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ขอ้มูลเบืองตน้2ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที252ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน2อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :                   
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 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    
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department of  Curriculum and Instruction                    Graduate School, Silpakorn University  
 
Student's signature ........................................                                          Academic Year 2012 
 
Thesis Advisors' signature  1. ............................  2. .............................  3. ............................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ฉ 

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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในการจะพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าไดน้นัตอ้งพฒันาคนในประเทศให้มีความรู้
ความสามารถและมีศกัยภาพ  ซึงการศึกษาเป็นสิงทีจะสร้างคนให้มีความรู้  คิดเป็น  ทาํเป็น  และ
แก้ปัญหาเป็นๆมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบๆสามารถนาํไปพฒันาร่างกาย  อารมณ์ๆสังคม   
และสติปัญญาๆซึงจะทาํใหมี้คุณธรรม  มีจริยธรรมและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขๆเป็นพลเมือง
ทีมีคุณภาพของประเทศชาติๆดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล      
อดุลยเดชทีพระราชทานแก่ครูใหญ่และนกัเรียนๆณ ศาลาดุสิตาลยัๆพระราชวงัดุสิตๆเมือวนัที 22  
กรกฎาคม 2520  ความวา่ 

… การศึกษาเป็นเครืองมืออนัสาํคญัในการพฒันาความรู้   ความคิด  ความประพฤติ  ทศันคติ
ค่านิยม  และคุณธรรมของบุคคล  เพือใหเ้ป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เมือ
บา้นเมืองประกอบไปดว้ยพลเมืองทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพฒันาประเทศชาติ   
กย็อ่มทาํไดโ้ดยสะดวกราบรืนไดผ้ลทีแน่นอน  และรวดเร็ว … 

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวๆแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ความสําคญัของการศึกษาว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศๆดงันนัคุณภาพของคนในชาติ 
จึงเป็นเรืองสําคญัทีทุกประเทศมุ่งพฒันาๆในการจดัการศึกษาของประเทศในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549)ๆมีแนวคิดการพฒันาทียึดคนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมๆพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่าง รู้ เท่ าทัน                  
การเปลียนแปลงๆมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการปรับปรุงการจดัทาํ
หลกัสูตรให้มีความหลากหลายยืดหยุ่น (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ม.ป.ป.: 11 )   
 การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นความสําคัญทังด้านความรู้ๆความคิดๆความสามารถ  
คุณธรรมๆกระบวนการเรียนรู้และความรับผดิชอบต่อสังคมๆซึงเป้าหมายของการจดัการศึกษาตาม
แผนการศึกษาชาติคือๆการพฒันาคนและคุณภาพของคนให้เป็นผูมี้ปัญญาๆรู้จกัเหตุและผลๆรู้จกั
แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดๆรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงๆมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆมุ่งพฒันา
พฤติกรรมทีดีงามทงัในดา้นการทาํงานและการอยู่รวมกนัๆ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่งชาติ, 2545: 1)ๆซึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551ๆทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุล       
ทงัดา้นร่างกายๆความรู้ๆคุณธรรมๆมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกๆยึดมนัในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขๆมีความรู้และทกัษะ
พืนฐานๆรวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อๆการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตๆโดย
มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551, 2551: 3)ๆจะเห็นวา่การจดั
การศึกษานนัให้ความสําคญัแก่ผูเ้รียนๆดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ๆแกไ้ข
เพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545ๆมาตรา 22ๆทีกล่าววา่ๆ“การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ๆและถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุดๆกระบวนการจดั
การศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ”ๆดงันนัสถานศึกษา
ตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงๆฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็นๆทาํเป็นๆแก้ปัญหาเป็นๆพร้อมทงัปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพือมุ่งเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมี้พืนฐานจิตใจทีดีงามๆมีจิตสาธารณะๆพร้อมทงัมีสมรรถนะๆทกัษะและความรู้พืนฐาน
ทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตๆอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศทียงัยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549, อา้งถึงใน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช, 2551: 1) 
 สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆพุทธศกัราช  
2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ทีกาํหนดนันจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญัในดา้นความสามารถในการคิดทีว่า                 
“ ความสามารถในดา้นการคิดๆเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ๆการคิดสังเคราะห์ๆการคิด
อยา่งสร้างสรรค์ๆ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบๆเพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม”ๆคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ทีสอนให้คนเป็นผูมี้เหตุผล  ใฝ่รู้  พฒันาความคิดและเกิดทกัษะในการคิดเป็นๆทาํเป็นๆแกปั้ญหา
เป็นๆตลอดจนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ (ยุพิน  พิพิธกุล, 2545: 1-2)ๆนอกจากนียงัช่วย
พฒันาให้แต่ละบุคคลเป็นคนทีสมบูรณ์ๆเป็นพลเมืองดีๆเพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมี
เหตุผลๆความเป็นคนช่างคิดๆช่างริเริมสร้างสรรค์ๆมีระบบระเบียบในการคิดๆมีการวางแผนใน
การทาํงานๆมีความสามารถในการตดัสินใจๆมีความรับผิดชอบต่อกิจการงานทีไดรั้บมอบหมาย  
ตลอดจนมีลกัษณะของการเป็นผูน้าํในสังคม (สิริพร  ทิพยค์ง, 2545: 1)ๆซึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆพุทธศกัราช 2551ๆทีกล่าวไวว้า่คณิตศาสตร์มีความสาํคญัยิงต่อการ
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พฒันาความคิดมนุษย์ๆทาํให้มนุษย์มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆคิดอย่างมีเหตุผลๆเป็นระบบมี     
แบบแผนๆสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบๆช่วยให้คาดการณ์  
วางแผนๆตดัสินใจๆแกปั้ญหาและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมๆนอกจากนี
คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ๆเทคโนโลยีๆและศาสตร์อืน ๆ  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตๆช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึนและสามารถอยูร่่วม 
กบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุขๆกล่าวไดว้า่วิชาคณิตศาสตร์มีความสําคญัต่อการพฒันาคนๆเพราะเป็น
วิชาทีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเป็นๆทาํเป็นและแก้ปัญหาเป็นๆซึงการทีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนนัจะตอ้งมีความสมดุลระหว่างสาระการเรียนรู้ๆทกัษะกระบวนการ  
ควบคู่ไปกบัคุณธรรมๆจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา    
ขนัพืนฐาน, 2548: 6)ๆและในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551ๆสาระการ
เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ไว ้ 6 สาระๆไดแ้ก่ๆสาระที 1ๆจาํนวนและการ
ดาํเนินการๆสาระที 2ๆการวดัๆสาระที 3ๆเรขาคณิตๆสาระที 4ๆพีชคณิตๆสาระที 5ๆการวิเคราะห์
ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆและสาระที 6  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆซึงในการจดัการ
เรียนการสอนผูส้อนควรบูรณาการดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการ  ตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์ขา้ดว้ยกนัเท่าทีเป็นไปได้ๆ เพือใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 แต่จากสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนัพบว่ามีปัญหาหลายอย่างทีทาํให้การเรียน    
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพๆดงัจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ          
ขนัพืนฐาน (O-net)ๆช่วงชนัที 4 (ม.6)  ปีการศึกษา 2552ๆและ 2553ๆของสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐานๆกรุงเทพมหานครๆในวิชาคณิตศาสตร์ทีมีคะแนนเต็ม 100  คะแนนๆพบว่า  
ผลการสอบของนกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศๆสตรีวิทยาๆพุทธมณฑลๆในปีการศึกษา 2552 
ในระดบัโรงเรียนๆระดบัจงัหวดัๆระดบัสังกดัและในระดบัประเทศ ไดค้ะแนนเฉลีย  37.08,  37.35,  
28.42ๆและๆ28.56  ตามลาํดบัๆและในปีการศึกษา 2553ๆในระดบัโรงเรียนๆระดบัจงัหวดัๆระดบั
สังกดัและในระดบัประเทศๆไดค้ะแนนเฉลีย  21.41, 23.06, 14.79 และ 14.99  ตามลาํดบัๆซึงจะ
เห็นไดว้า่นกัเรียนสอบไดค้ะแนนเฉลียตาํกวา่ร้อยละ 50   

  และเมือพิจารณาผลการทดสอบในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์จาก
รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-net) ช่วงชนัที 4 (ม.6)  ปีการศึกษา 2552 และ 2553  
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กรุงเทพมหานคร  ในมาตรฐาน 5.1  พบวา่ในปี
การศึกษา 2552  ซึงมีคะแนนเต็ม 22.50  คะแนน  ผลการทดสอบของนกัเรียนทงัระดบัโรงเรียน  
ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดัและระดบัประเทศ  ไดค้ะแนนเฉลีย 7.92, 7.97, 6.06 และ 6.08 ตามลาํดบั  
และในปีการศึกษา 2553  ซึงมีคะแนนเต็ม 14.0  คะแนน  ผลการทดสอบของนักเรียนทงัระดับ
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โรงเรียน  ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดัและระดบัประเทศ  ไดค้ะแนนเฉลีย 2.38, 2.95, 1.66  และ 1.66  
ตามลาํดบั  ซึงจะเห็นไดว้า่นกัเรียนสอบไดค้ะแนนเฉลียตาํกวา่ร้อยละ 50   
  จากประเมินผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา      
ปีที 5  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒันาๆเขตทวีวฒันา  กรุงเทพ 
มหานครๆโดยพิจารณาจากคะแนนสอบตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั/ตวัชีวดั  ซึงนกัเรียนจะตอ้งได้
คะแนนตงัแต่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ขึนไปจึงจะผา่นๆพบวา่ในปีการศึกษา  2552ๆนกัเรียนสอบ
ไม่ผา่นผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ร้อยละ 25.5ๆและในปีการศึกษา 
2553ๆนกัเรียนสอบไม่ผา่นในสาระที 5ๆการวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆมาตรฐาน ค 5.1
เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ชนั ม. 4-6ๆตวัชีวดัที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิต  
มธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานและเปอร์เซนตไ์ทล์ๆและตวัชีวดัที 3ๆเลือกใชค้่ากลาง
ทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค์ๆหน่วยการเรียนรู้ที 2ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  
ร้อยละ 19.58 และ 20.81 ตามลาํดบัๆซึงจะเห็นว่ามีจาํนวนนกัเรียนทีสอบไม่ผ่านสาระนีมากขึน   
ผลการประเมินดงักล่าวแสดงให้เห็นว่านกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5ๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา  พุทธมณฑลๆประสบปัญหาดา้นการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ๆโดยเฉพาะ
เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 
 จากปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทีมีผลสัมฤทธิตาํๆนกัเรียนขาดสมรรถภาพใน
การเรียนคณิตศาสตร์ๆนกัวิชาการไดใ้ห้ความสนใจมาตลอดดงัจะเห็นไดจ้ากมีเอกสารๆบทความ
มากมายไดเ้สนอวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพๆซึงองค์ประกอบทีทาํให้ครูสอนคณิตศาสตร์ไดดี้
นนัครูตอ้งคาํนึงถึงปรัชญาการสอนๆวิธีการสอนๆทกัษะการสอนๆเทคนิคการสอนๆสือการเรียน
การสอนและการวดัผลประเมินผลๆเพือทีจะพฒันาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนๆจึงไดมี้การ
คน้ควา้นวตักรรมๆวสัดุๆอุปกรณ์และวิธีการใหม่ ๆ ทีนาํมาใช้เปลียนแปลงปรับปรุงการเรียนการ
สอนทีทาํอยู่เดิมเพือให้เกิดประสิทธิภาพยิงขึน (ยุพิน  พิพิธกุล, 2545: 1) และจากการสอบถาม
ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการถึงสาเหตุทีทาํให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํกวา่เกณฑ์ทีโรงเรียนกาํหนดไว้ๆ และปัญหาในการจดัการเรียนการสอน
ของครูได้คาํตอบทาํนองเดียวกนัว่าๆนักเรียนส่วนใหญ่มีพืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีๆมีความ
พร้อมในการเรียนต่างกนัๆขาดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆและมีเจตคติทีไม่ดีต่อสาระ   
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงเป็นสาเหตุทีทาํให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสําเร็จๆนอกจากนัน   
ยงัพบวา่ครูยงัขาดเทคนิคการสอนทีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและเขา้ใจๆการจดัการเรียนการ
สอนในชันเรียนเป็นการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเนือหาเป็นหลกัๆขาดการให้นกัเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองๆซึงส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
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คณิตศาสตร์ๆนกัเรียนทีเรียนอ่อนจะถูกทิงๆนกัเรียนไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ซึงทาํให้เกิดการท้อถอยและไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ๆซึงสิริพรๆทิพย์คง (2545:ๆ97)ๆกล่าวว่า
องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนันๆครูและวิธีการสอนมี
อิทธิพลมากๆไดแ้ก่ๆประสบการณ์การสอนของครูๆการเตรียมการสอนๆความทนัสมยัเชิงวิชาการ
ความสามารถของครูทีจะจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิผลตามแนวทางที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรๆดงันันครูผูส้อนตอ้งเลือกวิธีสอนทีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน
ของนกัเรียน เช่นๆการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียนจะ
ช่วยทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ชือมโยงความรู้ทีไดรั้บจากเนือหาทีเป็นนามธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพๆซึง
จะเห็นว่าเป็นหน้าทีของครูผูส้อนทีจะตอ้งหาทางแก้ไขปัญหานักเรียนทีไม่ประสบผลสําเร็จใน   
การเรียนคณิตศาสตร์ๆซึงสอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 57)ๆได้
กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีไม่ประสบผลสําเร็จว่าส่วนหนึงเกิดจากตวัครูๆคือครู 
ไม่เปลียนพฤติกรรมในการสอนยงัยึดตวัครูเป็นศูนยก์ลางการเรียน  และครูไม่สามารถจดักิจกรรม
การเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ในการพฒันาทกัษะทงั 3 ดา้น  คือๆดา้นพุทธิพิสัย  ดา้นจิตพิสัยและ
ดา้นทกัษะพิสัยๆตลอดจนไม่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรๆดงันนัในการจดัการเรียนรู้ของ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็นๆทาํเป็นๆรู้จกับูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพือให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมๆค่านิยมและลกัษณะอนัพึงประสงค์ๆฝึกให้รู้จกั
ประเมินผลงานและปรับปรุงงานตลอดจนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นชีวิตและอยู่
ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขๆซึงเครืองมือหรือวิธีการทีจะเสริมสร้างให้นกัเรียนเกิดคุณลกัษณะดงั
กล่าวคือฝึกให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ไพทูล นารคร, 2549: 38)  
เพราะทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทีจะนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิงต่าง ๆๆเพือให้ไดม้าซึงความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในทีนีเน้นทีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจาํเป็นและ
ตอ้งการพฒันาให้เกิดขึนกบัผูเ้รียนไดแ้ก่ๆความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการให้
เหตุผลๆความสามารถในการสือสารๆสือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอๆความสามารถ
ในการเชือมโยงความรู้และการมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ (ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, 2551: 59)  ซึงสอดคลอ้งกบั ศิรินา วาจาสัตย ์(2547: 2) ทีกล่าววา่
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือเป็นสิงทีจาํเป็นเพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาทกัษะซึงตอ้งมีการฝึก
บ่อย ๆ  จึงจะสามารถทาํได้ๆและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือเป็นเครืองมือทีใชใ้นการ
แสวงหาความรู้ในเนือหาสาระต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์นนัเองๆหากมีการพฒันาอยา่งสมาํเสมอหรือ
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บ่อยครังจนผูเ้รียนเกิดความชาํนาญก็จะสามารถนาํทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปแสวงหา
ความรู้ในศาสตร์วิชาต่าง ๆ ได้ๆ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แมไ้ม่ใช่สาระหรือเนือหาแต่มี
ความสําคญัเป็นอย่างมากๆการสอนแต่ละสาระจะให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพตอ้งคาํนึงถึงทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบกนั (สุวฒัน์   เอียมอรพรรณ, 2549: 2)ๆดงันนัในการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ๆผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้กบัการ
เรียนการสอนด้านเนือหาด้วยการให้นักเรียนทาํกิจกรรมหรือตงัคาํถามทีกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
อธิบายและใหเ้หตุผลๆเช่นๆใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทีเรียนมาแลว้หรือให้นกัเรียนเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหาๆให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิตๆให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนัหรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที
หลากหลายและแตกต่างจากคนอืนๆรวมทงัการแก้ปัญหาทีแตกต่างจากคนอืนด้วยๆส่วนการ
ประเมินผลดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินไดจ้ากกิจกรรมทีนกัเรียนทาํ
จากแบบฝึกหดัๆจากการเขียนอนุทินหรือขอ้สอบทีเป็นคาํถามปลายเปิดทีให้โอกาสนกัเรียนแสดง
ความสามารถ (ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, 2551: 60) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าสาเหตุสําคญัของปัญหาการจดัการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือวิธีสอนของครูๆซึงการจดัการเรียนการสอนทีสามารถยกระดับ     
ผลการเรียนรู้ทางการเรียนไดน้นัๆครูผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
เนือหาในบทเรียนและพฒันาการของผูเ้รียนๆดงันนัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้ง
จดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัซึงกระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอหลกัการการจดัการ
เรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไวด้งันี (ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2553: 59) 
 1.ๆการเรียนรู้ควรเป็นกระบวนการทีเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาๆดังนันผูเ้รียนจึงควรมี
บทบาทรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.ๆการเรียนรู้เกิดไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ กนัๆมิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึงเพียงแหล่งเดียว  
ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือวา่เป็นแหล่งการเรียนรู้ทีสาํคญั 
 3.ๆการเรียนรู้ทีดีจะตอ้งเป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากความเขา้ใจๆจึงจะช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํ 
และสามารถใชก้ารเรียนรู้นนัให้เป็นประโยชน์ได้ๆ การเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบดว้ยตนเองนนัมี
ส่วนช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจลึกซึงและจดจาํไดดี้ 
 4.ๆการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความสําคญัๆหากผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะในเรืองนี
แลว้จะสามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้และคาํตอบต่าง ๆ ทีตนเองตอ้งการได ้
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 5.ๆการเรียนรู้ทีมีความหมายแก่ผูเ้รียนๆคือการเรียนรู้ทีผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
 ในการจดัการเรียนการสอนผูส้อนควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการ
เรียนรู้ๆซึงจะทาํให้ผูเ้รียนตืนตวัทงัทางร่างกายๆสติปัญญาๆอารมณ์และสังคมๆเพือผูเ้รียนจะได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองๆนนัคือจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้นกัเรียนรู้จกัคิดๆเป็นเจา้ของความคิดๆสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ๆส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัๆซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้นและภูมิใจในตนเองๆตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่มๆช่วยให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนๆพฒันาความสัมพนัธ์ทีดีๆยอมรับผูอื้นมากขึนๆสร้างความ
มนัใจในตนเองและรู้คุณค่าของตนเอง (Slavin, 1990, อา้งถึงใน วชัราๆเล่าเรียนดี,  2550: 102) และ
เพือให้สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของประเทศในปัจจุบนัและอนาคตตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติๆพุทธศกัราช 2542  มาตรา 24  ทีไดร้ะบุถึงการจดักระบวนการเรียนรู้วา่ๆให้ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดๆการจดัการๆการเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาๆการพิจารณาหาวิธีการเพือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิงจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ๆการคิดแก้ปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ๆซึงๆชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5)ๆไดก้ล่าววา่การสอนให้นกัเรียนทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นการสอนทีช่วยให้นักเรียนรู้จกัการทาํงานเป็นทีมๆรู้จกัวิธีการระดมสมองเพือ
แก้ปัญหาๆรู้จักการศึกษาค้นควา้หาความจริงด้วยทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆทาํให้
นกัเรียนเกิดเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ๆดงันันการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์จึงเป็น
กิจกรรมทีช่วยให้นักเรียนได้พฒันาการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยๆทกัษะพิสัยและจิตพิสัยตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวิชาคณิตศาสตร์ๆนอกจากนันการจดักิจกรรมโครงงานเป็นการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบหนึงทีจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองๆไดล้งมือปฏิบติัจริงในลกัษณะ
ของการศึกษาๆสํารวจๆคน้ควา้ๆทดลองๆประดิษฐ์คิดคน้โดยมีครูเป็นผูก้ระตุน้ๆแนะนาํและให้
คาํปรึกษา (สุพล วงัสินธ์ุ, 2543: 11)ๆทาํให้นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ได้
ประมวลความรู้และนาํความรู้ความสามารถตลอดจนนาํทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนๆและการจดักิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมทีช่วยให้นักเรียนได้
พฒันาความคิดอย่างอิสระๆได้ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มๆฝึกทกัษะกระบวนการในการคน้ควา้หา
ความรู้ (ลดัดา  ภู่เกียรติ, 2544: 7)ๆทาํใหน้กัเรียนเกิดเจตคติทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์และยงัช่วยพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเปลียนแปลงในทางสร้างสรรคต์ลอดชีวติ 
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 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการทีเหมาะสมวิธีหนึงทีใช้ในการสอน
คณิตศาสตร์ๆโดยเฉพาะในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึงๆชยัศกัดิๆลีลาจรัสกุล 
(ม.ป.ป.: 6)ๆและศกัดิดา ศรีผาวงศ์ (2547: 2) กล่าวสอดคลอ้งกนัไวว้า่ๆการจดัการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการสอนทีสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนทีมีจุดประสงค์ดงันีๆ1)ๆเพือส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความรัก 
ความสนใจและมีเจตคติทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ๆ2)ๆเพือพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาๆ3)ๆเพือให้นักเรียนนําความรู้คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัหรือออกแบบสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ๆโดยตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ๆ4)ๆเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ๆ5)ๆเพือให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ๆ6)ๆเพือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกๆพร้อมทงัได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานของตนเองๆ7)ๆเพือพฒันาความรับผดิชอบและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้ๆ และ 8)ๆเพือ
ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้หรือวิจยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีมีความสนใจและมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ๆจะเห็นวา่การจดัทาํโครงงานคณิตศาสตร์เป็นส่วน
หนึงในการเสริมทกัษะการเรียนรู้ๆเป็นการฝึกปฏิบติัจริงไม่ใช่เป็นการเพิมเนือหาให้กบัผูเ้รียนๆแต่
เป็นการฝึกปฏิบติังานให้ผูเ้รียนหาข้อสรุปๆเผยแพร่ๆหรือนาํเสนอรายงานขอ้คน้พบด้วยตนเอง  
นอกจากนันการให้นักเรียนทาํโครงงานคณิตศาสตร์ยงัเป็นการสนองเจตนารมของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆพุทธศกัราช 2551ๆในดา้นสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนๆซึงทาํให้
ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะในดา้นความสามารถในการสือสารและความสามารถในการแกปั้ญหาๆเพราะ
ผูเ้รียนจะตอ้งใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดๆความรู้ความเขา้ใจๆความรู้สึกและทศันะของตนเองเพือ
แลกเปลียนขอ้มูลๆรวมทงัคน้หาวิธีการแกปั้ญหาๆตดัสินใจแกปั้ญหาบนพืนฐานของหลกัเหตุผล  
นอกจากนนัยงัเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นการใฝ่เรียนรู้และมุ่งมนั
ในการทาํงาน 
 จากสภาพความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาและผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ๆผูว้ิจยั
ในฐานะครูผู ้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงสนใจทีจะพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๆโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เพือพฒันาผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆพฒันาคุณภาพทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ๆศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีๆผลการวจิยัทีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานๆซึงพบวา่เป็นวธีิจดัการเรียนรู้ทีสามารถพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึนได้ๆ เพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจะส่งเสริมและ
ฝึกฝนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการศึกษาๆคน้ควา้ๆลงมือปฏิบติัด้วยตนเองๆซึงจะทาํให้นกัเรียน
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ๆ ไดน้าํความรู้ความสามารถตลอดจนกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาใชแ้กปั้ญหาอยา่งครบถว้นๆก่อใหเ้กิดความรู้ๆความคิดๆการประดิษฐคิ์ดคน้และพฒันาสิงใหม่ ๆ 
ซึงทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีศึกษาๆได้แก่ๆ1)ๆการแกปั้ญหาๆ2)ๆการให้เหตุผลๆ3)  
การสือสารสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆ4)ๆการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ  และๆ5)ๆ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ โดย
เลือกเนือหาในหน่วยที 3ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ประกอบดว้ยๆการวดัค่ากลางของขอ้มูล  
และการวดัการกระจายของขอ้มูลๆตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานๆพุทธศกัราช 2551ๆสาระที 5  
การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเขา้ใจและใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลๆชนั ม. 4-6ๆตวัชีวดัที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิตๆมธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบน
มาตรฐานและเปอร์เซนต์ไทล์ๆและตัวชีวดัที 3ๆเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและ
วตัถุประสงค์ๆ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆมาใชใ้นการทาํโครงงานๆเนืองจากเนือหามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆซึงผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยัต่าง ๆๆเพือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆมีรายละเอียดดงันีๆสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529: 9-20)ๆไดน้าํเสนอขนัตอนการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์ไว ้5 ขนัตอน  ดงันีๆ1)ๆการคิดจะเลือกหวัเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผน
ในการทาํโครงงานๆ3)ๆการลงมือทาํโครงงานๆ4)ๆการเขียนรายงาน และๆ5)ๆการแสดงผลงาน  
ส่วนชยัศกัดิๆลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 8-13)ๆและวิมลศรี สุวรรณรัตน์ๆและมาฆะ ทิพยศ์รี (2551:     
23-27)ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตร์สอดคลอ้งกนัไว ้5 ขนัตอน ดงันีๆ1)ๆการคิด
เลือกหวัเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆเป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดและยากทีสุดๆหัวเรืองหรือปัญหาที
จะศึกษานนัควรให้นกัเรียนเป็นผูคิ้ดและเลือกด้วยตนเองๆโดยทีหัวขอ้เรืองของโครงงานควรมี
ความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนๆมุ่งชดัวา่จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใดและควรเป็นเรืองทีแปลกใหม่  
ซึงแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ดว้ยๆ2)ๆการวางแผนในการทาํโครงงานๆตอ้งวางแผนในการทาํ
โครงงานรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงานซึงต้องมีการวางแผนหรือวางรูปโครงงานไว้
ล่วงหนา้เพือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบไม่สับสนๆ3)ๆการลงมือทาํโครงงาน  
เป็นการปฏิบติัตามแผนดาํเนินงานซึงประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสร้างหรือประดิษฐ ์ 
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การปฏิบติัการทดลองๆการคน้ควา้เอกสารต่างๆ ซึงแลว้แต่วา่จะเป็นโครงงานประเภทใดๆอาจเป็น
การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมจากแผนงานทีวางไวใ้นตอนแรกบา้งก็ได้ๆ เมือดาํเนินการทาํโครงงาน
ครบถว้นตามขนัตอนได้ขอ้มูลแล้วควรมีการตรวจสอบผลการทดลองดว้ยการทดลองซําเพือให้
ได้ผลทีแน่นอนๆถ้าเป็นสิงประดิษฐ์ควรคาํนึงถึงความคงทนแข็งแรงและขนาดทีเหมาะสม  
หลังจากนันทาํการวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลและสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ๆพร้อมทงัอภิปรายผล
การศึกษาคน้ควา้ไม่ว่าผลนนัจะตรงตามความคาดหมายหรือตามสมมติฐานทีตงัไวห้รือไม่ก็ตาม   
4)ๆการเขียนรายงานๆเป็นการเสนอผลของการศึกษาคน้ควา้  เป็นเอกสารเพืออธิบายให้ผูอื้นทราบ
แนวคิดหรือปัญหาทีศึกษาๆวิธีดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได้ และๆ5)ๆการ
นาํเสนอโครงงานและการวดัผลประเมินผลโครงงานเป็นการเสนอผลงานทีได้ศึกษาคน้ควา้จน
สําเร็จลงดว้ยความคิดและความพยายามของผูท้าํโครงงานให้คนอืนได้รับรู้และเขา้ใจถึงผลงาน   
สมศกัดิ  สินธุระเวชญ์ๆ และคณะ (2546: 231-233) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงานดงันีๆ1)  การ
วางแผนๆคือการสร้างแผนทีความคิดและใชเ้ทคนิค 5W1Hๆให้ครอบคลุมสาระของโครงงาน  คือ  
Who (ใครทาํอะไร)ๆWhy (ทาํไมตอ้งทาํ)ๆWhere (ทาํทีไหน)ๆWhen (ทาํเมือไร)ๆWhat (ทาํอะไร) 
และๆHow (ทาํอยา่งไร)ๆ2)ๆการปฏิบติัๆเป็นการทาํโครงงานตามขนัตอนทีวางไว้ๆ 3)ๆการเขียน
รายงานๆ4)ๆการนําเสนอๆเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นําเสนอโครงงานและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูอื้นๆราตรี  ทองสามสี (2547:ๆ6)ๆได้นาํเสนอขนัตอนการจดัการเรียนรู้ไว ้5 
ขนัตอน  ดงันี  1)ๆขนันาํ  2)ๆขนักาํหนดจุดมุ่งหมาย  3)ๆขนัวางแผน  4)ๆขนัดาํเนินการตามแผน  
และ  5)ๆขนันาํเสนอและประเมินผลๆและ วรรณ์วิไลๆหงส์ทอง (2551: 10)ๆไดน้าํเสนอขนัตอน
การจดัการเรียนรู้ไว ้5 ขนัตอน  ดงันี  1)ๆการเลือกหัวเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผน  
3)ๆการลงมือปฏิบติัๆ4)ๆการเขียนรายงานๆและ  5)ๆขนันาํเสนอผลงาน  
 จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารผลงานวิจยัต่าง ๆ ทีไดก้ล่าวมาๆผูว้ิจยัจึงไดส้ังเคราะห์
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๆเพือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้สูงขึน โดยมี 4 ขนัตอนดงันีๆ1)ๆขนันาํเขา้สู่บทเรียน  
โดยชีแจงรายละเอียดตวัชีวดั  ให้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น 
กระตุน้ความสนใจให้นกัเรียนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทาํโครงงานๆ2)ๆขนักิจกรรมการ
เรียนรู้ๆเป็นขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานๆประกอบด้วย 5ๆขนัตอนๆดังนี   
ขนัตอนที 1ๆการเลือกหัวข้อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆขันตอนที 2ๆการวางแผนในการทาํ
โครงงานๆขนัตอนที 3ๆการลงมือทาํโครงงานๆขนัตอนที 4ๆการเขียนรายงานๆและขนัตอนที 5  
การนาํเสนอผลงานๆ3)ๆขนัสรุปบทเรียน เป็นการสรุปบทเรียนการอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
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ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัเรียนๆผูส้อนอธิบายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ และ 4)ๆขนั
ทดสอบและประเมินผลๆให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเนือหาในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ๆซึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนทีเรียนมาๆซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัๆไดด้งัแผนภูมิที 1    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ๆกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

1. ขนันําเข้าสู่บทเรียน   
   1.1  ชีแจงรายละเอียดตวัชีวดั 
   1.2 ใหค้วามรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรือง 
          การวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  
   1.3 กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการ 
         ทาํโครงงาน 
2. ขันกจิกรรมการเรียนรู้ 
   -  การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะ 
      ศึกษา 
   -  การวางแผนในการทาํโครงงาน 
   -  การลงมือทาํโครงงาน    
   -  การเขียนรายงาน   
   -  การนาํเสนอผลงาน   
3. ขันสรุปบทเรียน 
   3.1 ครูและนกัเรียนแลกเปลียนความรู้และ 
         ประสบการณ์ 
   3.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติม 
        ในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ 
4. ขนัทดสอบและประเมินผล 
   นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบ
เนือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

คุณภาพทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้เรืองการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

ความสามารถในการทาํ
โครงงาน 

ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12 

คําถามของการวจัิย 
 1.ๆผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิ เคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2.ๆคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5ๆที
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  อยูใ่นระดบัใด 
 3.ๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีทีๆ5             
ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆอยูใ่นระดบัใด 
 4.ๆความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  อยูใ่นระดบัใด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.ๆเพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.ๆเพือศึกษาคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา      
ปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 3.ๆเพือศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
ปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 4.ๆเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผลการเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานๆหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1ๆประชากรทีใช้ในการวิจยัในครังนีๆได้แก่ๆนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล  แขวงทวีวฒันา  เขตทวีวฒันาๆกรุงเทพมหานคร  
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ๆทีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที 1ๆปีการศึกษา  
2554  จาํนวน 6 หอ้งเรียนๆรวมทงัสิน 225 คน   
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  1.2ๆกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒันาๆเขตทวีวฒันาๆกรุงเทพมหานครๆสังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ๆทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1ๆปีการศึกษา 2554
ทีได้มาด้วยวิธีการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (SimpleๆRandomๆSampling)ๆโดยการ        
จบัสลากหอ้งเรียนมา 1 หอ้งเรียน  ไดน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  จาํนวน 41 คน 
 2.  ตัวแปรทจีะศึกษา 
     ตวัแปรทีศึกษาในงานวจิยัครังนีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท  คือ 
   2.1ๆตวัแปรตน้ (independent variables) ไดแ้ก่ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2.2ๆตวัแปรตาม (dependent variables)  ไดแ้ก่   
                         2.2.1ๆผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 
  2.2.2ๆคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
  2.2.3ๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 
  2.2.4ๆความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. เนือหา  ในการวจิยัครังนีใชเ้นือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัมธัยมศึกษา  
ปีที ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ประกอบด้วยๆการวดัค่ากลางของขอ้มูลและการวดัการ
กระจายของขอ้มูลๆตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551ๆสาระที 5ๆการวิเคราะห์
ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเขา้ใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล    
ชนั ม. 4-6 ตวัชีวดัที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิตๆมธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนต์ไทล์ๆและตวัชีวดัที 3ๆเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค์ๆหน่วย
การเรียนรู้ที 3ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 
 4.ๆระยะเวลาๆในการวจิยัครังนีไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชใ้นภาคเรียนที 1   
ปีการศึกษา 2554ๆโดยใชเ้วลาสอน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชวัโมงๆรวมทงัสิน 12 ชวัโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ๆการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึงๆการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริงๆเป็นการศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจเพือตอบขอ้สงสัย
หรือปัญหาๆโดยมีวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบมีขนัตอน  ภายใตก้ารดูแลของครู  ซึงประกอบดว้ย
ขนัตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขนัตอน 1)ๆขนันาํเขา้สู่บทเรียนๆโดยชีแจงรายละเอียด
ตวัชีวดัๆให้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆกระตุน้ความสนใจให้
นกัเรียนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทาํโครงงาน 2)ๆขนักิจกรรมการเรียนรู้ๆเป็นขนัตอนการ
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จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานๆประกอบด้วยๆการเลือกหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา   
การวางแผนในการทาํโครงงานๆการลงมือทาํโครงงานๆการเขียนรายงานๆการนาํเสนอผลงาน     
3)ๆขนัสรุปบทเรียนๆเป็นการสรุปบทเรียนๆการอภิปรายแสดงความพึงพอใจร่วมกนัระหวา่งครูกบั
นกัเรียนๆการอภิปรายในส่วนทีนักเรียนยงัไม่เขา้ใจ และ 4)ๆขนัทดสอบและประเมินผลๆให้
นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเนือหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ๆซึงเป็นการ
ตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนทีเรียนมา   
 .ๆผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆหมายถึงๆคะแนนทีได้จากการทาํ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิต  
มธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานๆเปอร์เซนตไ์ทล์และการเลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสม
กบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์  
 .ๆคุณภาพของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบติังานหรือปฏิบติักิจกรรมคณิตศาสตร์อยา่งมีระบบทางคณิตศาสตร์ๆโดยสามารถปฏิบติัไดดี้มี
คุณภาพ    มีความถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว  โดยพิจารณาจากทกัษะ 5 ทกัษะ คือ 1)ๆทกัษะดา้น
การแกปั้ญหา  2)ๆทกัษะดา้นการให้เหตุผลๆ3)ๆทกัษะดา้นการสือสารการสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนําเสนอๆ4)ๆทกัษะด้านการเชือมโยงๆและ 5)ๆทกัษะด้านความคิดริเริม
สร้างสรรค์ๆทีวดัด้วยแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีผูว้ิจยัสร้างขึนๆโดยใช้
แบบมาตรประเมินค่า (Rating  Scale)  4 ระดบัๆและกาํหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Rubric Score)   
 4.ๆความสามารถในการทําโครงงาน  หมายถึงๆระดบัการปฏิบติังานในการทาํโครงงาน  
โดยพิจารณาจากการทาํโครงงาน  5  ดา้น  คือ 1)ๆการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  2)ๆ
การวางแผนในการทาํโครงงาน 3)ๆการลงมือทาํโครงงาน 4)ๆการเขียนรายงาน  และ 5)ๆการ
นาํเสนอผลงานๆทีวดัดว้ยแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ผูว้ิจยัสร้างขึน      
โดยใชแ้บบมาตรประเมินค่า (Rating  Scale)  4 ระดบัๆและกาํหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบ  
รูบริค (Rubric Score)   
 5.ๆความพึงพอใจของนักเรียนๆหมายถึงๆระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อ       
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ๆบรรยากาศและประโยชน์ทีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ๆทีวดัดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจทีผูว้จิยัสร้างขึน   
 6.ๆนักเรียนๆหมายถึงผูเ้รียนทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆโรงเรียนนวมินทรา     
ชินูทิศ  สตรีวทิยา  พุทธมณฑล  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

 การวจิยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเรืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิดๆทฤษฎีๆหลกัการๆวรรณกรรมและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งๆดงันี 

 1.ๆหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2.ๆการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.1ๆหลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.2ๆทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.3ๆวธีิสอนคณิตศาสตร์ 
 2.4ๆลาํดบัขนัการสอนคณิตศาสตร์ 

 3.ๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 3.1ๆความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 3.2ๆประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 3.2.1ๆการพฒันาทกัษะดา้นการแกปั้ญหา 
 3.2.2ๆการพฒันาทกัษะดา้นการใหเ้หตุผล 

