลุ่มวา่  
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากน้ีมีความกวา้ง ความยาว และความสูงเท่าไร   
    3. ครูหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยการนบัจ านวนลูกบาศกใ์หน้กัเรียนดู 2-3 

ตวัอยา่ง จน 
นกัเรียนเขา้ใจ เช่น 

        มีปริมาตร 1 ลูกบาศกห์น่วย      มีปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตร        

 

 

 
 
  4. น ากล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใหน้กัเรียนดูพร้อมกบัอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ดา้นใดคือ         
ความกวา้ง ความยาว ความสูง พร้อมกบัเขียนสูตรในการหาปริมาตร = กวา้ง    ยาว    สูง 

5.  สาธิตวธีิการหาปริมาตรโดยวธีิการใชสู้ตรใหน้กัเรียนดูหลายๆ ตวัอยา่ง พร้อมกบั
เปรียบเทียบการหาปริมาตรโดยการนบัเป็นลูกบาศก ์วา่เท่ากนัหรือไม่ 

6.  วาดรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ก าหนดดา้นกวา้ง ยาว สูง บนกระดานด าแลว้แสดงวธีิการ
แทนค่า หาปริมาตรใหน้กัเรียนดู เช่น   
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ปริมาตร  =  กวา้ง  ยาว  สูง 

      =           
      =   60  ลบ.ซม. 
  ตอบ  ๖๐  ลูกบาศกเ์ชนติเมตร 

 
7.  ครูน ากล่องท่ีบรรจุปลาหม าใหน้กัเรียนดูและร่วมสนทนาเก่ียวกบัลกัษณะของกล่องวา่มี
ลกัษณะอยา่งไรและจะบรรจุปลาหม าไดจ้  านวนเท่าไร  
 

  
 
 
 
 
 

8.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัวธีิการท าปลาหม า 
7.2 ข้ันกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
 1. ครูใชค้  าถามน าเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวติประจ าวนัหรือส่ิงของท่ีนกัเรียนสนใจในชุมชน  
 2. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงาน 
 3. ครูน าบรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุปลาหม าและเปลญวนมาให้นกัเรียนดูและถามนกัเรียนวา่รู้สึก
อยา่งไร และถา้ตอ้งการเปล่ียนบรรจุภณัฑใ์หท้นัสมนัจะท าอยา่งไรและจะออกแบบอยา่งไร 
  4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ใน
การท าโครงงานวา่ควรดูท่ีปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสัยเพื่อน ามาท าโครงงาน 
 5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานท่ีน าความรู้เก่ียวกบัการหา
พื้นท่ีมาใชใ้นการท าโครงงานคร้ังน้ี 
ขั้นตอนที ่ 2  ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนท่ีจะท าโครงงานและรวมกนัวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
ด าเนินการท าโครงงานในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือปัญหาท่ีตนเองพบ  

2 ซม. 
6 ซม. 

5 ซม. 
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ขั้นตอนที ่3 ลงมือท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์เป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานตามแผนท่ีไดว้างไว ้
3.  นกัเรียนท าการส ารวจความช่ืนชอบของเพื่อนในชั้นเรียนถึงผลงานท่ีไดอ้อกแบบพร้อม

ทั้งบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที ่4 วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลในรูปแบบของตารางและ
น าเสนอในรูปของแผนภูมิแท่ง 
ขั้นตอนที ่5 ขั้นรายงานและแสดงผลงาน  
 1.  ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการรายงานโดยครูสาธิตใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียน
ปฏิบติัตาม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ 
7.3  ข้ันสรุป  
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการหาปริมาตรและความจุ 
 2. ครูช่วยสรุปเก่ียวกบัการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม  
7.4  ขั้นทดสอบและประเมินผล 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอขั้นตอนการท าโครงงาน 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบ 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 -   หอ้งสมุด (ศึกษาเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ)์ 
 -  หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ (เร่ือง การหาปริมาตรและความจุ) 
 -  อินเตอร์เน็ต 
9.  การวดัและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

การหาปริมาตรและ
ความจุ 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบเร่ืองการหา
ปริมาตรและความจุ 

ขอ้ละ 2 คะแนน 

ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการท า
โครงงาน คณิตศาสตร์ 
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10. บันทกึหลงัสอน 
บันทกึหลงัสอน 

1.  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน(การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  แนวทางการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

1 คะแนน 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีและความแปลกใหม ่

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอน
ในการท างานไวอ้ยา่งมีขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการวางแผนในการท าโครงงานท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน (ต่อ)  
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช)้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลายส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและแสดงผล
งาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบการ
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน และตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดงโครงงาน 
ออกแบบ น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช)้ 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน  

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน 

 
 



223 
 

เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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ใบงาน  
เร่ือง ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน 

 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................... 

