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คาํสาํคญั : ผลการเรียนรู้ / ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 จุไรรัตน์  ปึงผลพลู : การพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้2ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที252ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน2อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :                   
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์,  อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล  และ  ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม.  270  หนา้. 
 
 การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)2มีวตัถุประสงค์เพือ21)2เปรียบเทียบผล    
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์2เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้2ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 52ก่อนและหลงั          
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน22)2ศึกษาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน23)2ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน24)2ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน2กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยคือ2นักเรียน             
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5/32โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ2สตรีวิทยา2พุทธมณฑล  กรุงเทพมหานคร  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ใน  
ภาคเรียนที21 ปีการศึกษา225542จาํนวน2412คน2เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย2แผนการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์2เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน2แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์2เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้2แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์2แบบประเมิน
ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์2และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉลีย )X(  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1)2ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้2หลงัเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้   
แบบโครงงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   

 2)2ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน2โดยภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดบัสูง2เมือพิจารณาเป็นรายดา้น2พบว่า2มีคุณภาพอยู่ในระดบัสูงมากเรียงตามลาํดบั2ดงันี2ดา้น    
การสือสาร  การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ2และดา้นการให้เหตุผล2ส่วนดา้นความคิดริเริม
สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหา  และการเชือมโยง  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง   
 3)2ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดย
ภาพรวมมีความสามารถอยู่ในระดับสูง2เมือพิจารณาเป็นรายด้าน2พบว่า2มีความสามารถอยู่ในระดับสูงมาก             
เรียงตามลาํดบั2ดงันี2ดา้นการวางแผนในการทาํโครงงาน2การลงมือทาํโครงงาน2และการนาํเสนอผลงาน2ส่วนดา้น    
การเขียนรายงาน2และการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  มีความสามารถอยูใ่นระดบัสูง   
 4)2ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน2โดยภาพรวมนกัเรียนพึงพอใจ    
อยูใ่นระดบัมากทงัสามดา้น2ดงันี2ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้2ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้2และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้2ตามลาํดบั 
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 The purposes of this experimental research were to : 1) compare learning 
outcomes on principle data analysis of eleventh grade students taught by project-based 
learning, 2) study students’ mathematics process skills taught by project-based learning,       
3) study students’ mathematical project construction ability, 4) study students’ opinions toward 
project-based learning. The sample group in this research were 41 eleventh grade students in 
class number 3 in the first semester of the academic year 2011 from Nawaminthrachinuthit 
Satriwitthaya Phutthamonthon school, Bangkok. The research instruments consisted of 
project-based learning lesson plans, the learning outcomes test on principle data analysis, an 
evaluation form of mathematics process skills, an evaluation form of ability of mathematical 
project construction and questionnaire on students’ satisfaction toward project-based 
learning. The data analysis employed by mean )X( , standard deviation (S.D.) and dependent  
t-test. 
 The results of this research were as follow : 
 1)2The learning outcomes on principle data analysis average score after instruction 
were higher than before instruction being taught by project-based learning and statistically                
significant different at .01 level.  
 2)2The students’ mathematics process skills in overall were at a high level. 
Focusing on each aspect followed by mathematical communication and presentation and  
reasoning were at the highest level but creative thinking, problem solving and connecting 
skills were at a high level. 
 3)2The students’ abilities on mathematical project construction in overall were at a 
high level. Focusing on each aspects followed by project planning, project working and project 
presentation were at the highest level but reporting aspect and selecting the topic on problem 
aspect were at a high level. 
 4)2The students’ opinions toward project-based learning in overall were at a high 
satisfaction level such as the benefit of working activities together aspect, the learning 
management aspect and the learning environment aspect. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอนุเคราะห์และให้คาํปรึกษาแนะนาํ
อย่างดียิงจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ   อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มงคล  และ      
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  ซึงเป็นผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ให้คาํปรึกษาทีเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิต่อการทาํวทิยานิพนธ์ตงัแต่เริมตน้จนสําเร็จเรียบร้อยๆรวมทงัผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วชัรา เล่าเรียนดีๆประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ๆและๆว่าทีเรือตรีๆดร.โสภณ         
แยม้ทองคาํๆผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้คาํปรึกษาๆแนะนาํๆแกไ้ขขอ้บกพร่องๆให้ความกระจ่างและ
ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ยิงขึนๆผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซึงถึงความกรุณาๆจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณๆอาจารย  ์ดร.จิระๆดีช่วยๆครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  อาจารย ์ดร.มนต์ชยั  พงศกรนฤวงษ ์ อาจารยว์ิทยาลยัเทคนิค
นครปฐม  และคุณครูมณทิพย ์ ชุมทพั  ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนมหรรณพาราม  ทีไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือทุกฉบบั  ซึงส่งผลให้การวิจยัมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  และ
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  
เขตทวีวฒันา  กรุงเทพมหานคร  ทีให้ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยที์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน  ขอขอบคุณพี  เพือน  
และนอ้งนกัศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  ทีไดก้รุณาให้ความช่วยเหลือ  แนะนาํและเป็น
กาํลงัใจตลอดมา 
 ทา้ยสุดนี  ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ  คุณแม่ ผูใ้ห้กาํเนิดชีวิต อบรมเลียงดูอยา่งดีเสมอ
มา  ขอขอบคุณ  นายสราวุธ  ปึงผลพูล  ทีคอยให้กาํลงัใจ  คอยดูแล  เป็นเพือนทงัในยามทุกข์และ 
ยามสุข  และขอบใจลูกชายสุดทีรักๆเด็กชายภทัรวฒิุๆปึงผลพลูๆผูที้เกิดมาใหค้วามสุขๆใหพ้ลงัและ
รอยยมิในครอบครัว   
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