 3.2.3ๆการพฒันาทกัษะด้านการสือสารๆสือความหมายทางคณิตศาสตร์และ 
การนาํเสนอ 
 3.2.4ๆการพฒันาทกัษะดา้นการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ๆและ
เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ 

 3.2.5ๆการพฒันาทกัษะดา้นความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 3.3ๆแนวทางการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 4.ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 4.1ๆความหมายของโครงงาน 

 4.2ๆขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 4.3ๆประเภทของโครงงาน 
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 4.4ๆขนัตอนในการทาํโครงงาน 

 5.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ 
 5.1ๆความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.2ๆจุดประสงคข์องการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.3ๆประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.4ๆขนัตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.5ๆการประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.6ๆประโยชน์และสิงทีไดรั้บจากการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

 5.7ๆบทบาทของอาจารยที์ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 

 6.ๆงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 6.1ๆงานวจิยัในประเทศ 
 6.2ๆงานวจิยัต่างประเทศ 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดงันี 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช 2551   

และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  สตรีวทิยา  พุทธมณฑล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช 2551   
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551ๆเป็นหลกัสูตรทีจดัทาํขึน
สําหรับทอ้งถินและสถานศึกษานาํไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา
และจดัการเรียนการสอนๆเพือพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้และทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและ
แสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน
พุทธศกัราช, 2551: 2) 

 
วสัิยทัศน์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็นกาํลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัทางดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
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ทรงเป็นประมุขๆมีความรู้และทกัษะพืนฐานๆรวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อๆการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตๆโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือวา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 

หลกัการ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 

 1.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติๆมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ๆทกัษะๆเจตคติและคุณธรรม  
บนพืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองต่อการกระจายอาํนาจๆใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ๆเวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

 5.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 6.ๆเป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบๆนอกระบบๆและตามอธัยาศยั  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายๆสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 

จุดหมาย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีๆมีปัญญาๆมี
ความสุขๆมีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพๆจึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือให้เกิดกบั
ผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน  ดงันี 

 1.ๆมีคุณธรรมๆจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ๆ เห็นคุณค่าของตนเองๆมีวินยัๆและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือๆยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.ๆมีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสารๆการคิดๆการแก้ปัญหา   
การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 

 3.ๆมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดีๆมีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 
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 4.ๆมีความรักชาติๆมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกๆยึดมนัในวิถี
ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 5.ๆมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยๆการอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้มๆมีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมๆการอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ๆซึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนนัๆจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะสาํคญั    ประการ  ดงันี 

 1.ๆความสามารถในการสือสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสารๆมีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดๆความรู้ความเข้าใจๆความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  
รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆๆการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งๆตลอดจนการเลือกใช้วิธีทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 

 2.ๆความสามารถในการคิดๆเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ๆการคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์ๆการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบๆเพือนาํไปสู่การสร้าง          
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.ๆความสามารถในการแกปั้ญหาๆเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค  
ต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผลๆคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมๆแสวงหาความรู้ๆประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาๆและมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเองๆสังคมและสิงแวดลอ้ม 

 4.ๆความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตๆเป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัๆการเรียนรู้ด้วยตนเองๆการเรียนรู้อย่างต่อเนืองๆการทาํงาน  
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลๆการจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมๆการปรับตวัให้ทนักับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลต่อตนเองและผูอื้น 
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 5.ๆความสามารถในการใช้เทคโนโลยีๆเป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีๆเพือการพฒันาตนเองและสังคมใน
ดา้นการเรียนรู้ๆการสือสารๆการทาํงานๆการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกตอ้งเหมาะสมและมี
คุณธรรม 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ๆ เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองโลก  ดงันี 

 1.ๆรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

 2.ๆซือสัตยสุ์จริต 

 3.ๆมีวนิยั 

 4.ๆใฝ่เรียนรู้ 

 5.ๆอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.ๆมุ่งมนัในการทาํงาน 

 7.ๆรักความเป็นไทย 

 8.ๆมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุลๆตอ้งคาํนึงถึงหลกัการพฒันาการทางสมองและ           
พหุปัญญาๆหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานๆจึงกาํหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ๆ8ๆกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้  ดงันี 

 1.ๆภาษาไทย 

 2.ๆคณิตศาสตร์ 

 3.ๆวทิยาศาสตร์ 

 4.ๆสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 5.ๆสุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.ๆศิลปะ 

 7.ๆการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.ๆภาษาต่างประเทศ 
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 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ๆเป็นเป้าหมายสําคญัของ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนๆมาตรฐานการเรียนรู้ๆระบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได้ๆมีคุณธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ๆทีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขันพืนฐาน  

นอกจากนนัๆมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกลสําคญัในการขบัเคลือนพฒันาการศึกษาทงัระบบ  

เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการอะไรๆตอ้งสอนอะไรๆจะสอนอย่างไร  

และประเมินอยา่งไรๆรวมทงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบเพือการประกนัคุณภาพการศึกษาๆโดย
ใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในๆการประเมินคุณภาพภายนอกๆซึงรวมถึงการทดสอบระดบั
เขตพืนทีการศึกษาและการทดสอบระดบัชาติๆระบบการตรวจสอบเพือประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็น
สิงสําคญัทีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามทีมาตรฐาน
การเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 

 

ตัวชีวดั 

 ตวัชีวดัระบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได้ๆรวมทงัคุณลักษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดับชันๆซึงสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ๆมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  

นาํไปใชใ้นการกาํหนดเนือหาๆจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ๆจดัการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์สําหรับ
การวดัประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 

 1.ๆตัวชีวดัชันปีๆเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชันปีในระดับการศึกษา         
ภาคบงัคบั (ประถมศึกษาปีที 1-มธัยมศึกษาปีที 3) 

 2.ๆตวัชีวดัช่วงชนัๆเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีที 4-6) 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ทาํไมต้องเรียนคณติศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิงต่อการพฒันาความคิดมนุษย์ๆ ทาํให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค์ๆ คิดอยา่งมีเหตุผลๆเป็นระบบๆมีแบบแผนๆสามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถีถ้วนรอบคอบๆช่วยให้การคาดการณ์ๆวางแผนๆตัดสินใจๆแก้ปัญหาและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมๆนอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือในการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตร์ๆเทคโนโลยแีละศาสตร์อืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตช่วยพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ขึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเนือง   
ตามศกัยภาพๆโดยกาํหนดสาระหลกัทีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคนดงันี 

 จํานวนและการดําเนินการๆความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวนๆระบบ      
จาํนวนจริงๆสมบติัเกียวกับจาํนวนจริงๆการดาํเนินการของจาํนวนๆอตัราส่วนๆร้อยละๆการ
แกปั้ญหาเกียวกบัจาํนวนๆการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

 การวดัๆความยาว  ระยะทาง  นาํหนกั  พืนที  ปริมาตรและความจุ  เงินและเวลา  หน่วย
วดัระบบต่าง ๆ  การคาดคะเนเกียวกบัการวดัๆอตัราส่วนตรีโกณมิติๆการแกปั้ญหาเกียวกบัการวดั
และการนาํความรู้เกียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

 เรขาคณิตๆรูปเรขาคณิตและสมบติัรูปเรขาคณิตหนึงมิติๆสองมิติและสามมิติๆการ    
นึกภาพๆแบบจาํลองทางเรขาคณิตๆทฤษฎีบททางเรขาคณิตๆการแปลงทางเรขาคณิต(geometric  

transformation)ในเรืองการเลือนขนาน(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน(rotation) 

 พีชคณิตๆแบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  ฟังก์ชนั  เซตและการดาํเนินการของเซต  

การให้เหตุผล  นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  ลาํดบัเลขคณิต  ลาํดบัเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  

และอนุกรมเรขาคณิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  การกาํหนดประเด็น  การเขียนขอ้คาํถาม  การ
กาํหนดวิธีการศึกษาๆการเก็บรวบรวมขอ้มูลๆการวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูลๆการสํารวจ
ความคิดเห็นๆความน่าจะเป็นๆการใช้ความรู้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีหลากหลายๆการให้
เหตุผล  การสือสาร  การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์  การเขียนเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ และความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 

คุณภาพของผู้เรียนเมือจบชันมัธยมศึกษาปีที  6 

 มีความคิดรวบยอดเกียวกบัจาํนวนจริงๆค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริงๆจาํนวนจริงทีอยูใ่น
รูปกรณฑ์และจาํนวนจริงทีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัทีมีเลขชีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะๆหาค่าประมาณ
ของจาํนวนจริงทีอยู่ในรูปกรณฑ์และจาํนวนจริงทีอยู่ในรูปเลขยกกาํลงัโดยใช้วิธีการคาํนวณที
เหมาะสมและสามารถนาํสมบติัของจาํนวนจริงไปใชไ้ด ้

 นาํความรู้เรืองอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการคาดคะเนระยะทางๆความสูงและ
แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัได ้
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 มีความคิดรวบยอดในเรืองเซตๆการดาํเนินการของเซตและใชค้วามรู้เกียวกบัแผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ๆแสดงเซตไปใชแ้กปั้ญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผล 

 เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได ้

 มีความคิดรวบยอดเกียวกบัความสัมพนัธ์และฟังก์ชนัๆสามารถใช้ความสัมพนัธ์และ
ฟังกช์นัแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 เขา้ใจความหมายของลาํดบัเลขคณิตๆลาํดบัเรขาคณิตๆและสามารถหาพจน์ทวัไปได ้ 
เขา้ใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตๆอนุกรมเรขาคณิตและหาผลบวก n 

พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและนาํไปใชไ้ด ้  
 รู้และเขา้ใจการแกส้มการและอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง  รวมทงัใชก้ราฟของ
สมการ  อสมการ  หรือฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 
 เขา้ใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่าย  เลือกใช้ค่ากลางไดเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและ
วตัถุประสงค์ๆสามารถหาค่าเฉลียเลขคณิตๆมธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนต์ไทล์ของขอ้มูลๆวิเคราะห์ข้อมูลและนาํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลไปใช้ช่วยในการ
ตดัสินใจ 

 เขา้ใจเกียวกบัการทดลองสุ่มๆเหตุการณ์และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ๆสามารถใช้
ความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ประกอบการตดัสินใจและแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้

 ใช้วิธีการทีหลากหลายแกปั้ญหาๆใชค้วามรู้ๆทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมๆให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสมๆใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสารๆการ
สือความหมายและการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนๆเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาํความรู้ๆหลกัการๆกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆและมีความคิด
ริเริมสร้างสรรค ์

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์  

สาระทีๆ 1ๆจํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน  ค 1.1ๆเขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

มาตรฐานๆค 1.2ๆเขา้ใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

 การดาํเนินการต่าง ๆ   และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา    

มาตรฐานๆค 1.3ๆใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา  
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มาตรฐานๆค 1.4ๆเขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเกียวกบัจาํนวนไปใช ้

สาระทีๆ 2ๆการวดั 

มาตรฐานๆค 2.1ๆเขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

มาตรฐานๆค 2.2ๆแกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

สาระทีๆ 3ๆเรขาคณติ 

มาตรฐานๆค 3.1ๆอธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐานๆค 3.2ๆใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเกียวกบัปริภูมิ(spatial  reasoning)  และ 

     ใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric  model)  ในการแกปั้ญหา 
สาระทีๆ 4ๆพชีคณติ 

มาตรฐานๆค 4.1ๆเขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

มาตรฐานๆค 4.2ๆใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   

             model)  อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนาํไปใช ้

             แกปั้ญหา 
สาระทีๆ 5ๆการวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานๆค 5.1ๆเขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

มาตรฐานๆค 5.2ๆใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่ง 

            สมเหตุสมผล 

มาตรฐานๆค 5.3ๆใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระทีๆ 6ๆทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐานๆค 6.1ๆมีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสือสาร  การสือความหมาย 

            ทางคณิตศาสตร์  และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์   

            และเชือโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  สตรีวทิยา  พุทธมณฑล 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล  ตงัอยูเ่ลขที 70 หมู่ 2  แขวงทวีวฒันา  
เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  เปิดสอนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1ๆถึงชนัมธัยมศึกษาปีที 6ๆมีจาํนวนนกัเรียนทงัสิน 2,739 คนๆครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 105 คน 
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นโยบายการจัดการศึกษา 
 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีกล่าวถึงเกียวกบัการจดัการศึกษาให้มีการเร่งรัด
การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาํความรู้ๆเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงๆรวมทงัผลของการวิเคราะห์องค์กรเพือดูสภาพภายในและภายนอก (SWOT)   

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลๆโรงเรียนจึงได้กาํหนดนโยบายการจดั
การศึกษา  ดงันี 

 1.ๆส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมๆจริยธรรมๆมีความเป็นไทยๆตระหนกัและนาํ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

 2.ๆส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ๆใฝ่รู้ใฝ่เรียนๆและมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ๆคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล 

 3.ๆส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้สุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด 

 4.ๆส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้และสามารถดาํเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาสิงแวดลอ้ม 

 5.ๆเพิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการให้มีความคล่องตวัๆส่งผลให้นักเรียน
พฒันาศกัยภาพมีคุณภาพเป็นทียอมรับของสังคม 

 6.ๆพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการๆให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้ความสามารถๆคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละทกัษะการดาํรงชีวติไดต้ามศกัยภาพ 

 7.ๆพฒันาบุคลากรในโรงเรียนให้มีทกัษะในการปฏิบติังานๆสามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8.ๆพฒันาแหล่งการเรียนรู้และสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการจดัการศึกษา 
 9.ๆส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนๆเครือข่ายผูป้กครองๆให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

วสัิยทัศน์ 

 รักศกัดิศรีๆมีคุณธรรมๆเลิศลาํวิชาการๆสืบสานงานพระราชดาํริๆมีความเป็นไทย  
สือสารไดอ้ยา่งนอ้ยสองภาษาๆลาํหนา้ทางความคิดๆผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์ๆมุ่งมนัอาชีพสุจริต  
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
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พนัธกจิ 

 1.ๆส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถๆคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
และทกัษะการดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงๆมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 2.ๆส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนๆและมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ๆคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล 

 3.ๆส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้สุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด 

 4.ๆส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้และสามารถดาํเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาสิงแวดลอ้ม 

 5.ๆพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 6.ๆพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 7.ๆสร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัให้มีทกัษะในการทาํงานๆและนาํเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8.ๆพฒันาแหล่งการเรียนรู้และสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการการเรียนการสอนๆตลอด
ทงัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 

 9.ๆสร้างเครือข่ายชุมชนทีเขม้แขง็ๆเพือสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

เป้าประสงค์ 

 1.ๆโรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการทีดีๆมีความโปร่งใสๆสามารถตรวจสอบได ้ มี
บรรยากาศและวฒันธรรมๆการปฏิบติังานแบบกัลยาณมิตรๆรวมพลังสร้างสรรค์และร่วมกัน
รับผดิชอบโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา 
 2.ๆโรงเรียนยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึน  เป็นทียอมรับของชุมชนและผู ้
ทีเกียวขอ้ง 

 3.ๆโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้น
นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 4.ๆนกัเรียนไดรั้บการบริการทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.ๆนกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ๆคิดวิเคราะห์ๆมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือสารเพือการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์
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 6.ๆนกัเรียนมีทกัษะในการดาํรงชีวติมีความมนัใจในตนเอง  กลา้แสดงออก  มีคุณธรรม
และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 7.ๆนักเรียนมีความเป็นไทยๆมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวฒันธรรมไทย  
และภูมิปัญญาทอ้งถินๆรู้จกัการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง 

 8.ๆผูบ้ริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้กียวขอ้งมี
ความรู้ความสามารถและจิตวญิญาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 9.ๆโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการจดัการศึกษาๆโดยเพิมศกัยภาพ      
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 10.ๆโรงเรียนมีระบบเครือข่าย  ผูเ้ชียวชาญ  ศึกษานิเทศก์  ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิน
ทีมีความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา   
 

วสัิยทศัน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนโดยนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้ความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพๆอนัเป็นพืนฐานในการศึกษาและการประกอบอาชีพๆเป็น
พลเมืองทีมีคุณภาพๆมีคุณธรรมๆจริยธรรมๆมีความสุขและความสาํเร็จในการดาํรงชีวติ 

 

พนัธกจิของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 1.ๆจดักิจกรรมเพือส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆได้แก่ 

ความสามารถในการแกปั้ญหาๆความสามารถในการให้เหตุผลๆความสามารถในการสือสารๆสือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอ ความสามารถในการเชือมโยงความรู้ๆและการมีความคิด
ริเริมสร้างสรรค ์

 2.ๆจดักิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างสาระดา้นความรู้ๆทกัษะกระบวนการๆควบคู่
ไปกบัคุณธรรมๆจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ๆ ไดแ้ก่ๆการทาํงานอยา่งมีระบบๆมีระเบียบๆมี
ความรอบคอบๆมีความรับผดิชอบๆมีวิจารณญาณๆมีความเชือมนัในตนเองๆพร้อมทงัตระหนกัใน
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์   
 3.ๆจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 4.ๆจดักิจกรรมเพือส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ  
 5.ๆจดักิจกรรมเพือสนบัสนุนนกัเรียนทีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
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เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 1.ๆผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 2.ๆผูเ้รียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์และสามารถนําความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวติควบคู่ไปกบัคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 

 3.ๆผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครืองมือในการดาํรงชีวิตหรือ
ศึกษาในขนัสูงต่อไป 
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คําอธิบายรายวชิาคณติศาสตร์พนืฐาน 
 

รหสัวชิา  ค32101 วชิาคณิตศาสตร์  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชนัมธัยมศึกษาปีที  5 ภาคเรียนที  1 เวลา   60  ชวัโมง/จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

______________________________________________________________________________ 

 ศึกษาๆฝึกทกัษะการคิดคาํนวณๆทกัษะการใช้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในสาระ
ต่อไปนี 

 สถิติและข้อมูลๆประกอบดว้ย  ตวัอยา่งของกรณีหรือปัญหาทีตอ้งใชส้ถิติๆความหมาย
ของสถิติๆสถิติกบัการตดัสินใจและวางแผนๆขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูลๆและการแจกแจง
ความถีของขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆประกอบดว้ยๆการวดัค่ากลางของขอ้มูลๆการวดัตาํแหน่ง
ทีของขอ้มูลและการวดัการกระจายของขอ้มูล    

 การสํารวจความคิดเห็นๆประกอบดว้ย  วธีิสาํรวจความคิดเห็น  ตวัอยา่งเรืองทีเคยมีการ
สาํรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ  และการนาํผลการสาํรวจความคิดเห็นไปใชป้ระโยชน์ 