สมาชิก 
1. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
2. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
3. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
4. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
5. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
6. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
ช่ือโครงงาน
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………
ท่ีมาและความส าคญั 
........................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานเร่ือง การวางแผน 
 
 

การวางแผน 
 
 
............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ใบงานเร่ืองการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบทดสอบเร่ือง  การหาปริมาตรและความจุ 
 

ช่ือ..............................................................................................ช้ัน..................เลขที่............. 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยวธีิใชสู้ตร(ขอ้ละ 2 
คะแนน) 

1)                 
           
           
           
 

2)          
           
           
           
           
 

3)          
           
           
           
           
 

4)          
           
           
           
           
 
 

3 ซม. 

2 ซม. 

3 ซม. 

1 ซม. 2 ซม. 

4 ซม. 

1 ซม. 

1 ซม. 

4 ซม. 

6 ซม. 2 ซม. 

1.5  ซม. 
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5)          
           
           
           
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ซม. 

2.5 

ซม. 2 ซม. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา คณิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรขาคณิต    เร่ือง โจทยปั์ญหาปริมาตร 

รหสัวชิา ค 15101   ภาคเรียนท่ี    1    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน   4    ชัว่โมง/คาบ 
ช่ือครูผูส้อนนางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ตวัช้ีวดั ค 2.1 ป.5/5  หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/2   ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/3     ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/5    เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

2. สาระส าคัญ  
 รูปทรงเราขาคณิตสามารถน ามาสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์เพื่อสะทอ้น
ถึงวถีิความเป็นอยูข่องชุมชนอีกทั้งยงัเป็นการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   
การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตอ้งวิเคราะห์โจทย์
เพื่อหาส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้แลว้ใชสู้ตรการหาผลคูณของความกวา้ง ความยาว และความสูงมาช่วย 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหา
ท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 
 ทกัษะ   การใหเ้หตุผลและการสรุปความ การแกปั้ญหา 
4.  สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 มุ่งมัน่ในการท างาน  
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6.  ภาระงาน/ ช้ินงาน 
 -  ใบงานเร่ือง ท่ีมาและความส าคญั 
 -  ใบงานเร่ือง การวางแผน 
 -  ใบงาน เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 -  แบบทดสอบเร่ืองโจทยปั์ญหาปริมาตรและความจุ 
7. กจิกรรมการเรียนรู้  
7.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.  ครูน าอภิปรายถึงเร่ืองการหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากวา่มีสูตรการ
หาอยา่งไร 
 2. ร่วมกนัศึกษาตวัอยา่งการหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากจากโจทย์
ปัญหา จากหนงัสือเรียน แลว้อธิบายแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกนั 

3. ครูใหน้กัเรียนดูกล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีบรรจุเปลญวนใหน้กัเรียนท าการวดัความ
ยาว ความกวา้งและความสูงและช่วยกนัค านวณหาปริมาตร 

4.  ครูตั้งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุและแสดงวธีิท าใหน้กัเรียนดู 
5.  นกัเรียนวดัความยาวของกล่องรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและเขียนเป็นโจทยปั์ญหาพร้อม

ทั้งแสดงวธีิการหาค าตอบ 
7.2 ข้ันกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
 1. ครูใชค้  าถามน าเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัหรือส่ิงของท่ีนกัเรียนสนใจในชุมชนท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้เร่ืองเรขาคณิตมา
สร้างสรรคบ์รรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 
 2. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงาน
โดยน าบรรจุภณัฑใ์นทอ้งถ่ินท่ีมีอยูม่าใหน้กัเรียนไดดู้ 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรคว์า่ควรดูท่ีปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสัยเพื่อ
น ามาท าโครงงาน 
 4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค ์
ขั้นตอนที ่ 2  ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน 
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 1.  นกัเรียนประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนท่ีจะท าโครงงานและรวมกนัวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
ด าเนินการท าโครงงานคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรคใ์นเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ตนสนใจหรือ
ปัญหาท่ีตนเองพบ 
ขั้นตอนที ่3 ลงมือท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานตามแผนท่ีไดว้างไวพ้ร้อมทั้งบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที ่4 วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีได ้
ขั้นตอนที ่5 ขั้นรายงานและแสดงผลงาน  
 1.  ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการรายงานโดยครูสาธิตใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียน
ปฏิบติัตาม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ 
7.3 ข้ันสรุป  
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและ
ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 2. ครูช่วยสรุปการเขียนรายงานการท าโครงงานคณิตศาสตร์วา่ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
7.4  ขั้นทดสอบและประเมินผล 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในแบบท่ีก าหนดให้ 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบเร่ืองรูปทรงเรขาคณิต 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 -  กล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 -  หนงัสือเรียน 
 -  หอ้งสมุด 
 -  อินเตอร์เน็ต 
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9.  การวดัและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
โจทยปั์ญหาปริมาตร
และความจุ 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบเร่ือง
โจทยปั์ญหาปริมาตร
และความจุ 