 ลาํดับและอนุกรมๆประกอบดว้ยๆลาํดบัๆความหมายของลาํดบัๆการหาพจน์ทวัไปของ
ลาํดบัๆลาํดบัเลขคณิตๆลาํดบัเรขาคณิตๆอนุกรมๆอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
 จดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ทีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนๆโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ๆกระบวนการแกปั้ญหาๆโดยปฏิบติัจริงๆทดลองๆสรุป รายงานๆเพือให้นักเรียนมี
ทกัษะความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผลการสือสาร  การสือความหมาย  และการ
นาํเสนอๆการเชือมโยงความรู้ๆและการคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและมี
เจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ๆใฝ่เรียนรู้ๆ ฝึกการทาํงานด้วยความขยนัๆซือสัตย์ๆมีระเบียบวินัย 
รอบคอบๆมีความมุ่งมนัและอยูอ่ยา่งพอเพียง 

ตัวชีวดั 

 ค4.1ๆม.4-6/4, ม.4-6/5    

 ค4.2ๆม.4-6/6 

 ค5.1ๆม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 ค5.2ๆม.4-6/1 
 ค5.3ๆม.4-6/1 

 ค6.1ๆม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6   
 

รวม  14  ตัวชีวดั 
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ตัวชีวดั                                                                                                    
ชือวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน  รหัสวชิา  ค32101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  

สาระท ี 4  พชีคณติ 

มาตรฐาน   ค4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป(pattern) ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

   ม.4-6/4  เขา้ใจความหมายของลาํดบัและหาพจน์ทวัไปของลาํดบัจาํกดั 

   ม.4-6/5  เขา้ใจความหมายของลาํดบัเลขคณิตและลาํดบัเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของ
ลาํดบัเลขคณิตและลาํดบัเรขาคณิตและนาํไปใช ้    

มาตรฐาน   ค4.2    ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
(mathematical model) อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

   ม.4-6/6 เขา้ใจความหมายของผลบวก n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต  หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
โดยใชสู้ตรและนาํไปใช ้

 
สาระท ี 5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน   ค5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   ม.4-6/1  เขา้ใจวธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่าย 

   ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ 

   เปอร์เซนตไ์ทลข์องขอ้มูล 

   ม.4-6/3   เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์

มาตรฐาน   ค5.2    ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดคะเนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

   ม.4-6/1 นาํผลทีไดจ้ากการสาํรวจความคิดเห็นไปใชค้าดการณ์ในสถานการณ์ที
กาํหนดให้ 

มาตรฐาน   ค5.3    ใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
   ม.4-6/1   ใชข้อ้มูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตดัสินใจ 
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สาระท ี 6 ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน   ค6.1    ความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือสาร การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 ม.4-6/1 ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
 ม.4-6/2 ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ม.4-6/3 ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ม.4-6/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือความหมาย 
และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

 ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆ 

 ม.4-6/6 มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
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ตารางที 1  หน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืนฐาน ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
 

หน่วย 

การเรียนรู้ 
ชือหน่วยการเรียนรู้ 

จาํนวน
คาบ 

1 สถิติและขอ้มลู 5 

 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

ตวัอยา่งของกรณีหรือปัญหาทีตอ้งใชส้ถิติ    
ความหมายของสถิติ   
สถิติกบัการตดัสินใจและวางแผน   
ขอ้มลูและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเบืองตน้ (1)  10 

 2.1 การแจกแจงความถีของขอ้มลู  
 2.2 การแจกแจงความถีของขอ้มลูโดยใชก้ราฟ  
 2.3 การวดัตาํแหน่งทีของขอ้มลู  

3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเบืองตน้ (2)   12 

 3.1 การวดัค่ากลางของขอ้มลู  
 3.2 การวดัการกระจายของขอ้มลู  

4 การสาํรวจความคิดเห็น   8 

 4.1 

4.2 

4.3 

วิธีสาํรวจความคิดเห็น   
ตวัอยา่งเรืองทีเคยมีการสาํรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ   
การนาํผลการสาํรวจความคิดเห็นไปใชป้ระโยชน์  

 

5 ลาํดบัและอนุกรม   25 

 5.1 

 

 

 

 

5.2 

ลาํดบั   
5.1.1  ความหมายของลาํดบั  
5.1.2  การหาพจนท์วัไปของลาํดบั  

5.1.3  ลาํดบัเลขคณิต 

5.1.4  ลาํดบัเรขาคณิต 
อนุกรม 

5.2.1  อนุกรมเลขคณิต 

5.2.2  อนุกรมเรขาคณิต 

 

  รวม 60 
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 การวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยได้ทําการวิจัยเพือศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  หน่วยการเรียนรู้ที 2  เรืองการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  ดงัตารางที  2 

 ตารางที 2  มาตรฐาน  ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที 2  เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูล 

                   เบืองตน้   

 

มาตรฐาน ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชัวโมง) 

มาตรฐาน ค5.1     
เขา้ใจและใชว้ิธีการทาง 

สถิติในการวิเคราะห์ 
ขอ้มลู 

 ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต มธัยฐาน   
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนตไ์ทลข์องขอ้มูล 
ม.4-6/3   เลือกใชค่้ากลางทีเหมาะสมกบั 

ขอ้มลู และวตัถุประสงค ์ 

1. การวดัค่ากลาง
ของขอ้มลู และ 

การวดัตาํแหน่งที
ของขอ้มลู 

2. การวดัการ
กระจายของ 

ขอ้มลู 

9 

 

 

 

3 

มาตรฐาน ค6.1     
มีความสามารถในการ 

แกปั้ญหา การใหเ้หตุผล   

การสือสาร การสือ 

ความหมายทาง 

คณิตศาสตร์  และการ 

นาํเสนอ การเชือมโยง 

ความรู้ต่างๆ ทาง 

คณิตศาสตร์ และ 

เชือมโยงคณิตศาสตร์ 

กบัศาสตร์อืนๆ  

และมีความคิดริเริม 

สร้างสรรค ์

 ม.4-6/1 ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการ
แกปั้ญหา 
ม.4-6/2 ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการ 

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

ม.4-6/3 ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  
และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ม.4-6/4  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทาง 

คณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือ 

ความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่ง 

ถูกตอ้ง และชดัเจน 

ม.4-6/5   เชือมโยงความรู้ต่างๆ ใน 

คณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ  
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยง 

กบัศาสตร์อืนๆ 

ม.4-6/6   มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
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การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

  

หลกัการสอนคณติศาสตร์ 
 ในการจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์นนั ผูส้อนควรเนน้กระบวนการและยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหามากกว่าการได้คาํตอบทีถูกต้องแต่เพียงเดียวๆควรแสดงให้เห็นเจตคติและความ
กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ควรใชก้ารอธิบายและการอภิปรายซกัถามให้ใชค้วามคิดและให้เกิด
ความคิดรวบยอด ตลอดจนหลกัการทีถูกตอ้ง ทีสําคญัครูควรให้กาํลงัใจกบันกัเรียนๆซึงๆยุพิน    
พิพิธกุล (2545: 11-12) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งันี 

 1.ๆควรสอนจากเรืองง่ายไปสู่ยากๆในการยกตวัอยา่งอาจจะยกตวัอยา่งจากจาํนวนนอ้ย  
หรือตวัเลขง่าย ๆ  ก่อน  แลว้จึงไปสู่สัญลกัษณ์ 

 2.ๆเปลียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมๆใช้ในการสอนเรืองทีสามารถใช้สือการเรียน
การสอนทีเป็นรูปธรรมประกอบได ้

 3.ๆสอนให้สัมพนัธ์กบัความคิดๆเมือผูส้อนจะทบทวนเรืองใดก็ควรทบทวนให้หมด  
การรวบรวมเรืองทีเหมือนกนัเขา้หมวดหมู่จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจไดแ้ม่นยาํมากขึน 

 4.ๆเปลียนวิธีสอนไม่ให้ซาํซากน่าเบือหน่ายๆผูส้อนควรสอนให้สนุกและน่าสนใจซึง
อาจจะมีกลอนๆเพลงๆเกมๆการเล่าเรืองๆการทาํภาพประกอบๆการ์ตูนๆปริศนาๆเป็นตน้ๆตอ้งรู้จกั
สอดแทรกสิงละอนัพนัละนอ้ยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 

 5.ๆใช้ความสนใจของผูเ้รียนเป็นจุดเริมตน้และเป็นแรงดลใจทีจะเรียนๆดว้ยเหตุนีใน
การสอนจึงมีการนาํเขา้สู่บทเรียนเพือเร้าความสนใจ 

 6.ๆควรคาํนึงถึงประสบการณ์เดิมและทกัษะเดิมทีผูเ้รียนมีอยู่ๆ ซึงกิจกรรมใหม่ควรจะ
ต่อเนืองกบักิจกรรมเดิม 

 7.ๆเรืองทีสัมพนัธ์กนัก็ควรสอนไปพร้อม ๆ กนั   
 8.ๆสอนใหผู้เ้รียนเห็นโครงสร้างไม่ใช่เนน้เนือหา 
 9.ๆไม่ควรเป็นเรืองยากเกินไปๆผูส้อนบางคนชอบให้โจทย์ยากเกินสาระการเรียนรู้ที
กาํหนดไว้ๆ ซึงอาจทาํให้ผูเ้รียนทีเรียนอ่อนทอ้ถอยๆแต่ผูเ้รียนทีเรียนเก่งอาจจะชอบควรส่งเสริม
เป็นราย ๆ ไปๆในการสอนควรคาํนึงถึงหลกัสูตรและเลือกเนือหาเพิมเติมให้เหมาะสมเพือส่งเสริม
ศกัยภาพ 
 10.ๆสอนให้ผูเ้รียนสามารถหาขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเองๆการยกตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอย่าง  
จนนกัเรียนเห็นรูปแบบจะช่วยให้นกัเรียนสรุปได้ๆ อย่ารีบร้อนเกินไปๆควรเลือกวิธีการต่าง ๆ ที
สอดคลอ้งกบัเนือหา 
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 11.ๆใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัในสิงทีทาํได้ๆ ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินผลการปฏิบติั 

 12.ๆผูส้อนควรมีอารมณ์ขนัเพือช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิงขึนเพราะวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวชิาทีเรียนหนกัผูส้อนไม่ควรเคร่งเครียดควรให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 
 13.ๆผูส้อนควรจะมีความกระตือรือร้นและตืนตวัอยูเ่สมอ 

 14.ๆผูส้อนควรหมนัแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือทีจะนาํสิงแปลกใหม่มาถ่ายทอดให้แก่
ผูเ้รียนและผูส้อนควรเป็นผูที้มีความศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทาํใหส้อนไดดี้ 

 ส่วนๆสิริพรๆทิพยค์ง (2545: 110-111)ๆไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งันี 

 1.ๆสอนจากสิงทีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม  เช่นๆถา้ครูตอ้งการสอนให้นกัเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดเกียวกบัหา้ๆครูก็หยิบส้มมา 5 ผล  ให้นกัเรียนนบัพร้อมกบัหยิบส้มก่อนการเขียน
สัญลกัษณ์ 5 เป็นตน้ 

 2.ๆสอนจากสิงทีอยู่ใกล้ตวันักเรียนก่อนสอนสิงทีอยู่ไกลตวั เช่นๆในการสอนเรือง   
การคะเนความยาวครูควรให้นักเรียนคะเนความยาวของดินสอทีนักเรียนใช้ๆความยาวของโต๊ะ
นกัเรียนก่อนคะเนความกวา้งและความยาวของหอ้งเรียนตามลาํดบั 

 3.ๆสอนจากเรืองทีง่ายก่อนสอนเรืองทียาก เช่นๆสอนการบวกก่อนการคูณๆแกส้มการ  
ตวัแปรเดียวก่อนแกส้มการสองตวัแปร 

 4.ๆสอนตรงตามเนือหาทีตอ้งการสอน เช่นๆสอนเรืองรูปวงกลมครูควรสอนเกียวกบั 
จุดศูนยก์ลาง  รัศมี  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  คอร์ด  รูปทวัไปของสมการวงกลมแทนทีจะกล่าวถึงโฟกสั
ของวงรี  พาราโบลาและไฮเพอร์โบลา 
 5.ๆสอนใหคิ้ดไปตามลาํดบัขนัตอนอยา่งมีเหตุผลๆโดยขนัตอนทีกาํลงัทาํเป็นผลมาจาก
ขนัตอนก่อนหนา้นนั   
 6.ๆสอนดว้ยอารมณ์ขนัๆจะทาํให้นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใชเ้กม  เพลง
ปริศนา  เป็นตน้ 
 7.ๆสอนด้วยหลักจิตวิทยาๆสร้างแรงจูงใจๆเสริมกาํลงัใจให้กับนักเรียนโดยการใช้
คาํพดู  เช่นๆดีมากๆทาํไดถู้กตอ้งแลว้ๆลองคิดอีกวธีิหนึงดูซิ 

 8.ๆสอนโดยการนาํไปสัมพนัธ์กบัวชิาอืน เช่นๆวิชาวิทยาศาสตร์กบัการเพิมจาํนวนของ    
แมลงหวีๆซึงตอ้งอาศยัความรู้เรืองเลขยกกาํลงัเพราะจาํนวนแมลงหวีมีคาํตอบอยู่ในรูปของเลข      
ยกกาํลงั 
 จากหลกัการสอนคณิตศาสตร์ทีนกัวชิาการกล่าวไวข้า้งตน้สรุปไดว้า่ในการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งทราบหลกัการสอนคณิตศาสตแ์ละนาํหลกัการสอนนีไป
ใชใ้นการสอนเพือช่วยให้การสอนบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว้ๆ ควรสอนเมือผูเ้รียนมีความพร้อมใน
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ทุก ๆ ดา้นๆโดยเฉพาะดา้นความรู้เดิมเพือจะต่อเชือมไปหาความรู้ใหม่ๆสอนจากสิงทีง่ายไปหาสิง
ทียากขึนตามลาํดบัเป็นขนัตอนๆส่วนกิจกรรมก็ควรมีความสนุกสนานผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุก
ขนัตอนๆซึงจะทาํให้นกัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ดว้ยความเขา้ใจๆสนุกสนานในการเรียนๆมีความรู้  
ประสบผลสาํเร็จในการเรียนและสามารถนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์   
 การสอนใหมี้ประสิทธิภาพนนัควรคาํนึงถึงหลกัการทีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละวิชา 
และในการสอนคณิตศาสตร์ก็เช่นกนัๆเพราะคณิตศาสตร์มีหลกัการสอนทีแตกต่างไปจากวิชาอืนๆ 

ดงันันครูควรมีความรู้ความเขา้ใจในเกียวกบัทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ซึง วรรณีๆโสมประยูร 

(2541: 20) ไดเ้สนอวธีิการสอนทีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ 8 ทฤษฎีๆดงันี 

 1.ๆทฤษฎีเชือมโยงจิตสาํนึก (Apperception Theory) ของเฮอร์บาร์ต(Herbat) เป็นทฤษฎี
เชือมโยงสิงเร้ากบัการเรียนรู้ๆเน้นการเรียนหรือใช้สถานการณ์ต่าง ๆๆเป็นกระบวนการเชือมต่อ
ความคิดใหเ้ขา้ไปในความคิดทีเก็บสะสมไว ้

 2.ๆทฤษฎีเชือมโยงสภาพการณ์จากสิงเร้าและการตอบสนอง (ConnectionismaS-R 

Bond Theory) ของธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นการเชือมโยงสิงเร้ากบัการตอบสนองของนกัเรียน
ในแต่ละขนัอยา่งต่อเนืองๆโดยอาศยักฎการเรียนรู้ 3 กฎๆคือ 

 2.1ๆกฎของการฝึกฝนหรือการกระทาํซาํ (TheaLawaofaExerciseaRepetition) การ
ตอบสนองของสิงเร้ามากบ่อยครังเท่าใดๆสิงนนัยอ่มจะอยูค่งทนมากขึนเท่านนัและถา้ไม่ไดป้ฏิบติั
ตวัเชือมจะอ่อนกาํลงัลง 

 2.2ๆกฎแห่งผล (LawaofaEffect) หรือกฎแห่งความพึงพอใจและความเจ็บปวด
(Pleasure-Pain Principle) การตอบสนองจะมีกาํลงัขึนหากเกิดความพึงพอใจตามมาๆและกาํลงัจะ
อ่อนลงเมือเกิดความไม่พอใจ 

 2.3 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ของครอนบาค (Cronbacth) กระแส
ประสาททีมีความพร้อมทีจะกระทาํและไดก้ระทาํเช่นนนัจะก่อให้เกิดความพอใจ แต่ถา้ยงัไม่พร้อม
ทีจะกระทาํยอ่มทาํใหเ้กิดความรําคาญ 

 3.ๆทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) การเรียนรู้จะแบ่ง
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ออกเป็นส่วนยอ่ยมากมายๆซึงแต่ละส่วนจะถูกเสริมแรงเป็นส่วน ๆ ไป  

และตอ้งกาํหนดจงัหวะเวลาในการเสริมแรงใหเ้หมาะสม 
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 4.ๆทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline)ๆของเพลโต (Plato) การพฒันาสมองโดยให้
นกัเรียนเขา้ใจและฝึกมาก ๆ จนเกิดทกัษะและความคงทนในการเรียนรู้และการถ่ายโยงไปใชโ้ดย
อตัโนมติั 

 5.ๆทฤษฎีการสรุป (Generalization Theory)ๆของจดัด์ (Judd)ๆเนน้การสรุปเรืองจาก
ประสบการณ์ทีไดรั้บ 

 6.ๆทฤษฎีการหยงัรู้ (Insight through configuration of a perceive situation Theory) ของ       
โคลเลอร์ (Kohler) คือจดัสภาพทีเป็นปัญหาและใหน้กัเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงต่าง ๆ 

ทีเกิดขึนและหาทางแก้ปัญหาเป็นคราว ๆๆไปๆต่อเมือเกิดปัญหาขึนอีกนักเรียนก็จะสามารถนาํ
วิธีการนนัมาแกปั้ญหาไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาคิดพิจารณาใหม่แลว้ก็อาจนาํมาดดัแปลงใช้กบั
สถานการณ์ใหม่และรู้จกัมองปัญหาเป็นส่วน ๆ และเรียนรู้ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ได ้

 7.ๆทฤษฎีการผอ่นคลาย (Suggestopedia Theory ) เนน้เรืองความสุขความสบายจะช่วย
ใหเ้กิดความรู้และความคิดสร้างสรรค ์

 8.ๆทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach Theory)  เนน้เรืองการเรียนรู้
โดยการสัมผสัของจริง 

 สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ (2539: 16)ๆไดก้ล่าวถึงทฤษฎีในการสอน
คณิตศาสตร์วา่  ในการสอนคณิตศาสตร์นนัผูส้อนควรเขา้ใจในทฤษฎีทีเกียวกบัผูเ้รียน  ดงันี 

 1.ๆทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (DrillaTheory)ๆเป็นทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ทีเน้นเรือง
การฝึกฝน  ให้ทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ ซาํ ๆ จนกวา่เด็กจะเคยชินกบัวิธีการนนั ๆ การสอนจึงเริมโดย
ครูเป็นผูย้กตวัอยา่งหรือบอกสูตรหรือกฎเกณฑ์ๆ แลว้ใหเ้ด็กฝึกฝนทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ จนชาํนาญ 

 2.ๆทฤษฎีการเรียนรู้โดยบงัเอิญ(Incidental Learning Theory)ทฤษฎีนีเชือวา่เด็กจะเรียน
ไดดี้เมือเกิดความตอ้งการหรืออยากรู้เรืองใดเรืองหนึง 