ขอ้ละ 2 คะแนน 

ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์  

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์  

 

 
10. บันทกึหลงัสอน 
บันทกึหลงัสอน 

1.  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน(การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  แนวทางการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

1 คะแนน 
 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีและความแปลกใหม ่

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอน
ในการท างานไวอ้ยา่งมีขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการวางแผนในการท าโครงงานท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน (ต่อ)  
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช)้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลายส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและแสดงผล
งาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบการ
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน และตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดงโครงงาน 
ออกแบบ น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช)้ 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน  

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน 
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เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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ใบงาน 
 

เร่ือง ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................... 

สมาชิก 
1. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
2. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
3. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
4. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
5. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
6. …………………………………………………………………..เลขท่ี................ 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มระดมความคิด  
เร่ืองท่ีสนใจ  (ช่ือโครงงาน) 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานเร่ือง การวางแผน 
 

 
 

การวางแผน 
 
 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
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 ใบงานเร่ือง การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง   โจทย์ปัญหาปริมาตร 

 
ช่ือ..................................................................................................ชั้น...................เลขท่ี.................... 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิท าโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน)   

1) กอ้นดินน ้ามนัทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 3 
เซนติเมตร กอ้นดินน ้ามนัมีปริมาตรเท่าใด 

 วธีิท า           
            
            
            
             
 ตอบ              

2) ปีบใบหน่ึงกน้ปีบเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยาวดา้นละ 32 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร ปีบใบน้ี
มีความจุ     ก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
วธีิท า           
           
           
           
            

 ตอบ            
3) สระน ้าทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 17 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร สระน้ีจุน ้าเท่าใด 

วธีิท า           
           
           
           
            
ตอบ              
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4) กล่องนมทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 6 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร ถา้ใส่
นมเตม็กล่องจะมีปริมาตรของนมก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 วธีิท า           
            
            
            
             
 ตอบ             
  

5) ตูท้รงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหน่ึงกวา้ง 40 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ตู ้
ใบน้ีจะมีความจุเท่าใด 
วธีิท า           
           
           
           
            

 ตอบ            
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา คณิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรขาคณิต    เร่ือง ผลงานจากเรขาคณิต 

รหสัวชิา ค 15101   ภาคเรียนท่ี    1    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน   3    ชัว่โมง/คาบ 
ช่ือครูผูส้อนนางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ตวัช้ีวดั ค 2.1 ป.5/1  บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั ปริมาตรและความจุ  
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/1   ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/2   ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน

การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/5    เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
ตวัช้ีวดั ค 6.1 ป.5/6    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. สาระส าคัญ   
 การน าความรู้เร่ืองเรขาคณิตมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อน าเสนอความคิดในเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นวธีิหน่ึงท่ีสะทอ้นความคิดและความสนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะการน าความรู้ใน
ทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัมาเป็นแนวทางในการน าเสนอความรู้ ลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลิตร 
และมิลลิลิตร เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใชบ้อกปริมาตรหรือความจุ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหา
ท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 
 ทกัษะ   การน าเสนอ 
4.  สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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 มุ่งมัน่ในการท างาน  
 
6.  ภาระงาน/ ช้ินงาน 
 -  ใบงานการเขียนรายงาน 
      -  แบบทดสอบ 
7. กจิกรรมการเรียนรู้  
7.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  

1.   ครูน ากล่องเคร่ืองด่ืมท่ีมีหน่วยความจุและปริมาตรท่ีแตกต่างกนัมาใหน้กัเรียนได้
สังเกต เพื่อใหส้รุปวา่  

  1 ลิตร  =  1,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (C.C.) 

 1 ลิตร  =  1,000 มิลลิลิตร  

  1 มิลลิลิตร  =  1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  

2. ครูน าภาพทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1 เมตร ให้
นกัเรียนคิดวา่ ถา้ใชภ้าชนะท่ีจุ 1 ลิตร ตกัน ้าเทใส่ถงัดงักล่าว จะตอ้งใชน้ ้าก่ีลิตรจึงจะเต็มถงัพอดี 

  
 

3. ครูแนะน าวธีิการค านวณ 

 

 

 

 

 

 

 

1  ลูกบาศก์มตร 

                 1 เมตร =   100  ซม. 

          1  ลบ.ม.    =   100 × 100 × 100  ลบ.ซม. 

                    =   1,000,000  ลบ.ซม. 