 3.ๆทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory)  ทฤษฎีนีเชือวา่การคาํนวณกบัการเป็นอยู่
ในสังคมของเด็กเป็นหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ๆและมีความเชือวา่เด็กจะเรียนรู้และ
เขา้ใจสิงทีเรียนไดดี้เมือสิงนนัมีความหมายต่อเด็กเองและเป็นเรืองทีเด็กไดพ้บเห็นและปฏิบติัใน
สังคมประจาํวนัของเด็ก 
 นอกจากนนัๆอมัพรๆมา้คนอง (2546: 1-8)  ยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวขอ้งและนาํมาใช้
ในการสอนคณิตศาสตร์  ดงันี  

 1.ๆทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย เจต์  (Piaget’satheoryaofaintellectual 

development)  เชือวา่พฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยจ์ะพฒันาขึนเป็นลาํดบั 4 ขนั  คือ ขนัที 1    
ขนัประสาทสัมผสัและการเคลือนไหว  ขนัที 2  ขนัเตรียมพร้อมปฏิบติัการ  ขนัที 3  ขนัปฏิบติัการ   
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ทีเป็นรูปธรรมๆและขนัที 4ๆขนัปฏิบติัการตามแผนๆทฤษฎีนีมีประโยชน์คือจะทาํให้ทราบถึง
พฤติกรรมของผูเ้รียนว่ามีวิธีคิดๆภาษาๆปฏิกริยาและพฤติกรรมต่างจากผูใ้หญ่ๆดังนันการจดั
การศึกษาต้องมีรูปแบบทีแตกต่างจากผูใ้หญ่ๆโดยต้องจดัการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก         
สือรูปธรรมๆจดัสิงแวดล้อมในการเรียนรู้และแนะนาํผูเ้รียนมากกว่าสอนเองๆเพราะปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมีบทบาทต่อการพฒันาสติปัญญามากๆตอ้งให้ผูเ้รียนไดคิ้ดๆพูดๆอภิปราย  
แลกเปลียนความคิดเห็นของตนเอง  ซึงเรียกกระบวนการนีวา่ “การกระจายความรู้” 

 2.ๆทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes’s theory of mathematics learning)  

ประกอบดว้ยกฎ  4  ขอ้  ดงันี 
 2.1ๆกฎภาวะสมดุล  คือ  ความเขา้ใจทีแทจ้ริงในมโนทศัน์ใหม่ๆเป็นการพฒันาที
เกียวขอ้ง 3  ขนั  คือ  ขนัที 1ๆเป็นขนัพืนฐานทีผูเ้รียนประสบกบัมโนทศัน์ในรูปแบบทีมีโครงสร้าง
ต่าง ๆ  ขนัที 2ๆเป็นขนัทีผูเ้รียนไดพ้บกิจกรรมทีมีโครงสร้างมากขึนๆซึงเป็นโครงสร้างทีคลา้ยคลึง
กบัโครงสร้างของมโนทศัน์ทีผูเ้รียนจะได้เรียน  ขนัที 3ๆเป็นขนัทีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์ทีจะเห็นไดถึ้งการนาํมโนทศัน์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัๆเรียกการพฒันาสามขนันีวา่  
“วฎัจกัรการเรียนรู้” 

 2.2ๆกฎความหลากหลายของการรับรู้ คือๆการเรียนรู้มโนทศัน์เดียวกนัหลาย ๆ 
รูปแบบผา่นการบริหารทางกายภาพ 

 2.3ๆกฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ คือๆการอา้งอิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  
หรือการนาํเอามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึนๆถา้ตวัแปรทีไม่เกียวขอ้ง
กบัมโนทศัน์นนัเปลียนไปอยา่งเป็นระบบๆในขณะทีคงไวซึ้งตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัมโนทศัน์นนั ๆ  
 2.4ๆกฎการสร้าง คือๆผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันามโนทศัน์จากประสบการณ์ในการ
สร้างความรู้เพือก่อใหเ้กิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ทีสาํคญัและมนัคงๆซึงจะนาํไปสู่การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ต่อไป 

 3.ๆทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s theory of instruction)  กล่าววา่การ
เรียนการสอนประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญั 4 ประการ คือๆโครงสร้างๆความพร้อมๆการหยงัรู้  
และแรงจูงใจๆนอกจากนนัยงักล่าวว่ามนุษยส์ามารถเรียนคณิตศาสตร์ได ้3 ระดบั  คือระดบัทีมี
ประสบการณ์ตรงและสัมผสัได้ๆระดับของการใช้ภาพเป็นสือการมองเห็นๆระดับการสร้าง
ความสัมพนัธ์และใชส้ัญลกัษณ์ 

 4.ๆทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่(Gagne’s  theory  of  learning) ไดแ้ยกสาระการเรียนใน
การเรียนคณิตศาสตร์เป็น 4 ประเภท คือๆขอ้เทจ็จริงทางคณิตศาสตร์  ทกัษะคณิตศาสตร์  มโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์  กฎหรือหลกัการทางคณิตศาสตร์  นอกจากนันกาเย่ยงัแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น       
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8ๆประเภท คือๆการเรียนสัญญาณๆการเรียนสิงเร้าๆการเรียนแบบลูกโซ่ๆการเรียนโดยใช้การ
สัมภาษณ์ทางภาษาๆการเรียนโดยการจาํแนกความแตกต่างๆการเรียนมโนทศัน์ๆการเรียนกฎๆการ
เรียนแกปั้ญหาๆโดยเกิดขึนจากการเรียนรู้ 4  ขนัตอน คือ  ขนัที 1  ขนัรับหรือจบัใจความ  ขนัที 2  

ขนัการไดม้าซึงความรู้  ขนัที 3  ขนัเก็บความรู้  และขนัที 4  ขนัระลึกถึงหรือดึงความรู้ใช ้

 5.ๆทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory)ๆเป็นทฤษฎีทีสอดคล้องกบัการ
จดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัๆโดยเน้นวา่ความรู้เป็นสิงทีถูกสร้างขึนโดยผูเ้รียนๆผูเ้รียนใช้
ประสบการณ์ทีมีเป็นพืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ๆการเรียนรู้เป็นสิงทีเกิดขึนภายในตวัผูเ้รียน
จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มภายนอกๆดงันนัการจดัการศึกษาตามแนวทฤษฎีนีตอ้งเป็น
กิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

 จากทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ข้างต้นนับว่าเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากๆทาํให้ผูส้อนได้นํามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมให้
สอดคลอ้งความพร้อมของผูเ้รียนๆโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเนือหาความรู้ตอ้งมี
ความเหมาะสมกบัวยัๆความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียนๆนอกจากนนัผูส้อนตอ้งจดักิจกรรม
ทีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 
วธีิสอนคณติศาสตร์ 

 การจดัการเรียนการสอนจะประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดน้นั
ยอ่มขึนอยูก่บัความสามารถของครูทีจะนาํเทคนิคๆและวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ มา
ใช้ ให้เหมาะสมกบัเนือหาผูเ้รียนและสภาพแวดล้อมๆซึงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นนัไม่มี
วิธีการจดัการเรียนการสอนใดทีจะทาํให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์โดย
วิธีการจดัการเรียนการสอนเพียงวิธีเดียวๆแต่จะตอ้งใชห้ลากหลายวิธีในการจดัการเรียนการสอน
เพือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากทีสุดๆซึงนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงวิธีสอนคณิตศาสตร์ไว้
ดงันี 
 ยพุินๆพิพิธกุล (2545: 13-37) ไดแ้บ่งวธีิการสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.ๆวิธีการสอนโดยเน้นกิจกรรมครูๆประกอบดว้ยวิธีการสอน 3 วิธี คือ  วิธีการสอน
แบบการอธิบายและการแสดงเหตุผล  วิธีการสอนแบบสาธิตและวิธีการสอนแบบใชค้าํถาม  ซึงมี
รายละเอียดดงันี 

 1.1ๆวิธีการสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผลๆเป็นวิธีสอนทีครูเป็นผูบ้อกให้
นกัเรียนติดตามๆเมือครูตอ้งการให้นกัเรียนเขา้ใจเรืองใดครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผลวิเคราะห์  
ตีความรวมทงัเป็นผูส้รุปด้วยๆวิธีการสอนแบบนีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทีครูเป็นสําคญั  
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นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมน้อยมาก  โดยส่วนใหญ่นกัเรียนเป็นผูรั้บฟังตอบคาํถามของครู  และ
ซกัถาม   เรืองทีไม่เขา้ใจ  ประโยชน์และขอ้จาํกดัของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบการอธิบายและแสดง
เหตุผลคือช่วยประหยดัเวลา  ใชใ้นการอธิบายสิงทีเขา้ใจยากใหก้บันกัเรียน  สอนนกัเรียนไดจ้าํนวน
มาก ๆ ในเวลาเดียวกนั  แต่วิธีการสอนแบบนีเหมาะสําหรับเนือหาเพียงบางตอนเท่านนั  และเป็น
การสอนทีไม่ไดค้าํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน  นกัเรียนไม่มีโอกาสคน้ควา้ได้
แต่รับฟังจากคาํบอกเล่าของครูและเป็นการไม่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์

 1.2ๆวธีิการสอนแบบสาธิตๆหมายถึงการแสดงใหน้กัเรียนดูๆครูควรจะใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนโดยครูจะใช้สือการเรียนการสอนทีเป็นรูปธรรมๆและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบสาธิตคือๆประหยดัเวลาทงัครูและนกัเรียนๆเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดเ้ห็นทวัถึงทงัชนัๆช่วยใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการสังเกตและสามารถสรุปได้ๆ ส่วนขอ้จาํกดัของ
วิธีการสอนแบบสาธิตคือๆถ้าครูอธิบายหรือสาธิตเร็วเกินไปก็จะทาํให้นักเรียนตามไม่ทนัและ      
ไม่เขา้ใจ 

 1.3ๆวิธีการสอนแบบใช้คาํถามๆเป็นวิธีการสอนทีมุ่งให้ความรู้แก่นกัเรียนดว้ยการ    
ถามตอบๆวิธีการสอนแบบนีครูจะมีวิธีการถามคือๆใชค้าํถามสอดแทรกกบัวิธีการสอนแบบอืน ๆ 
ครูอาจจะใชค้าํถามเป็นตอน ๆๆหรือถามต่อเนืองจนสามารถสรุปบทเรียนนนัก็ได้ๆ ประโยชน์ของ
วธีิการสอนแบบใชค้าํถามก็คือๆใชส้ําหรับเนือหาทีไม่สามารถแสดงไดด้ว้ยรูปธรรมทาํให้นกัเรียน
ไดติ้ดตามและพฒันาความคิดๆส่วนขอ้จาํกดัคือเหมาะกบัเนือหาบางเรืองและครูตอ้งใชค้าํถามอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

 2.ๆวิธีการสอนโดยเน้นกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนๆประกอบด้วยวิธีการสอน 3 วิธี 
ได้แก่ๆวิธีการสอนแบบทดลองๆวิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนแบบโครงการๆโดย
รายละเอียดของแต่ละวธีิการสอนมีดงันี 

  2.1ๆวธีิสอนแบบทดลองๆเป็นวิธีสอนทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการกระทาํหรือ
เรียนโดยการสังเกตๆซึงนกัเรียนจะมีโอกาสทดลองๆคน้หาๆสังเกตและทาํงานกลุ่มจากการทดลอง 
โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ 
 2.2ๆวิธีสอนแบบอภิปรายๆเป็นวิธีสอนทีมุ่งให้นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มๆรวมพลงั
ความคิดเพือพิจารณาปัญหาๆช่วยกนัหาขอ้เท็จจริงๆหาเหตุผลร่วมกนัๆวิธีสอนแบบอภิปรายจะทาํ
ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั 
 2.3ๆวิธีสอนแบบโครงการหรือโครงงานๆเป็นวิธีสอนทีมุ่งให้นกัเรียนทาํกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึงทีเกิดจากความสนใจของนกัเรียนๆครูอาจกาํหนดหัวขอ้หรือให้นกัเรียนร่วมกนั
กาํหนดขึนมาเองก็ได้ๆโดยครูเป็นเพียงผูช่้วยเหลือแนะนาํเมือนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ
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เท่านันๆซึงนกัเรียนจะตอ้งวางแผนการเรียนรู้โดยดาํเนินงานตามโครงการทีกาํหนดๆประโยชน์
ของวิธีการสอนแบบโครงการหรือโครงงานคือๆเน้นคุณค่าการทาํงานแบบประชาธิปไตย  ทาํให้
นกัเรียนรู้จกัวางแผนๆส่งเสริมให้นกัเรียนมีการคน้ควา้หาความรู้และทาํงานอย่างมีอิสระส่งเสริม
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 3.ๆวิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมผูเ้รียนรายบุคคลๆประกอบด้วยวิธีสอน  วิธี ได้แก่ วิธี
สอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมๆวธีิสอนโดยใชชุ้ดการสอนๆวิธีสอนโดยใชเ้อกสารแนะแนวทาง  มี
รายละเอียด ดงันี 

 3.1ๆวิธีสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมๆเป็นวิธีสอนทีเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองจากบทเรียนโปรแกรมทีมีคาํเฉลยไว้ๆ โดยครูไดอ้อกแบบและสร้างขึนเพือฝึกทกัษะนกัเรียน
โดยมีการประเมินผลๆเพือตรวจสอบความเขา้ใจและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 3.2  วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน  เป็นวิธีสอนทีเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
จากชุดการสอนทีประกอบดว้ย  บตัรคาํสัง  บตัรกิจกรรม  บตัรเนือหา  แบบฝึกหดั  เป็นตน้  เพือให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากชุดการสอนดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 

 3.3ๆวธีิสอนโดยใชเ้อกสารแนะแนวทางๆเป็นวธีิการสอนทีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเองจากเอกสารแนะแนวทางๆอาจอยู่ในรูปการเติมคาํแต่ไม่มีเฉลยให้ๆเพือเปิดโอกาสให้
นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากคาํถามทีกาํหนด 

 4.ๆวิธีสอนทีเน้นกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนๆประกอบด้วย 4 วิธี คือๆวิธีสอน
แบบแก้ปัญหาๆวิธีสอนแบบวิเคราะห์ๆสังเคราะห์ๆวิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนยัและวิธีสอนแบบ
คน้พบๆมีรายละเอียด ดงันี 

 4.1ๆวิธีสอนแบบแก้ปัญหาๆเป็นวิธีการสอนทีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
แกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลโดยอาศยัความคิดรวบยอดๆกฎเกณฑ์ๆขอ้สรุปๆประสบการณ์ๆ โดยใน 
การสอนครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหานันอย่างแจ่มชัดเสียก่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที
กาํหนดให ้

 4.2ๆวิธีสอนแบบวิเคราะห์สังเคราะห์ๆเป็นวิธีการสอนทีเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้
จากการแยกแยะปัญหาจากสิงทีไม่รู้ไปสู่สิงทีรู้ตามลาํดบัขนัตอนทีต่อเนือง 
 4.3ๆวิธีสอนแบบอุปนยั-นิรนยัๆเป็นวิธีการสอนทีเน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ
ยกตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอยา่งของครูๆเพือให้นกัเรียนเห็นรูปแบบๆสังเกตเปรียบเทียบลกัษณะร่วม
กนัเพือนาํไปสู่ขอ้สรุปใหม่หรือความรู้ใหม่ทีไดรั้บ 
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 4.4ๆวิธีสอนแบบค้นพบๆเป็นวิธีการสอนทีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพ
ปัญหาหรือสถานการณ์แลว้ใหน้กัเรียนแสวงหาวธีิแกปั้ญหาๆโดยครูจะใชว้ธีิสอนอืน ๆ  ผสมผสาน
ดว้ย  เช่นๆการถามตอบๆการอภิปรายๆการสาธิตๆการทดลองๆเป็นตน้ 

 ส่วนๆสิริพรๆทิพยค์ง (2545: 116-149) ไดก้ล่าวถึงวิธีสอนคณิตศาสตร์ไวว้า่ๆวิธีการ
สอนคณิตศาสตร์มีหลายวิธีๆซึงวิธีสอนแบบต่าง ๆ เป็นสิงสําคญัและจาํเป็นอย่างยิงทีครูผูส้อน
จะต้องรู้เพือจะได้จดัการเรียนการสอนให้บงัเกิดผลดีกับนักเรียน  วิธีการสอนใดก็ตามทีทาํให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นอยากทีจะเรียนๆมีความสนใจและมีความเขา้ใจในบทเรียนนนัๆนบัได้
วา่เป็นวธีิสอนทีดีๆยงัไม่งานวจิยัใดทีชีชดัลงไปวา่วิธีสอนหนึงดีกวา่วิธีสอนอีกวิธีหนึง  ทงันีเพราะ
การเลือกใชว้ธีิสอนใดวิธีสอนหนึงนนัขึนอยูก่บัเนือหาๆนกัเรียนและครูๆดงันนัในการจดัการเรียน
การสอนเนือหาของบทเรียนแต่ละบทอาจจะใช้วิธีสอนทีแตกต่างกนัๆหรือวิธีสอนหลายๆๆๆวิธี   
ผสมกนั  ซึงวธีิการสอนแบบต่าง ๆ มีดงันี 

 1.ๆวิธีสอนแบบบรรยาย (LectureaMethod) เป็นวิธีสอนทีครูพูดๆบอกaอธิบายเนือหา
หรือเรืองราวต่าง ๆ ให้นกัเรียนฟังๆโดยเน้นลกัษณะและความสําคญัของเนือหาทีครูคน้ควา้หรือ
ตระเตรียมมาในการสอนๆทาํให้นักเรียนทราบเนือหาไดร้วดเร็วๆเหมาะกบันกัเรียนจาํนวนมาก  
เช่นๆการเล่าประวติัของจาํนวนและตวัเลขๆประวติัตรีโกณมิติ  ประวติัปีทากอรัส  เป็นตน้  ในการ
สอนแบบบรรยายครูตอ้งวางแผนการสอนล่วงหนา้ๆถา้เป็นการเล่าเรืองลาํดบัขนัของการ  เล่าเรือง
เป็นสิงสําคญัจะตอ้งเล่าตามลาํดบัเหตุการณ์ๆถ้าเป็นการเล่าประวติันักคณิตศาสตร์ควรมีรูปนัก
คณิตศาสตร์ผูน้นัๆควรใชสื้อประกอบบา้งและใชสื้อตามลาํดบัอยา่งมีเหตุผลๆตอ้งมีอารมณ์ขนั  มี
ความเป็นกนัเอง  การบรรยายควรเป็นการให้ขอ้คิดและให้นกัเรียนไปคิดเพิมเติมๆซึงการสอนโดย
วธีินีมีขอ้ดีและขอ้จาํกดัดงันี 

 ข้อดีๆสอนไดค้รอบคลุมเนือหาๆครูมีความมนัใจในการสอนเพราะเตรียมมาแค่ไหน
ก็บรรยายเท่านนั  สอนไดร้วดเร็ว  สอนนกัเรียนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน ครูสามารถเนน้เนือหาทีสําคญั ๆ 
ได้ๆ เหมาะสาํหรับการสอนเนือหาทีนกัเรียนทาํความเขา้ใจไดย้าก 