    1,000   ลบ.ซม. =   1  ลติร 

1,000,000  ลบ.ซม. =    =  1,000 ลติร 

    ดงันัน้ 1  ลบ.ม.    =   1,000 ลติร 
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4.  ครูสาธิตการเปล่ียนหน่วยปริมาตรใหน้กัเรียนดู 
5. ใหน้กัเรียนเปล่ียนหน่วยปริมาตรท่ีก าหนดให ้เป็นหน่วยใหม่ท่ีมีปริมาตรเท่าเดิม เช่น 

 - น ้าปลา 2 ลิตร = 2 × 1,000  =  2,000 ลบ.ซม. 

 - ขา้วสาร 8 ลิตร = 8 × 1,000  =  8,000 ลบ.ซม. 
 
7.2 ข้ันกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
 1. ครูใชค้  าถามน าเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัหรือส่ิงของท่ีนกัเรียนสนใจในชุมชน 
 2. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงาน 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ใน
การท าโครงงานวา่ควรดูท่ีปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสัยเพื่อน ามาท าโครงงาน 
 4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนที ่ 2  ออกแบบและวางแผนในการท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนท่ีจะท าโครงงานและรวมกนัวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
ด าเนินการท าโครงงานในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือปัญหาท่ีตนเองพบ  
ขั้นตอนที ่3 ลงมือท าโครงงาน 
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานตามแผนท่ีไดว้างไวพ้ร้อมทั้งบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที ่4 วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีได ้
ขั้นตอนที ่5 ขั้นรายงานและแสดงผลงาน  
 1.  ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการรายงานโดยครูสาธิตใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียน
ปฏิบติัตาม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ 
7.3 ข้ันสรุป  
                  1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย  เพื่อสรุปไดว้า่   

- ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลติร และมิลลลิติร มีความสัมพนัธ์กนั คือ  
                                    1 ลิตร   =   1,000  ลบ.ซม. 

 1 มิลลิลิตร   =   1 ลบ.ซม. 
                            1,000 ลิตร   =   1 ลบ.ม. 
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 2. ครูช่วยสรุปการเขียนรายงานการท าโครงงานคณิตศาสตร์วา่ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
7.4  ขั้นทดสอบและประเมินผล 
 1. นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
 2.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 -  บรรจุภณัฑช์นิดต่างๆ 
 -  หนงัสือเรียน 
 -  หอ้งสมุด 
 -  อินเตอร์เน็ต 
9.  การวดัและประเมินผล  

ประเด็นการประเมิน วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ทดสอบทา้ยหน่วย
เร่ือง เรขาคณิต 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบทา้ย
หน่วยเร่ือง เรขาคณิต 

ขอ้ละ 1 คะแนน 

ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน 
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ท าโครงงาน 
คณิตศาสตร์ 
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10. บันทกึหลงัสอน 
บันทกึหลงัสอน 

1.  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน(การก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  แนวทางการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

1 คะแนน 
 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการ
ท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีและความแปลกใหม ่

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช)้ 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษา
ส่ิงใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอน
ในการท างานไวอ้ยา่งมีขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

มีการวางแผนในการท าโครงงานท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างาน
ครบถว้น และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน (ต่อ)  
ความสามารถในการท า
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช)้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน
เป็นอยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช)้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน 
สรุปผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลาย
ส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและแสดงผล
งาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบการ
น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขั้นตอน และตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียน
ไดถู้กตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดง
โครงงาน ออกแบบ น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 
เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช)้ 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน  

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการ
จดัแสดงโครงงาน 
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เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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โครงงานวชิา............................................................................................................... 
เร่ือง 

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

โดย 
ช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

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

ครูท่ีปรึกษา 
.............................................................................................................................................................

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................................................. 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ สุพรรณบุรี 
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บทคดัยอ่ 
โครงงานเร่ือง 
ระดบัชั้น 
ผูจ้ดัท า 1.  ………………………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………………….
 3.  ……………………………………………………………………………………….
 4.  ……………………………………………………………………………………….
 5.  ………………………………………………………………………………………. 
ครูท่ีปรึกษา 
............................................................................................................................................................. 
ผลท่ีได ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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กิตติกรรมประกาศ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สารบญั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ท่ีมาและความส าคญั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
จุดประสงค ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอบเขต 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 3  
วธีิการด าเนินการ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
วสัดุอุปกรณ์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
วธีิด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
การออกแบบการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 4  

ผลการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอ้คิดเห็นจากเพื่อ ครู และผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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บรรณานุกรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบท้ายหน่วย 
เร่ือง   รูปเรขาคณติ 

 

จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว 

1.                    เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติชนิด
ใด 
 
ก. ทรงกลม                 ข.  พีระมิดฐาน
สามเหล่ียม 
ค. กรวย                      ง.  ทรงกระบอก 
2.                           เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 
                              ชนิดใด 
 