 ข้อจํากัดๆเป็นการสือสารทางเดียวโดยครูเป็นศูนยก์ลางสอนๆทาํให้ไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการเรียนรู้ทีนกัเรียนควรจะมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ เพือการเรียนรู้ๆนักเรียนเป็น
ผูรั้บเพียงอยา่งเดียวไดแ้ต่คิดตามๆขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆๆการนงัฟังเพียงผูเ้ดียวทาํให้นกัเรียนเกิดความเบือหน่ายง่วนนอนได้ๆ และ
ลืมเรืองทีเรียนไปไดง่้ายๆนอกจากนีอาจทาํใหเ้กิดความแตกต่างในความสามารถของนกัเรียนแต่ละ
คนมากขึนๆเพราะนกัเรียนทีฟังการบรรยายและคิดตามไม่ทนัไม่มีโอกาสซกัถาม 
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 2.ๆวิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล (Expository  Method)  เป็นวิธีสอนทีครูเป็นผู ้ 
อธิบายๆบอกๆแสดงเหตุผลๆวเิคราะห์ๆตีความๆชีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจ  ครูอาจเป็นผูส้รุปนกัเรียน
เป็นผูรั้บฟังเป็นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมมากนกัๆนอกจากตอบคาํถามของครูหรือซกัถาม
เรืองทีครูสอนแลว้ยงัไม่เขา้ใจๆวิธีการสอนแบบนีใช้กนัมากและใช้กนัมานานๆใชไ้ดใ้นการสอน
ทุกระดบัชนั  ซึงการสอนโดยวธีินีมีขอ้ดีและขอ้จาํกดัดงันี 

 ข้อดีๆสามารถนาํไปใช้ในการสอนนกัเรียนจาํนวนมากได้ๆสามารถอธิบายเนือหา  
ทียากไดใ้นเวลาทีกาํหนดให้ๆ สามารถใชค้วามรู้และหลกัการทีสาํคญัได ้

 ข้อจํากัดๆวิธีสอนนีเหมาะกบัเนือหาบางเรืองๆถา้ครูอธิบายเร็วเกินไปนกัเรียนอาจ
ไม่เขา้ใจๆและถ้าครูเน้นเนือหามากเกินไปจนไม่คาํนึงถึงพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน  ไม่
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนยอ่มทาํให้เกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ได้ๆ นอกจากนี
นกัเรียนอาจขาดความคิดริเริมสร้างสรรคเ์พราะนกัเรียนเพียงแต่คิดตามเท่านนั 

 3.ๆวิธีสอนแบบใชค้าํถาม (Question Method)  เป็นวิธีสอนทีมุ่งให้ความรู้แก่นกัเรียน
ดว้ยการถาม-ตอบๆโดยครูจะใช้คาํถามอย่างต่อเนืองโดยนกัเรียนเป็นผูต้อบๆจะทาํให้นกัเรียนได ้
คิดตามและมีความคิดไปทีละนอ้ย ๆ จนสามารสรุปเองได ้   

 ข้อดีๆทาํให้นักเรียนคิดหาคาํตอบๆติดตามการถาม-ตอบๆคิดตามด้วยเหตุผลๆมี
ลาํดบัขนัตอนในการคิดๆมีความตงัใจและสนใจอยา่งสมาํเสมอๆเพราะนกัเรียนตอ้งตงัใจฟังคาํถาม
ของครูแลว้คิดหาคาํตอบๆช่วยทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วๆวิธีสอนแบบนีเหมาะสําหรับ
เนือหาทีไม่สามารถแสดงไดด้ว้ยรูปธรรม 

 ข้อจํากัดๆการฟังหากนกัเรียนไม่ตงัใจฟังอย่างต่อเนืองก็จะไม่เขา้ใจ  จึงตอ้งอาศยั
การตังใจฟังคาํถามของครูอย่างสมาํเสมอตลอดเวลาซึงทาํให้เกิดความเบือหน่ายได้ๆและถ้า
ครูผูส้อนใช้คาํถามไม่ถูกตอ้งหรือในบางครังคาํถามนันอาจยากเกินไปจะทาํให้นกัเรียนไม่อยาก
ตอบจึงควรใชค้าํถามทีเป็นการชีแนะบา้ง 

 4.ๆวิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)  เป็นวิธีสอนทีครูทาํหนา้ทีในการวาง
แผนการเรียนการสอนๆโดยครูเป็นผูแ้สดงหรือกระทาํใหน้กัเรียนดูเป็นตวัอยา่งๆใชสื้อรูปธรรมเพือ
อธิบายสิงทีเป็นนามธรรมๆครูอาจใชค้าํถามประกอบให้นกัเรียนคิดตามๆสังเกตและสรุปความคิด
รวบยอดๆกฎหรือสูตรทีครูตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้ๆการสาธิตจะช่วยกระตุน้ความสนใจของ
นกัเรียนในบทเรียนๆดงันนัก่อนการสอนครูควรกาํหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชดัเจน  เนือหา
ทีจะสอนด้วยวิธีการสาธิตจะต้องเหมาะสมและเตรียมกระบวนการสาธิตให้ชัดเจน  จะเริม
ดาํเนินการอยา่งไรและจะจบอยา่งไร  ครูจะตอ้งทดลองทาํการสาธิตก่อนทีจะสอนเพือป้องกนัความ
ผดิพลาดทีอาจเกิดขึน 
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 ข้อดีๆช่วยประหยดัเวลาในการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนๆเพราะการ
สาธิตช่วยใหน้กัเรียนเห็นจริงทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและรวดเร็วๆช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้มากขึน  สามารถ
กระตุน้และดึงความสนใจของนกัเรียนในเรืองใดเรืองหนึง  ทาํให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียน
 ข้อจํากดัๆครูตอ้งเสียเวลาในการเตรียมและยากทีจะสนองต่อความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลไม่เหมาะกบัชนัเรียนขนาดใหญ่  เพราะนกัเรียนอาจมองไม่เห็นขณะทีครูทาํการสาธิต  และ
ถา้การสาธิตใช้เวลานานเกินไปนกัเรียนจะเบือหน่ายและไม่สนใจ  ครูจะตอ้งมีความมนัใจในการ
สาธิตก่อนทีจะทาํการสาธิตจริงๆเพราะมิฉะนนัแลว้การสาธิตจะไม่ประสบผลสําเร็จๆนอกจากนี
นกัเรียนเป็นผูส้ังเกตไม่ได้ปฏิบติัจริงจึงทาํให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนน้อย  ถา้ให้ลองฝึก
ปฏิบติัการภายหลงัอีกนกัเรียนอาจลืมขนัตอนการปฏิบติัได ้

 5.ๆวธีิสอนแบบทดลอง (Experimental Method)  เป็นวิธีสอนทีนกัเรียนเป็นผูแ้สดงการ
ทดลองหรือกระทาํด้วยตนเองๆในขณะทีทาํการทดลองนักเรียนใช้การสังเกต  ซึงในการเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียนอาจทดลองโดยใช้สือทีเป็นรูปธรรมเพืออธิบายสิงทีเป็นนามธรรมๆเมือ
นักเรียนได้ทาํการทดลองด้วยตวัเองก็จะสามารถสรุปความคิดรวบยอดในสิงทีทดลองได้ๆการ
ทดลองอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ๆ ส่วนในการสรุปผลการทดลองของนกัเรียนถา้ไม่
สมบูรณ์ๆครูอาจมีข้อสังเกตเพิมเติมและนาํมาอภิปราย  ซักถาม  เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้        
ทีชดัเจนและถูกตอ้งยงิขึน 

 ข้อดี  การสอนโดยวิธีนีทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่าน
ประสาทสัมผสัๆทาํให้เขา้ใจบทเรียนไดแ้ละจาํไดน้านๆทาํให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน  สนใจ
ในการเรียนมากขึนเนืองจากได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองๆเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยชอบ
คน้ควา้หาความจริงๆไม่เชืออะไรง่าย ๆ  
 ข้อจํากดัๆวธีิการสอนแบบนีไม่สามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกเนือหาเนืองจากบางเนือหา
ตอ้งใช้เวลาในการทดลองมากๆสินเปลืองวสัดุอุปกรณ์ๆต้องเสียเงินในการเตรียมสือการเรียน    
การสอนๆนักเรียนอาจไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนถ้าสือทีใช้ไม่เหมาะสมๆและในกรณีที
นักเรียนมีปัญหาพฤติกรรมในการเรียนไม่สนใจเรียน  เรียนอ่อน  นักเรียนอาจจะเล่นไม่สนใจ    
การทดลองและถา้เนือหาทีเรียนนนัยากนกัเรียนอาจไม่คน้พบขอ้เท็จจริงจากการทดลอง 

 6.ๆวธีิสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)  เป็นวิธีสอนทีนกัเรียนแลกเปลียนความ
คิดเห็นซึงกันและกันๆโดยนักเรียนระดมความคิดเพือพิจารณาปัญหาอย่างใดอย่างหนึง  แล้ว
ช่วยกนัคน้หาขอ้เทจ็จริงและอภิปรายร่วมกนัโดยใชเ้หตุผลเพือแกปั้ญหา 
 ข้อดีๆการสอนโดยวธีินีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นๆไดฝึ้ก
ทกัษะการคิดการคน้ควา้หาความรู้ๆฝึกให้เป็นผูพู้ดและผูฟั้งทีดีๆส่งเสริมการเคารพในเหตุผลของ
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ผูอื้น  ฝึกความกลา้และการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นประชาธิปไตยๆทาํให้เป็นคนเชือมนัในตนเอง  
ไดเ้พิมพูนทกัษะทางภาษาๆไดฝึ้กทกัษะความสามารถในการจบัประเด็นมาอภิปราย  การโตแ้ยง้
และซกัถาม  มีระเบียบวนิยั  มีความอดทน  รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลและใชว้จิารณญาณในการคิด 
 ข้อจํากัดๆกลุ่มนกัเรียนทีอภิปรายตอ้งไม่ใหญ่จนเกินไปๆถา้นกัเรียนไม่กลา้แสดง
ความคิดเห็นๆไม่รู้จกัคิดหรือครูเลือกเนือหาไม่เหมาะสมนกัเรียนจะไม่สามารถอภิปรายได้ๆ หรือมี
นกัเรียนบางคนในกลุ่มเท่านนัทีอภิปรายได้ๆ ซึงจะทาํใหก้ารสอนไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 7.ๆวิธีสอนแบบโครงการ (Project Method)  เป็นวิธีสอนทีเนน้การปฏิบติัจริงๆโดยถือ
หลกัการการเรียนรู้เกิดขึนเมือมีการกระทาํ (Learning by doing) ในการสอนครูให้นกัเรียนจดักลุ่ม
กันเองหรือครูจัดให้ๆครูเลือกโครงการให้นักเรียนหรือให้นักเรียนเลือกโครงการทีจะทาํเอง  
นักเรียนช่วยกนัทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงโดยครูเป็นผูที้คอยช่วยเหลือแนะนาํเมือนักเรียน
ตอ้งการและครูจะคอยติดตามการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนและประเมินผลโครงการทีนกัเรียนทาํ 
 ข้อดีๆการสอนโดยวิธีนีทาํให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามความ
สนใจและความถนดัของตนเองๆรู้จกัการแกปั้ญหาๆฝึกความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ฝึกการอยูร่่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยๆช่วยเสริมสร้างนิสัยในการรักการทาํงานร่วมกบัผูอื้นๆมีความขยนัและ  
ความรับผดิชอบในการทาํงาน 

 ข้อจํากัดๆวิธีสอนแบบนีใช้ได้เฉพาะบางเนือหาเพราะตอ้งใช้เวลามากๆถ้าใช้วิธี
สอนแบบนีบ่อย ๆ นกัเรียนจะเรียนรู้ทฤษฎีและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ไดน้้อยๆถา้นกัเรียนวางแผนไม่
รอบคอบหรือไม่มีความสามัคคีในการทํางานการทาํโครงการก็จะไม่ประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว้ๆ ถา้ครูไม่มีความรู้ในเรืองการทาํโครงการทีนกัเรียนทาํดีพอหรือมีความ
สนใจในเรืองทีนกัเรียนทาํนอ้ยก็ไม่สามารถช่วยแนะนาํนกัเรียนได ้

 8.ๆวธีิสอนแบบวเิคราะห์-สังเคราะห์ (Analytic-Synthetic Method)  เป็นวิธีสอนทีใชท้งั
การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ซึงนาํมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากในการพิสูจน์เรขาคณิตโดยเริมจากการ
พิสูจน์ดว้ยวิธีการสังเคราะห์ซึงพิจารณาจากผลไปหาเหตุๆโดยศึกษาว่าโจทยต์อ้งการทราบอะไร  
หรือสิงใดทีโจทยถ์ามๆแลว้เชือมโยงจากสิงทีโจทยถ์ามไปยงัสิงทีโจทยก์าํหนดให้แล้วจึงใช้การ
สังเคราะห์โดยการพิจารณาจากเหตุไปหาผลซึงเป็นการนาํเอาขอ้สรุปย่อย ๆ ทีจาํเป็นต่าง ๆ มา
รวบรวมกนัๆเพือให้ได้ขอ้สรุปทีตอ้งการหรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึงได้ว่าเป็นการเริมจากสิงที
กาํหนดให้ทีเราทราบแล้วนาํมาใช้ช่วยในการหาสิงทีเราต้องการทราบๆกาํหนดเป็นภาพแสดง      
วธีิสอนแบบวเิคราะห์-สังเคราะห์ๆดงัแผนภูมิที 2 
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แผนภูมิที 2  ภาพแสดงวธีิสอนแบบวเิคราะห์-สังเคราะห์ 
 

 ข้อดีๆการสอนโดยวิธีนีทาํให้นักเรียนรู้จกัคิดไปตามลาํดับขนัตอนและมีเหตุผล    
ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งพินิจพิเคราะห์ 

 ข้อจํากดัๆวธีิสอนแบบนีไม่สามารถไปใชส้อนไดก้บัทุกเนือหาทีนกัเรียนเรียนๆและ
ถา้ครูไม่มีความชาํนาญในวิธีสอนแบบนีจะทาํให้เสียเวลาและอาจทาํให้นกัเรียนเกิดความสับสน
และไม่เขา้ใจได ้

 9.ๆวิธีสอนแบบคน้พบ (Discovery Method)  เป็นวิธีสอนทีตอ้งการให้นกัเรียนคน้พบ
กฎเกณฑ์ๆ ขอ้สรุปนยัทวัไปไดด้ว้ยตนเองๆวธีิสอนแบบคน้พบแบ่งออกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 

 9.1ๆการค้นพบด้วยตนเองของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูยกตวัอย่างหลาย ๆ 
ตวัอยา่งๆแลว้ให้นกัเรียนสังเกตจากตวัอย่างเหล่านนัจนกระทงันกัเรียนมองเห็นรูปแบบ (pattern)  

สามารถสรุปนยัทวัไป (generalization)  ไดด้ว้ยตนเอง 

 9.2ๆการคน้พบโดยการแนะนาํ (Guided Discovery) ของครู  ซึงการสอนดว้ยวิธีนีมี
มาตังแต่สมัยพลาโต (Plato)โดยเรียกวิธีสอนแบบนีว่าๆวิธีสอนแบบโซเครติค (The Socratic 

Method)  ซึงเป็นวิธีสอนทีใชก้ารโตต้อบๆซกัถามระหวา่งครูกบันกัเรียนและการแนะแนวทางของ
ครูผูส้อนจนนกัเรียนสามารถรุปกฎเกณฑ์ได้ๆนกัคณิตศาสตร์บางท่าน อาทิเช่น Cooney, Davis  

and  Henderson (1975)  ไดแ้บ่งวธีิสอนแบบคน้พบโดยการแนะนาํออกเป็น 2 แบบ คือๆการคน้พบ
แบบอุปนยั (Inductive Discovery)  และการคน้พบแบบนิรนยั (Deductive Discovery) พร้อมทงัให้
คาํจาํกดัความและตวัอยา่งต่อไปนี 

  9.2.1ๆการคน้พบแบบอุปนยั (Inductive Discovery)  เป็นกระบวนการสอน    
ทีเริมจากการยกตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอย่างๆซึงอาจเป็นตวัอย่างทีเฉพาะเจาะจงๆตวัอย่างทีถูกตอ้ง  
และตวัอยา่งทีผิดแลว้ให้นกัเรียนไดส้ังเกตๆทดลองหาคาํตอบดว้ยการเดา(guess) อยา่งมีระบบๆมี
เหตุผลเกียวกบัตวัอยา่งนนั ๆ แลว้จึงสรุปกฎเกณฑห์รือสมมุติฐานขึน 

 9.2.2ๆการคน้พบแบบนิรนยั (Deductive Discovery)  เป็นกระบวนการสอนที
เริมด้วยความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และข้อสรุปๆกฎเกณฑ์ๆหรือสมมุติฐานทีตงัขึนแล้ว
กระตุน้ใหน้กัเรียนคน้หาความจริงเหล่านนัโดยใชค้วามรู้ทีนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ 

เหตุ 
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 9.3ๆการคน้พบโดยกลุ่มหรือคณะหรือทีม (Team  Learning) โดยนกัเรียนร่วมมือกนั
ปรึกษาหรือช่วยกนัคน้หาคาํตอบทีตอ้งการ  ซึงอาจจะใชก้ารลงมือปฏิบติัการทดลอง 

 10.  วิธีสอนแบบอุปนยั (Inductive Method)  เป็นวิธีสอนทีใชก้นัมาชา้นานตงัแต่สมยั
อริสโตเติลและได้รับการปรับปรุงพฒันากันต่อ ๆ มาๆวิธีสอนแบบอุปนัยนีจะเริมจากทีครู
ยกตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอย่างให้นกัเรียนสังเกตคิดพิจารณาตวัอย่างเหล่านนัอย่างมีเหตุผลๆคน้หา
แบบรูปแลว้สรุปเป็นกฎเกณฑห์รือนยัทวัไป 

 ข้อดีๆการสอนโดยวิธีนีช่วยให้นักเรียนได้พฒันาความคิดๆมีความเข้าใจอย่าง
ต่อเนืองๆมีความสนใจในการติดตามคน้หาเหตุผลและคน้พบขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเองๆ ทาํให้มีความ
เขา้ใจอยา่งชดัเจนและจดจาํไดน้านและสามารถนาํวิธีการในการเรียนรู้นีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนั 

 ข้อจํากัดๆการสอนโดยวิธีนีครูต้องเตรียมการสอนอย่างดีจึงต้องใช้เวลาในการ
เตรียมตวัมากๆครูตอ้งเขา้ใจวิธีการสอนแบบนีอยา่งดีและชดัเจนสามารถยกตวัอยา่งไดม้ากพอทีจะ
ทาํให้นกัเรียนสังเกตๆคิดๆพิจารณาหาเหตุผลและสรุปเป็นนยัทวัไปได้ๆ แต่ถา้ครูเตรียมตวัในการ
สอนไม่ดีก็จะทาํให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ๆนกัเรียนจะไม่เขา้ใจบทเรียนทีกาํลงัเรียนอยูซึ่ง
จะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่ายได ้