ก. ทรงกลม                 ข.  พีระมิดฐาน
สามเหล่ียม 
ค. กรวย                      ง.  ทรงกระบอก 
3.  1 ลูกบาศกห์น่วย หมายถึงขอ้ใด 
ก.  กวา้ง 1 หน่วย 
ข.  กวา้ง 1 หน่วย สูง 1 หน่วย 
ค. กวา้ง 1 หน่วย ยาว 1 หน่วย 
ง.  กวา้ง 1 หน่วย ยาว 1 หน่วย สูง 1 หน่วย 
4.  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 2 ซม. ยาว 3 ซม. 
สูง 5 ซม. มีปริมาตรเท่าไร 
ก.  6   ลบ.ซม.            ข.  10   ลบ.ซม.          
ค. 15   ลบ.ซม.            ง.  30   ลบ.ซม.          
5.  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 3 ซม. ยาว 4 ซม. 
สูง 3 ซม. มีปริมาตรเท่าไร 
ก.  36   ลบ.ซม.            ข.  12   ลบ.ซม.          
ค. 9   ลบ.ซม.               ง.  3   ลบ.ซม.     

6.  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 5 ซม. ยาว 8 ซม. 
สูง 2 ซม. มีปริมาตรเท่าไร 
ก.  50   ลบ.ซม.             ข.  60   ลบ.ซม.          
ค. 70   ลบ.ซม.               ง.  80   ลบ.ซม. 
7.  1   ลิตรเท่ากบัก่ีมิลลิลิตร 
ก.  1   มิลลิลิตร 
ข.  100  มิลลิลิตร 
ค. 500  มิลลิลิตร 
ง.  1000  มิลลิลิตร 
8. 1,000,000 ลบ.ซม. เท่ากบัก่ี ลบ.ซม. 
ก.   1   ลบ.ม.               ข.  10   ลบ.ม.          
ค.   100   ลบ.ม.            ง.  1,000   ลบ.ม.          
9.  1  ลูกบาศกเ์ซนติเมตรเท่ากบัก่ีมิลลิลิตร 
ก.  1   มิลลิลิตร 
ข.  100  มิลลิลิตร 
ค. 500  มิลลิลิตร 
ง.  1000  มิลลิลิตร 
10.  9   ลิตรเท่ากบัก่ีมิลลิลิตร 
ก.  9   มิลลิลิตร 
ข.  900  มิลลิลิตร 
ค. 1,000  มิลลิลิตร 
ง.  9,000  มิลลิลิตร 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูจ้ดัท า  1……………………………………………………..ชั้น...................เลขท่ี................. 

2……………………………………………………..ชั้น...................เลขท่ี.................       
3……………………………………………………..ชั้น...................เลขท่ี.................
4……………………………………………………..ชั้น...................เลขท่ี................. 

วนั เดือน ปี ท่ีประเมิน
................................................................................................................................. 
ช่ือผูป้ระเมิน
................................................................................................................................................ 
 

ความสามารถในการท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 
(ดีมาก) 

3 คะแนน 
(ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1 คะแนน 
(ปรับปรุง) 

1. ก าหนดหวัขอ้ในการท าโครงงาน     
2.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
3.  ลงมือท าโครงงาน     
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล     
5. รายงานและแสดงผลงาน     

รวม     
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เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงาน 
ความสามารถในการ

ท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

1. ก าหนดหวัขอ้ใน
การท าโครงงาน 

4 
(ดีมาก) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิง
ใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีความแปลกใหม่ 

3 
(ดี) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิง
ใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2 
(พอใช้) 

หวัขอ้เร่ืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาส่ิง
ใดหรือตวัแปรใด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1 
(ปรับปรุง) 

หวัขอ้เร่ืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะ
ศึกษาส่ิงใดหรือตวัแปรใด  

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน   

4 
(ดีมาก) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน เขียนขั้นตอนในการ
ท างานไวอ้ยา่งชดัเจน และมีแนวทางการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงงาน 

3 
(ดี) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน และเขียนขั้นตอนใน
การท างานไวอ้ยา่งชดัเจน 

2 
(พอใช้) 

มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

1 
(ปรับปรุง) 

ไม่มีการวางแผนในการท าโครงงาน 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 
(ดีมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างานเป็น
อยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างานครบถว้น 
และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ทนัเวลา 

3 
(ดี) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างานเป็น
อยา่งดี มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการท างานครบถว้น 
และท างานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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ความสามารถในการ
ท าโครงงาน
คณติศาสตร์ 

คะแนน 
(ความหมาย) 

ระดับความสามารถ 

3.  ลงมือท าโครงงาน 2 
(พอใช้) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างานเป็น
อยา่งดี  