 11.  วิธีสอนแบบนิรนยั (Deductive Method) เป็นวิธีสอนทีเริมตน้จากการนาํนยัทวัไป 
กฎหรือสูตรทีทราบอยูแ่ลว้มาตรวจสอบขอ้เท็จจริงๆแลว้นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาและเกิดขอ้สรุป
ใหม่ขึน 

 ข้อดีๆการสอนโดยวธีินีใชเ้วลานอ้ยเพราะนกัเรียนสามารถนาํกฎหรือสูตรทีเคยเรียน
มาแลว้มาใชไ้ดท้าํให้นกัเรียนจาํกฎหรือสูตรไดแ้ม่นยาํๆช่วยฝึกให้นกัเรียนเป็นคนมีเหตุผลไม่เชือ
อะไรง่าย ๆๆโดยไม่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้เห็นจริงๆช่วยทาํให้การแกปั้ญหาของนกัเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึน 

 ข้อจํากดัๆการสอนโดยวธีินีสามารถนาํมาสอนไดเ้ฉพาะบางเนือหาและเป็นการยาก
ทีจะทาํให้นักเรียนทีเริมเรียนเข้าใจกฎหรือสูตรทีเป็นนามธรรมๆถ้านักเรียนจาํสูตรไม่ได้หรือ  
นกัเรียนลืมกฎหรือสูตรนนัก็จะไม่สามารถแกปั้ญหานนัได ้

 12.  วิธีสอนแบบผสม (Mixed Method) เป็นวิธีสอนทีนาํเอาวิธีสอนต่าง ๆ มาสอน
เนือหาใดเนือหาหนึง  เช่น  วิธีสอนแบบสาธิต  วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผลและวิธีสอน
แบบคน้พบ 

 ข้อดีๆการสอนโดยวิธีนีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิงขึนๆเนืองจากนกัเรียน
ไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย ๆ แบบ 
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 ข้อจํากดัๆการสอนโดยวธีินีครูจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งดีก่อนการสอนดงันนัครูจะตอ้ง
มีเวลาและใชเ้วลาในการเตรียมการสอนมากพอสมควร 
 จากการศึกษาหลกัการๆแนวคิดๆวิธีสอนคณิตศาสตร์ขา้งต้นสรุปได้ว่าๆในการจดั     
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีกาํหนดไว ้    
ครูผูมี้หน้าทีรับผิดชอบในการสอนตอ้งเลือกเทคนิคและวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาใชใ้ห้เหมาะสมกบั
เนือหาและสภาพของผูเ้รียนๆโดยคาํนึงถึงการบูรณาการดา้นความรู้ด้านทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสอดแทรกคุณธรรมๆจริยธรรมและค่านิยมๆซึงวิธีสอนคณิตศาสตร์มีหลากหลาย
วิธีแต่ไม่มีวิธีใดดีทีสุดๆเพราะแต่ละวิธีมีขอ้ดีขอ้จาํกดัและความแตกต่างกนัๆปัจจุบนัการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 
2551   มีวธีิสอนและวธีิการเรียนหลายรูปแบบๆซึงผูส้อนจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัเนือหาๆเวลา
เรียนและสภาพของผูเ้รียนเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 

ลาํดับขนัการสอนคณติศาสตร์ 

 ในขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพโดยคาํนึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน  ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลๆสอนจากสิงทีง่ายไปหาสิงทียากๆหรือจากรูปธรรมไปหานามธรรม  ดงันนัผูส้อนจะตอ้งมี
ความรู้เกียวกบักระบวนการหรือขนัตอนการสอนคณิตศาสตร์ซึงจะทาํใหผู้ส้อนสามารถจดักิจกรรม
ไดส้อดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  ซึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(2539: 6) ไดเ้สนอขนัตอนการสอนคณิตศาสตร์ไว ้6 ขนัตอน  ดงันี  

 1.ๆขนัทบทวนความรู้เดิมๆเพือนาํความรู้เดิมทีผูเ้รียนไดเ้รียนมาก่อนแลว้มาเป็นพืนฐาน
ในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเป็นการเชือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ 
 2.ๆขนัจดักิจกรรมในชนัเรียนเพือนาํเขา้สู่บทเรียน 

 2.1ๆขนัของจริงๆเป็นขนัทีพยายามนาํรูปธรรมมาใช้เพือให้นักเรียนสามารถสรุป
ไปสู่นามธรรม 

 2.2ๆขนัรูปภาพๆครูเปลียนเครืองช่วยคิดจากของจริงมาเป็นรูปภาพ 

 2.3ๆขนัสัญลกัษณ์ๆหลงัจากทีนกัเรียนเรียนรู้จากขนัทีใชข้องจริงหรือภาพประกอบ 
การสอนแลว้ครูอธิบายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 

 3.ๆขนัสรุปไปสู่วธีิลดัๆเพือความสะดวกในการนาํไปใชใ้นครังต่อไป 

 4.ๆขนัฝึกทกัษะๆเมือนักเรียนเขา้ใจวิธีลดัแล้วจึงเริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะด้วยการทาํ
แบบฝึกหดัจากแบบเรียนหรือจากบตัรงาน  
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 5.ๆขนันาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัและใช้ในวิชาอืนทีเกียวขอ้งๆโดยให้นกัเรียน
ทาํโจทยปั์ญหาหรือกิจกรรมทีประสบในชีวติประจาํวนั 

 6.ๆขนัประเมินผลๆเป็นการตรวจสอบเพือวดัระดบัความสามารถของนกัเรียนในการ
ผา่นเกณฑที์กาํหนดๆเพือการซ่อมเสริมกบันกัเรียนทีไม่ผา่นและเพือการสอนเนือหาใหม่ต่อไป 

 ส่วนๆวรรณีๆโสมประยรู (2541: 29-38)ๆไดก้ล่าวถึงวิธีสอนคณิตศาสตร์ซึงมีขนัตอน
วธีิการสอน  8  ขนัตอน  ดงันี 

 1.ๆขนันาํๆเป็นขนัเร้าความสนใจของนกัเรียนเพือให้ตืนเตน้ๆกระตือรือร้นและอยาก
เรียนรู้ในบทเรียนๆเพราะความสนใจของเด็กเป็นรากฐานของความตงัใจเรียนอยา่งแทจ้ริงๆดงันนั
ผูส้อนตอ้งจะตอ้งปลุกเร้าความสนใจของผูเ้รียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่นๆเพลงประกอบท่าทาง  
เกมๆนิทานๆสถานการณ์ๆดนตรี  เป็นตน้ๆเพือให้ผูเ้รียนเริมเรียนดว้ยความสนุกสนานๆเป็นการ
สร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีอารมณ์สดชืนๆแจ่มใสๆไม่เครียดๆเพราะความเครียดนนัเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาสติปัญญา 
 2.ๆขนัทบทวนๆเป็นขนัทบทวนความรู้หรือทกัษะพืนฐานคณิตศาสตร์ทีมีอยูเ่ดิมและที
สัมพนัธ์กบัเนือหาใหม่ทีจาํเป็นเพือนาํไปสู่เนือหาใหม่ๆและเป็นการเชือมโยงความรู้เดิมเขา้กบั
ความรู้ใหม่ให้มีส่วนสนบัสนุนซึงกนัและกนัๆโดยผูส้อนอาจใชเ้กมๆนิทานๆปัญหาๆสถานการณ์  
การคิดในใจและกิจกรรมอืน ๆๆพร้อมทงัใช้สือการสอนหรือวสัดุอุปกรณ์แสดงประกอบๆขนั
ทบทวนนีมีความจาํเป็นมากเพราะการเรียนรู้ย่อมขึนอยู่กบัความรู้เดิมเป็นสําคญัๆโดยความรู้เดิม    
มีส่วนเกียวขอ้งและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเนือหาในบทเรียนใหม่ไดเ้ป็นอนัมากๆเนืองจาก
ธรรมชาติของความรู้หรือเนือหาวิชาคณิตศาสตร์นันจะต้องสัมพนัธ์หรือเชือมโยงกันเป็นแบบ
ลูกโซ่ 

 3.ๆขนัสอนๆเป็นขนัทีครูนาํเสนอบทเรียนใหม่หรือเนือหาใหม่ๆซึงควรแบ่งเนือหา
ออกเป็นตอน ๆ เพือให้เข้าใจง่ายๆโดยเฉพาะเด็กเล็กควรแบ่งเป็นตอนเล็ก ๆ จะสะดวกยิงขึน  
สําหรับเนือหาหรือทกัษะทีนาํมาให้เด็กเรียนนนัจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงระดบัความยาก-ง่ายๆและ
เหมาะสมตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียนในหอ้งนนั ๆๆเมือผูเ้รียนเขา้ใจดีแลว้ก็จาํเป็นจะตอ้งให้ฝึก
ปฏิบติัตามบทเรียนทุก ๆ ตอนเหล่านันด้วยๆขนัตอนนีมีความสําคญัมากและมกัจะตอ้งใช้เวลา
มากกว่าขนัอืน ๆ  เพราะเป็นขนัทีทาํให้เกิดแนวคิดมโนมติหรือ Conceptๆโดยครูอาจใช้ของจริง  
ของจาํลอง  รูปภาพ  และสัญลกัษณ์  พร้อมทงัยกตวัอยา่งประกอบเนือหานนั ๆ เพือนาํไปสู่การคิด
วิเคราะห์ๆการคิดสังเคราะห์ๆการคิดสร้างสรรค์ๆการสือสารๆการคาดคะเนๆการแกปั้ญหาและ    
การคิดคาํนวณไดใ้นทีสุด    
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 4.ๆขนัสรุปๆขนัสรุปนีมีทงัสรุปความเขา้ใจสรุปวิธีทาํและสรุปวิธีแกปั้ญหา  ในการให้
ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปมโนมติ  หลกัการ  วิธีการแกปั้ญหา  ประโยคสัญลกัษณ์  การคิดคาํนวณ  วิธีลดั  
ขอ้ควรสังเกต  สูตรและกฎ  ครูอาจใช้คาํถามเพือถามนาํทงัตวัคาํตอบและวิธีการทีจะไดค้าํตอบ   
นนั ๆ มาดว้ยการใชเ้ทคนิคการถามหลาย ๆ แบบและใหทุ้ก ๆ คนไดมี้ส่วนร่วม  มีการยกยอ่งชมเชย
หรือใหแ้รงเสริมและกาํลงัใจไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

 ในการใหผู้เ้รียนทุกคนช่วยกนัสรุปเพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง  ถา้
สรุปผิดพลาดไปก็ให้ช่วยแกไ้ขกนัให้ถูกตอ้งๆความรู้นนั ๆ ก็จะมีความหมายและมีประโยชน์มาก  
รวมทงัทาํให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ๆความรู้ความเขา้ใจเหล่านีเป็นส่วนสําคญัทีจะช่วยให้
ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งในขนัฝึกทกัษะๆอยา่งไรก็ตามขนัสรุปนีถา้ผูส้อนพบวา่ผูเ้รียน
ยงัไม่เขา้ใจในเนือหาก็จาํเป็นตอ้งกลบัไปสอนเนือหาใหม่อีกครังหนึง 

 5.ๆขันสร้างเจตคติๆเนืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีมีเนือหาส่วนใหญ่เป็น
นามธรรมและตอ้งศึกษาโดยใชเ้หตุผลๆดงันนัความรักและความสนใจในการเรียนวิชานีจึงเป็นสิง
สําคญัมากเมือผูเ้รียนเรียนด้วยความไม่เขา้ใจก็จะเกิดความเบือหน่ายไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ได ้ 
การสร้างเจตคติควรเริมดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ๆการสร้างสัมพนัธภาพ
ด้วยมิตรไมตรีและความเป็นกันเองๆการสร้างบรรยากาศทีมีสุนทรียภาพและถูกสุขลักษณะ  
รวมทงับุคลิกภาพและสุขภาพทางอารมณ์ของครูและพฤติกรรมการสอนหรือการควบคุมชนัเรียน  
ก็มีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างมากๆทงันีเนืองจากผูเ้รียนมิใช่เรียนโดยการใช้สมองหรือสติปัญญา
เท่านนัๆแต่เขาตอ้งเรียนดว้ยร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

 6.ๆขนันาํไปใช้ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์นนันอกจากจะสอนให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น  
แกปั้ญหาเป็น (3 เป็น)  แลว้ครูยงัควรจะตอ้งให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ทางดา้น
คณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงไดอ้ย่างแทจ้ริงๆโดยเฉพาะอย่างยิงการนาํความรู้     
ทีไดรั้บไปใชไ้ดท้นัทีจะทาํให้เกิดความประทบัใจและเป็นการเรียนรู้ทีมีความคงทนๆซึงในการทาํ
กิจกรรมในขนันีเป็นขนัทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนๆจึงมุ่งทีจะลองฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกันาํปัญหา
ตามธรรมชาติทีหลากหลายและทา้ทายความคิดในชีวิตประจาํวนัของส่วนตวัและส่วนรวมไปฝึก
แกปั้ญหาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ๆเพือจะไดน้าํวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาถ่ายโยงไป
ใช้ในชีวิตจริงๆโดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึงกันและกนัๆกล่าวคือ
ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความสามารถทงัการพึงพาตนเองและพึงพากนัเองโดยเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงออกอยา่งทวัถึงๆพร้อมทงัครูควรใหก้าํลงัใจและเสริมแรงไปดว้ยพร้อม ๆ กนั  
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 7.ๆขนัฝึกทกัษะๆเป็นขนัฝึกความรู้ความเขา้ใจให้เกิดเป็นทกัษะการคิดคาํนวณๆทกัษะ
การแก้ปัญหาและเกิดความคงทนในการเรียนรู้ๆเพือนําไปใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัๆรวมทงัการนาํไปใช้ในการเรียนวิชาอืน ๆ ดว้ยๆโดยให้ผูเ้รียนฝึกทาํ
แบบฝึกหัดจากแผนภูมิๆบตัรงานๆหนงัสือเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทกัษะๆซึงกิจกรรมทีจดัขึน
ควรจะมีทงักิจกรรมรายบุคคลและแบบทีทาํรวมกนัๆสําหรับแบบฝึกหัดทีใช้ในขนัฝึกทกัษะควร
จะตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียนเพือจะไดพ้ฒันาความคิดของผูเ้รียนให้มีความ
เขา้ใจในเนือหาไดดี้ยิงขึนๆขณะทีผูเ้รียนกาํลงัทาํงานอยูน่นัครูควรเดินสํารวจเพือสังเกตและให้คาํ
ชีแนะอยา่งใกลชิ้ดแต่ตอ้งใหโ้อกาสคิดและทาํอยา่งมีอิสระเตม็ทีดว้ย 

 8.ๆขนัประเมินผลๆเป็นขนัสุดท้ายของกระบวนการสอนๆมีจุดมุ่งหมายเพือสํารวจ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่อย่างไรๆโดยครูทาํการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริงทีผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาๆครูอาจใชว้ิธี
วดัผลต่าง ๆ เช่นๆสังเกตการตอบคาํถามหรือการถามคาํถามทุกขนัตอนการสอนทีผา่นมาๆสังเกต
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนและการมีส่วนร่วมๆรวมทงัการตรวจผลงานๆการทดสอบย่อยและ
ทดสอบรวมๆโดยเฉพาะอย่างยิงในการใช้คาํถามของครูเพือให้ไดค้าํตอบทีชดัเจนๆแน่นอนและ
ถูกตอ้งจากเด็กนนันบัวา่เป็นสิงสาํคญัมากสาํหรับการเรียนการสอนนระดบัประถมศึกษาๆครูผูส้อน
จาํเป็นตอ้งมีเทคนิคหรือศิลปะทีดีในการถามเช่นๆตอ้งใชภ้าษาทีเหมาะสมๆเขา้ใจง่ายๆไม่สับสน
หรือซับซ้อนๆลาํดบัความเป็นมาของคาํถามได้ดีๆใช้คาํถามทีมีจุดเน้นๆทา้ทายชวนให้ตอบและ
ชีแนะแนวทางในการตอบเอาไวด้ว้ยเหล่านีเป็นตน้ๆซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรุปใจความสําคญั  
ไดคิ้ดต่อและปฏิบติัตามไดท้นัทีๆพร้อมกนันีการให้แรงเสริมหรือคาํชมเชยก็เป็นปัจจยัสนบัสนุนที
ครูผูส้อนควรจะตอ้งกระทาํควบคู่กนัไปเสมอๆและสิงสาํคญัในขนัประเมินผลอีกอยา่งหนึงคือ  เมือ
ผูเ้รียนปฏิบติัและทาํงานเสร็จและครูได้วดัผลในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงแลว้ควรรีบแจง้ผลการ
ประเมินให้ผูเ้รียนทราบโดยเร็วเพือเด็ก ๆ จะไดชื้นชมหรือพึงพอใจในผลงานของตนเอง  หรือถา้
หากยงัมีขอ้ผิดพลาดหรือสิงทีบกพร่องควรไดแ้นะนาํแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  เพราะสิงเหล่านีนบัเป็นผล
สะทอ้นกลบัทีสาํคญัต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก 

 จากการศึกษาขนัตอนการสอนคณิตศาสตร์ข้างต้นๆสรุปได้ว่าในการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ๆผูส้อนจะตอ้งศึกษาและมีความเขา้ใจในโครงสร้างๆเนือหาสาระ
ของหลกัสูตรๆเนือหาวิชาๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และตวัผูเ้รียนๆซึงจะทาํให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถจดัไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร
และผูเ้รียนๆซึงผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงสิงต่อไปนี 
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 1.ๆความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน เช่น  เพศ  วยั  ความรู้ความสามารถของ    
แต่ละบุคคล 

 2.ๆความพร้อมของผูเ้รียน คือๆจะตอ้งสอนเมือผูเ้รียนมีความพร้อมทีจะเรียนรู้ 

 3.ๆสอนจากสิงทีง่ายไปหาสิงทียากหรือจากรูปธรรมไปหานามธรรมและสอนให้รู้จกั
คิดยอ้นกลบัไปกลบัมา 
 4.ๆสอนตามกระบวนการ คือๆสอนตามลาํดบัขนั 

 5.ๆผูส้อนตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ
แกปั้ญหาไม่ใช่เนน้แต่การท่องจาํเท่านนั 

 6.ๆส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างปัญหาดว้ยตนเองๆเพราะจะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจปัญหาอย่าง  
ถ่องแทแ้ละสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

 7.ๆส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มยอ่ยๆซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
หรือกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงออกเพิมมากขึน 

 

ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 

ความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 ในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนทีทาํ
ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเพือเป็นการฝึกฝนให้ผูเ้รียนคิดเป็นๆทาํเป็น  

แกปั้ญหาเป็น ซึง ชยัรัตน์  สุลาํนาจ (2547: 6)ๆไดใ้หค้วามหมายทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ไวว้า่ๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆหมายถึงความสามารถ/ความชาํนาญในการปฏิบติังาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ๆโดยจะตอ้งทาํให้ดีๆมีคุณภาพๆมีความถูกตอ้ง
แม่นยาํและรวดเร็วๆซึงสอดคลอ้งกบั พงศธรๆมหาวจิิตร (2550: 16) ทีกล่าววา่ๆทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ๆหมายถึงความสามารถหรือความชํานาญในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
คณิตศาสตร์โดยสามารถปฏิบติัไดดี้ๆมีคุณภาพๆมีความถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็วๆอนัเป็นผลมา
จากการฝึกอย่างมีระบบทางคณิตศาสตร์ๆซึงประกอบดว้ย 5 ทกัษะ/กระบวนการ คือๆทกัษะ/