1 
(ปรับปรุง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูล
และสรุปผล 

4 
(ดีมาก) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน สรุปผลไดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

3 
(ดี) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วนไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าบางส่วน 

2 
(พอใช้) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งหลานส่วนยงัไม่ชดัเจน สรุป
ผลไดถู้กตอ้งไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าหลายส่วนส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน สรุปผลไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท า 

5. รายงานและ
แสดงผลงาน   
  

4 
(ดีมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบและติด
ตอ้งไดส้วยงาม น าเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็น
ขั้นตอน และตอบค าถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3 
(ดี) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด เขียนได้
ถูกตอ้งชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีการจดัแสดงโครงงาน 
ออกแบบและติดตอ้งไดส้วยงาม น าเสนอโครงงานได้
น่าสนใจ เป็นขั้นตอน  

2 
(พอใช้) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน ออกแบบและติดตอ้งไดส้วยงาม 

1 
(ปรับปรุง) 

เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดมีการจดั
แสดงโครงงาน 
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เกณฑก์ารแปลผลการประเมินระดบัความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49  ดี 
1.50-2.49 พอใช ้
1.00-1.49 ปรับปรุง 
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แบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณติศาสตร์ 
  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  3   ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2  ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ตอนที ่ 1   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1.  เพศ         ชาย    หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์       มี       ไม่มี 

ตอนที่  2   ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 
  5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนไดว้างแผนการท าโครงงานอยา่งเป็นระบบ 

     

2. นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี      
3. นกัเรียนน าความรู้ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการท าโครงงาน      
4. นกัเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา      
5. กิจกรรมท าให้นกัเรียนสนใจในการเรียน
คณิตศาสตร์มากข้ึน 

     



268 
 

 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

รายการ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
6. นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

     

7. นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน      
8. การท าโครงงานท าใหไ้ดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั      
9. การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีสนุกน่าสนใจ      
10. การท าโครงงานเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถ      
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมปฏิบัติกจิกรรมการ
เรียนรู้ 
11. การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบั
ขอ้มูลในทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน 

     

12. การท าโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใช้
ความสามารถในการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูลได้
อยา่งเป็นระบบ  

     

13. การท าโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรัก
ในทอ้งถ่ิน 

     

14. การท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

15. การท าโครงงานท าใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้
ดีข้ึน 

     

รวม      
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เกณฑ์การก าหนดค่าระดับความพงึพอใจ 

ค่าคะแนน ระดับความพงึพอใจ 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
4.51-5.00 มากท่ีสุด 
3.51-4.50 มาก 
2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 นอ้ย 
1.00-1.50 นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือในการวจิยั 
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ตารางท่ี 26  แสดงการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                    ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบรายบุคคล (นกัเรียนจ านวน 3 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบหลงั
เรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 7 8 7 8 7 37 74 8 80.00 
2 6 7 8 7 8 36 72 7 70.00 
3 8 8 7 8 8 39 78 8 80.00 

ค่าเฉลีย่ 7.00 7.67 7.33 7.67 7.67 37.33 74.67 7.67 76.67 
S.D. 1.00 0.58 0.58 0.58 0.58 74.67 76.67 
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ตารางท่ี 27 แสดงการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                   ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบกลุ่มเล็ก  (นกัเรียนจ านวน 9 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 8 8 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
2 8 8 9 8 7 40 80.00 8 80.00 
3 8 8 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
4 7 8 8 8 8 39 78.00 8 80.00 
5 8 8 9 8 8 41 82.00 8 80.00 
6 8 7 8 9 8 40 80.00 7 70.00 
7 8 8 8 7 8 39 78.00 7 70.00 
8 8 8 9 9 8 42 84.00 9 90.00 
9 8 8 8 8 9 41 82.00 9 90.00 

ค่าเฉลีย่ 7.89 7.89 8.33 8.33 8.00 40.44 80.89 72 720.00 
S.D. 0.33 0.33 0.50 0.71 0.50 80.89 80.00 
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ตารางท่ี 28  แสดงการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                    ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบภาคสนาม  (นกัเรียนจ านวน 33 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 8 9 8 9 8 42 84.00 10 100.00 
2 8 8 8 8 9 41 82.00 9 90.00 
3 8 7 9 9 8 41 82.00 7 70.00 
4 10 8 9 8 8 43 86.00 8 80.00 
5 8 8 9 9 8 42 84.00 10 100.00 
6 7 8 7 8 7 37 74.00 8 80.00 
7 8 7 8 8 8 39 78.00 8 80.00 
8 8 6 8 8 7 37 74.00 10 100.00 
9 9 8 8 8 8 41 82.00 8 80.00 
10 9 7 8 9 8 41 82.00 7 70.00 
11 8 7 8 8 8 39 78.00 8 80.00 
12 9 8 7 8 8 40 80.00 9 90.00 
13 10 9 8 8 9 44 88.00 10 100.00 
14 8 9 8 9 8 42 84.00 8 80.00 
15 8 10 9 8 8 43 86.00 9 90.00 
16 8 8 9 8 8 41 82.00 8 80.00 
17 8 9 10 8 8 43 86.00 8 80.00 
18 8 8 8 8 7 39 78.00 7 70.00 
19 8 8 8 8 7 39 78.00 7 70.00 
20 7 7 8 8 7 37 74.00 7 70.00 
21 8 8 8 9 8 41 82.00 7 70.00 
22 7 7 9 8 9 40 80.00 10 100.00 
23 7 7 8 7 7 36 72.00 9 90.00 
24 8 7 8 8 7 38 76.00 7 70.00 
25 9 9 8 7 8 41 82.00 7 70.00 
26 8 8 9 8 8 41 82.00 8 80.00 
27 8 9 8 8 8 41 82.00 7 70.00 
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ตารางท่ี  28 แสดงการหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช ้
                   ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การทดสอบแบบภาคสนาม  (นกัเรียนจ านวน 33 คน)  (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อย
ละ 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

28 6 7 8 8 8 37 74.00 7 70.00 
29 6 7 8 7 8 36 72.00 8 80.00 
30 8 8 9 8 8 41 82.00 8 80.00 
31 8 8 8 8 8 40 80.00 8 80.00 
32 7 6 8 7 7 35 70.00 8 80.00 
33 8 8 9 8 8 41 82.00 7 70.00 

ค่าเฉลีย่ 7.97 7.82 8.27 8.06 7.85 7.99 79.94 8.09 80.91 

S.D. 0.88 0.92 0.63 0.56 0.57 79.94 80.91 
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ตารางท่ี 29  แสดงการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน             
                    การน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง (จ  านวน 33 คน) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

1 7 9 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
2 7 8 8 8 9 40 80.00 8 80.00 
3 8 8 9 9 8 42 84.00 9 90.00 
4 9 8 9 8 8 42 84.00 9 90.00 
5 9 8 9 9 8 43 86.00 8 80.00 
6 8 9 8 8 9 42 84.00 9 90.00 
7 9 9 8 8 8 42 84.00 8 80.00 
8 10 9 8 8 8 43 86.00 9 90.00 
9 10 8 8 8 8 42 84.00 10 100.00 
10 8 8 8 9 8 41 82.00 8 80.00 
11 9 9 8 8 8 42 84.00 8 80.00 
12 10 9 8 8 8 43 86.00 9 90.00 
13 9 9 8 8 9 43 86.00 8 80.00 
14 9 9 8 9 8 43 86.00 8 80.00 
15 10 10 9 8 9 46 92.00 10 100.00 
16 9 8 9 8 8 42 84.00 9 90.00 
17 8 9 10 8 8 43 86.00 9 90.00 
18 9 8 9 9 9 44 88.00 9 90.00 
19 10 9 10 8 9 46 92.00 8 80.00 
20 8 8 8 8 8 40 80.00 8 80.00 
21 9 8 8 9 8 42 84.00 8 80.00 
22 10 9 9 8 9 45 90.00 8 80.00 
23 8 8 8 9 9 42 84.00 8 80.00 
24 10 9 8 8 9 44 88.00 8 80.00 
25 8 9 8 9 9 43 86.00 8 80.00 
26 10 9 9 8 8 44 88.00 8 80.00 
27 8 9 8 8 8 41 82.00 8 80.00 
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ตารางท่ี  29 แสดงการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน              
                    การน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง (จ  านวน 33 คน)   (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนระหว่างเรียน 

รวม 
50 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 

แผนที ่1 
10 

แผนที ่2 
10 

แผนที ่3 
10 

แผนที ่4 
10 

แผนที ่5 
10 

คะแนน 
10 

ร้อยละ 

28 9 9 8 8 9 43 86.00 9 90.00 
29 8 8 8 8 9 41 82.00 8 80.00 
30 8 8 9 8 8 41 82.00 9 90.00 
31 8 8 8 8 8 40 80.00 8 80.00 
32 9 9 8 8 8 42 84.00 8 80.00 
33 9 9 9 8 8 43 86.00 8 80.00 

ค่าเฉลีย่ 8.79 8.61 8.42 8.27 8.36 42.45 84.91 8.42 84.24 
S.D. 0.89 0.56 0.61 0.45 0.49 84.91 84.24 
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ตารางท่ี   30 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความรู้เร่ือง  
                     เรขาคณิต จ านวน 20 ขอ้ 
ข้อที่ p r คุณภาพ 

1 .45 ค่อนขา้งง่าย .36 ดี ตดัออก 

2 .42 ปานกลาง .36 ดี ตดัออก 

3 .61 ค่อนขา้งง่าย .55 ดีมาก น าไปใช ้
4 .61 ค่อนขา้งง่าย .45 ดีมาก น าไปใช ้

5 .55 ปานกลาง .91 ดีมาก น าไปใช ้

6 .39 ค่อนขา้งยาก .18 ต ่า ตดัออก 
7 .58 ปานกลาง .55 ดีมาก น าไปใช ้
8 .42 ค่อนขา้งง่าย .36 ดี ตดัออก 

9 .36 ค่อนขา้งยาก .27 พอใช ้ ตดัออก 

10 .52 ปานกลาง .64 ดีมาก น าไปใช ้

11 .55 ปานกลาง .45 ดีมาก น าไปใช ้

12 .52 ปานกลาง .45 ดีมาก น าไปใช ้

13 .58 ปานกลาง .64 ดีมาก น าไปใช ้

14 .73 ค่อนขา้งง่าย .55 ดีมาก ตดัออก 
15 .36 ค่อนขา้งยาก .18 ต ่า ตดัออก 

16 .48 ปานกลาง .82 ดีมาก น าไปใช ้

17 .55 ปานกลาง .64 ดีมาก น าไปใช ้

18 .67 ค่อนขา้งง่าย .45 ดีมาก ตดัออก 

19 .88 ง่ายมาก .36 ดี ตดัออก 

20 .85 ง่ายมาก .45 ดีมาก ตดัออก 
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ตารางท่ี  31  แสดงการวเิคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ เร่ือง เรขาคณิต 
ขอ้ท่ี จ านวน

นกัเรียนท่ีท า
ถูก 

จ านวนนกัเรียน
กลุ่มสูงตอบถูก 

จ านวนนกัเรียนกลุ่ม
อ่อนตอบถูก 

ค่าความ
ยาก 
(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

1 15 10 6 .45 .36 
2 14 9 5 .42 .36 
3 20 10 4 .61 .55 
4 20 10 5 .61 .45 
5 18 12 2 .55 .91 
6 13 6 4 .39 .18 
7 19 10 4 .58 .55 
8 14 8 4 .42 .36 
9 12 7 4 .36 .27 
10 17 10 3 .52 .64 
11 18 12 7 .55 .45 
12 17 10 5 .52 .45 
13 19 10 8 .58 .64 
14 24 14 8 .73 .55 
15 12 6 4 .36 .18 
16 17 12 3 .48 .82 
17 18 10 3 .55 .64 
18 22 11 6 .67 .45 
19 29 13 9 .88 .36 
20 28 14 9 .85 .45 
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ตารางท่ี 32  แสดงคะแนนความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
ความสามารถในการ

ท าโครงงาน 
คะแนนระดบัความสามารถในการท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ 
เฉล่ีย S.D. ระดบั

คุณภาพ 
กลุ่มท่ี 

1 
กลุ่มท่ี 

2 

กลุ่มท่ี 
3 

กลุ่มท่ี 
4 

กลุ่มท่ี 
5 

กลุ่มท่ี 
6 

1. ก าหนดหวัขอ้ใน
การท าโครงงาน 

2 3 3 2 3 3 2.67 0.52 ดี 

2.  ออกแบบและวาง
แผนการท าโครงงาน 

3 4 4 3 3 4 3.50 0.55 ดีมาก 

3.  ลงมือท าโครงงาน 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 
4. วเิคราะห์ขอ้มูล
และสรุปผล 

3 3 3 3 3 4 3.17 0.41 ดี 

5. รายงานและ
แสดงผลงาน 

3 4 4 4 4 4 3.83 0.41 ดีมาก 

เฉล่ีย 3.00 3.60 3.60 3.20 3.40 3.80 
3.43 0.29 ดี 

S.D. 0.71 0.55 0.55 0.84 0.55 0.45 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจดักิจกรรม 

ผลงานนกัเรียน 
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นักเรียนน ำเสนอโครงงำน 
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บรรยำกำศในกำรจดักจิกรรม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ท่ีท างาน  
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2543 
 
     พ.ศ. 2550   
     พ.ศ. 2555 
 
ประวติัการท างาน 
     พ.ศ. 2544 – 2548 
     พ.ศ. 2548 – 2558 
     ปัจจุบนั 
      
      
 
 

นางสาวน ้าทิพย ์ วมิูลชาติ 
112 หมู่ท่ี 16  ต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 7319 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์ สุพรรณบุรี  
 
การจดัการทัว่ไป (บริหารทรัพยากรมนุษย ์)        มหาวิทยาลยัราชภฎั
หมู่บา้นจอมบึง  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
บริษทั คุมองไทยแลนด ์จ ากดั 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี 
นกัวชิาการอิสระ 
 
 
 