กระบวนการดา้นการแกปั้ญหาๆทกัษะ/กระบวนการดา้นการให้เหตุผลๆทกัษะ/กระบวนการด้าน
การสือสารๆการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆทกัษะ/กระบวนการด้านการ
เชือมโยงๆทกัษะ/กระบวนการดา้นความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ส่วน นริศราภรณ์ๆศรีพงษช์ยั (2548: 

4)  กล่าววา่ๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆหมายถึงความสามารถทีเกิดจากการปฏิบติัและ
ฝึกฝนความนึกคิดอยา่งมีระบบทางคณิตศาสตร์ๆประกอบดว้ย 5 ทกัษะ  คือๆทกัษะการแกปั้ญหา  
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ทกัษะด้านการให้เหตุผลๆทกัษะด้านการสือสารๆการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นําเสนอๆทักษะด้านการเชือมโยงๆทักษะด้านความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาๆสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานๆกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 

59)  กล่าววา่ๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทีจะนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การเรียนรู้สิงต่าง ๆ เพือใหไ้ดม้าซึงความรู้และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในทีนีเน้นทีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจาํเป็นและ
ตอ้งการพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนๆได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาๆความสามารถในการให้
เหตุผลๆความสามารถในการสือสารๆการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ  

ความสามารถในการเชือมโยงความรู้และการมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆหมายถึง  

ความสามารถหรือความชาํนาญในการปฏิบติังานหรือปฏิบติักิจกรรมคณิตศาสตร์อยา่งมีระบบทาง
คณิตศาสตร์ๆโดยสามารถปฏิบติัไดดี้มีคุณภาพมีความถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็วๆซึงประกอบดว้ย 

5 ทกัษะ  คือๆทกัษะดา้นการแกปั้ญหาๆทกัษะดา้นการให้เหตุผลๆทกัษะดา้นการสือสารๆการสือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอๆทักษะด้านการเชือมโยงความรู้และทักษะด้าน
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ ซึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานดา้น
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าวๆผูส้อนจะตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเอง   
ใหม้ากๆโดยการจดัสถานการณ์หรือปัญหาใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียน
แต่ละกลุ่ม 
 

ประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551ๆกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ๆไดก้าํหนดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวใ้นๆสาระที 6 ทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหาๆการให้เหตุผลๆการสือสารๆการ
สือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ๆและ
เชืองโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆๆๆและมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆซึงครูผูส้อนจะตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าวๆส่วนในการวดัและ
ประเมินผลดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินในระหว่างการเรียนการสอน  
หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้ๆสําหรับแนวทางการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ทีจาํเป็นมีดงันี   
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 1.ๆการพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาๆการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทีมีความ
เชือมโยงระหวา่งขอ้มูลทีมีอยูใ่นปัญหากบัผูแ้กปั้ญหาในการนาํประสบการณ์ๆความรู้ๆความเขา้ใจ  

และความคิดมาประยุกต์หาวิธีการทีจะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาทีเผชิญอยู่ๆ เพือหาคาํตอบของ
ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ทีไม่คุน้เคยมาก่อน (ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล, 2544: 18)  ดงันนันกัเรียนตอ้ง
สามารถประยุกตรู์ปแบบการคิดอยา่งสมเหตุสมผลๆเพือนาํไปสู่ขอ้สรุปทีถูกตอ้งๆสามารถอธิบาย
ขอ้มูลและสรุปผลจากขอ้มูลทีปรากฏ (สมวงษ ์ แปลงประสพโชค, 2545 : 5)   

 การจดัการเรียนรู้เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นการแกปั้ญหาครูผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มากๆโดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมทีน่าสนใจๆทา้ทาย
ใหอ้ยากคิด  ซึงโพลยา  (Polya, 1957: 16-17 )  ไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหา 4 ขนัตอน  ไวด้งันี 

 ขนัที 1ๆทาํความเขา้ใจปัญหา (Understanding the problem)  โดยพิจารณาวา่ปัญหา
ตอ้งการอะไรๆอะไรคือสิงไม่รู้ๆอะไรคือขอ้มูลๆโจทยก์าํหนดเงือนไขอะไรบา้งๆเงือนไขทีให้ ๆ
เพียงพอทีจะแกปั้ญหาหรือไม่ๆและควรแยกสถานการณ์หรือเงือนไขออกเป็นส่วน ๆ โดยเขียนลง       
บนกระดาษจะทาํใหเ้ขา้ใจโจทยปั์ญหาไดดี้ยงิขึน   

 ขนัที 2ๆวางแผนการแกปั้ญหา (Devising a plan) เป็นขนัตอนทีคน้หาความเชือมโยง
ระหว่างขอ้มูลกบัสิงทีไม่รู้ๆถ้าหากไม่สามารถหาความเชือมโยงได้ก็ควรอาศยัหลกัการวางแผน   
ในการแกปั้ญหา  ดงันี 

 1.ๆเป็นโจทยปั์ญหาทีเคยประสบมาก่อนหรือไม่ๆหรือมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัโจทยที์เคยแกม้าก่อนหรือไม่ 

 2.ๆรู้วา่โจทยปั์ญหาสัมพนัธ์กบัอะไรหรือไม่ๆและรู้ทฤษฎีทีจะนาํมาใช้ใน
การแกปั้ญหานนัหรือไม่ 

 3.ๆพิจารณาสิงทีไม่รู้ในโจทยแ์ละพยายามคิดถึงปัญหาทีคุน้เคยซึงมีสิงทีไม่
รู้เหมือนกนัๆและพิจารณาดูวา่จะใชว้ิธีการแกปั้ญหาทีเคยพบมาใชก้บัโจทยปั์ญหาทีกาํลงัจะแกไ้ด้
หรือไม่ 

 4.ๆควรอ่านโจทยปั์ญหาอีกครังๆและวิเคราะห์เพือดูวา่แตกต่างจากปัญหาที
เคยพบมาหรือไม่ 
 ขนัที 3ๆดาํเนินการตามแผน (Carrying out the plan)ๆเป็นขนัตอนของการปฏิบติั
ตามแผนทีตงัไวแ้ละตอ้งตรวจสอบแต่ละขนัตอนทีปฏิบติัวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
 ขนัที 4ๆตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการตรวจสอบผลทีไดใ้นแต่ละขนัตอน
วา่ถูกตอ้งหรือไม่ๆหรืออาจตรวจสอบโดยใชว้ิธีการแกปั้ญหาวิธีอืน ๆๆแลว้ตรวจสอบผลลพัธ์ทีได้
วา่ตรงกนัหรือไม่ๆหรืออาจใชก้ารประมาณคาํตอบอยา่งคร่าว ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 54 

 แฮทฟิลด์, เอ็ดเวิร์ด และบิทเทอร์ (Hatfield, Edward and Bitter, 1993: 55-60)ๆได้
เสนอกลวธีิการแกปั้ญหาไว ้ 11  วธีิ  ดงันี 

 1.ๆกลวิธีประมาณและตรวจสอบ (Estimation and Check)ๆเป็นกลวิธีหนึงในการ
เสนอคาํตอบทีใกลเ้คียงเพือตดัสินวา่แนวทางในการแกปั้ญหาน่าจะเป็นวิธีใดๆคาํตอบทีสันนิษฐาน
ไวต้อ้งตรวจสอบใหส้ัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหา 
 2.ๆกลวิธีคน้หาแบบรูป (Looking for Patterns)ๆปัญหาบางปัญหามีวิธีแกว้ิธีเดียว  

ดงันนัจะตอ้งพยายามหาแบบรูปทีไดจ้ากขอ้มูลทีใหม้า 
 3.ๆกลวิธีพิจารณาวา่ขอ้มูลเพียงพอหรือไม่ (Insufficient information) ตอ้งพิจารณา
ขอ้มูลทีโจทยใ์ห้มาเพราะในบางครังขอ้มูลทีให้มานนัไม่เพียงพอๆคือบางส่วนหายไปจากโจทย์
ปัญหา 
 4.ๆกลวิธีการวาดภาพ  กราฟและตาราง (Drawing Picture, Graph and Table) การ
วาดภาพๆกราฟและตารางๆช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพจากข้อมูลทีเป็นจาํนวนและมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลไดช้ดัเจนขึน 

 5.ๆกลวิธีการตดัขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งออก (Elimination of Extraneous Data) โจทย์
ปัญหาบางขอ้ให้ขอ้มูลทงัทีจาํเป็นและไม่จาํเป็นในการหาคาํตอบๆซึงนกัเรียนจะตอ้งตดัขอ้มูลที  
ไม่จาํเป็นออกเพือทีจะทาํใหข้อ้มูลนนัแคบลง 

 6.ๆกลวิธีพฒันาสูตรและเขียนสมการ (Developing Formula and Wriring Equation)  

การสร้างสูตรมีประโยชน์ต่อการนาํเอาจาํนวนมาใส่ในสูตรเพือคาํนวณใหไ้ดค้าํตอบ 

 7.ๆกลวิธีสร้างแบบจาํลอง (Modeling) เป็นหนทางช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ความสัมพนัธ์ทีจาํเป็นในการแกโ้จทยปั์ญหา 
 8.ๆกลวิธียอ้นกลบั (Working Backwards) เป็นการใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์โดย
พิจารณาจากผลยอ้นกลับไปหาเหตุๆเพราะโจทย์ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ได้ง่ายถ้าเริมต้น
แกปั้ญหาโดยการพิจารณาผลลพัธ์สุดทา้ยแลว้กลบัเขา้มาสู่ตวัปัญหาอยา่งมีขนัตอน 

 9.ๆกลวธีิเขียนผงังานขนัตอนการดาํเนินงาน (Flowcharting) การเขียนผงังานช่วยให้
เห็นกระบวนการของการแกปั้ญหาๆซึงผงังานเป็นเคา้โครงทีแสดงรายละเอียดของขนัตอนทีตอ้ง
ดาํเนินการตามเงือนไขต่าง ๆ ทีตอ้งการก่อนจะไปถึงทางแกปั้ญหา 
 10.ๆกลวิธีเทียบเคียงปัญหาอืน (Acting out the Problem)ๆการมองปัญหาว่าเป็น
สถานการณ์ทีเคยพบมาก่อนทาํใหเ้ห็นขนัตอนในการแกปั้ญหาทีเกียวขอ้งกนัไดง่้ายขึน     

 11.ๆกลวิธีทาํให้เป็นปัญหาอย่างง่าย (Simplifying the Problem)ๆในโจทยปั์ญหา  
บางขอ้มีการคิดคาํนวณทีใชต้วัเลขทีมีค่ามาก ๆ  การนาํจาํนวนทีมีค่านอ้ยกวา่ทีสามารถคาํนวณได้
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รวดเร็วมาแทนทีจาํนวนทีมีค่ามาก ๆ นนัจะช่วยให้นกัเรียนตรวจสอบอย่างมีเหตุผลไดก่้อนทีจะ
แกปั้ญหาโจทยที์กาํหนดให ้

 กรมวชิาการ (2545: 195-196)  กล่าววา่  กระบวนการแกปั้ญหามี  4  ขนัตอน  ดงันี 

 ขนัที  1ๆทาํความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา (Understanding the problem)   

 ขนัที  2ๆวางแผนการแกปั้ญหา (Devising a plan)   

 ขนัที  3ๆดาํเนินการแกปั้ญหา (Carrying out the plan)   

 ขนัที  4ๆตรวจสอบผล  หรือมองยอ้นกลบั (Looking back)   

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าๆขนัตอนหรือกระบวนการแกปั้ญหามีประโยชน์ใน
การช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการแกปั้ญหาหรือไดรั้บคาํตอบของปัญหาๆอีกทงั
ยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้ใช้สติปัญญาคิดวางแผนการแก้ปัญหาๆซึงเป็นการพฒันาศกัยภาพในการคิด
วเิคราะห์อีกดว้ย 

 2.ๆการพัฒนาทักษะด้านการให้เหตุผลๆการให้เหตุผลเป็นความสามารถหรือความ
ชาํนาญในการแสดงแนวคิดของนักเรียนเกียวกบัการสร้างหลกัการๆการหาความสัมพนัธ์ของ
แนวคิดและการสรุปทีสมเหตุสมผลตามแนวคิดนนั ๆ  (ชยัรัตน์  สุลาํนาจ, 2547: 6)  ซึงทกัษะการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ๆประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์และระบุถึงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลๆความสามารถในการหาขอ้สรุปหรือขอ้ความคาดการณ์และความสามารถในการยืนยนั
หรือคดัคา้นขอ้สรุปหรือขอ้ความคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผล (พนารัตน์  แช่มชืน,  2548: 53) และ
ทกัษะการให้เหตุผลทีมีความสําคญัทางคณิตศาสตร์อยู ่ 2  ประการๆ(Daffer, 1990: 378  อา้งถึงใน
ชยัรัตน์  สุลาํนาจ, 2547: 53)  ดงันี 

 1.ๆการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั (Inductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ทีเกียวกบัการใช้ขอ้มูลในการสร้างหลกัการใหม่ๆคน้หารูปแบบทวัไปๆรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ๆวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายสมบติัของโครงสร้างต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพือ
นาํไปสู่การสรุปเป็นมโนมติๆหรืออาจกล่าวได้ว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยเกิดจากผลของกรณี
เฉพาะหลาย ๆ ตวัอยา่งๆแลว้นาํไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑท์วัไป 

 2.ๆการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ๆซึงใชรู้ปแบบการลงความเห็นทีสมเหตุสมผลในการสรุปจากหลกัฐานทีปรากฏๆเป็น
การพิสูจน์ขอ้สรุปและตดัสินความถูกตอ้งของขนัตอนการคิดๆการให้เหตุผลแบบนีเป็นการให้
เหตุผลทีเป็นระบบตรรกะๆเป็นการให้เหตุผลทีใช้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นพืนฐานๆคือ  

อนิยามๆนิยามๆสัจพจน์และทฤษฎีบทๆอาจกล่าวไดว้า่  การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัเป็นการให้เหตุผล
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ทีใช้ข้อสรุปทีเป็นกฎเกณฑ์ทวัไปเป็นหลักๆแล้วจะได้ผลสรุปของกรณีเฉพาะทีสอดคล้องกับ
กฎเกณฑห์ลกัการทีเป็นจริงเสมอ   

 ในการทีจะพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางดา้นการให้เหตุผลๆผูส้อนจะตอ้งสอนให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดเพราะการคิดกบัการให้เหตุผลมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดๆอีกทงัการคิดยงัเป็น
พืนฐานทีสําคญัในการเรียนรู้และการแกปั้ญหาๆดงัทีกรมวิชาการ(2545: 198-199)ๆได้กล่าวถึง
แนวทางในการพฒันาทกัษะ/กระบวนการการให้เหตุผลวา่ๆการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดและให้เหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลนันสามารถสอดแทรกได้ในการเรียนรู้ทุกเนือหาวิชาคณิตสาสตร์และวิชา       
อืน ๆ ดว้ยๆนอกจากนียงัไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบหลกัทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดอยา่งมีเหตุมีผลและ
รู้จกัการใหเ้หตุผลๆดงันี 

 1.ๆควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทยปั์ญหาทีผูเ้รียนสนใจๆเป็นปัญหาทีไม่ยากเกินความ 
สามารถของผูเ้รียนทีจะคิดและใหเ้หตุผล 

 2.ๆใหผู้เ้รียนมีโอกาสและเป็นอิสระทีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้เหตุผล
ของตวัเอง 

 3.ๆผูส้อนควรช่วยสรุปและชีแจงให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่าเหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑห์รือไม่ๆขาดตกบกพร่องอยา่งไร 

 การทีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้และเกิดทกัษะในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

ผูส้อนควรจดัสถานการณ์หรือปัญหาทีน่าสนใจใหผู้เ้รียนไดล้งมือไดป้ฏิบติัๆโดยผูส้อนเป็นผูส้ังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือชีแนะอยา่งกวา้ง ๆๆอาจใช้คาํถามกระตุน้
ดว้ยคาํวา่ “ทาํไม” “อยา่งไร” “เพราะเหตุใด” พร้อมทงัให้ขอ้คิดเพิมเติมๆเมือผูเ้รียนให้เหตุผลไม่
สมบูรณ์ๆหรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคนอืนร่วมแสดงความคิดเห็นเพือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ร่วมกันมากขึนๆในการจัดการเรียนรู้ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดอย่างหลากหลาย          

โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ทีกาํหนดควรเป็นปัญหาปลายเปิดทีผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น  

หรือใหเ้หตุผลทีแตกต่างกนัได ้

 จากทีกล่าวมาข้างต้นๆจะเห็นว่าการพฒันาทักษะกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ๆควรเริมจากการส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผลๆเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นๆชีแจงเหตุผลและแกปั้ญหาร่วมกนั 

 3.  การพฒันาทกัษะด้านการสือสารการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ  

ในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการสือสารๆการสือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาํเสนอๆสามารถทาํไดทุ้กเนือหาทีตอ้งการให้คิดวิเคราะห์ๆสังเคราะห์ๆเพือนาํไปสู่การ
แก้ปัญหา เช่นๆในวิชาเรขาคณิตมีเนือหาทีตอ้งฝึกการวิเคราะห์ๆการให้เหตุผลและการพิสูจน์  
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ผูเ้รียนตอ้งฝึกทกัษะในการสังเกต  การนาํเสนอรูปภาพต่าง ๆๆเพือสือความหมายแลว้นาํความรู้ทาง
เรขาคณิตไปอธิบายปรากฏการณ์และสิงแวดลอ้มต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2544: 197)  ซึงมีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของ
ทกัษะดา้นการสือสาร  การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆไวด้งันี 

  วรรณทิพาๆรอดแรงคา้ และคณะ (2542: 4) ไดใ้ห้ความหมายวา่ๆการสือสารๆการ
สือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆหมายถึงการนาํขอ้มูลหรือความรู้ทีได้จากการ
สังเกต การทดลอง  การวดัและจากแหล่งอืน ๆๆมาจดักระทาํ เสียใหม่โดยการหาความถีเรียงลาํดบั 

จดัแยกประเภทๆหรือคาํนวณหาค่าใหม่ เพือให้ผูอื้นเขา้ใจความหมายไดดี้ขึนๆโดยอาจเสนอในรูป
ของตารางแผนภูมิ  แผนภาพ  ไดอะแกรม  กราฟ  สมการ  การเขียนบรรยาย เป็นตน้  ความสามารถ
ทีแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดทกัษะดา้นนีแลว้คือการเปลียนแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปใหม่ ทีเขา้ใจดีขึนๆโดย
จะตอ้งรู้จกัเลือกรูปแบบทีใชใ้นการสือความหมายหรือการนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมๆบอก
เหตุผลการสือความหรือการนาํเสนอขอ้มูลในการเลือกรูปแบบในการนาํเสนอนนั  

 สิริรัตน์ อายุวฒัน์(2546: 18-19) ไดใ้ห้ความหมายว่าๆทกัษะกระบวนการสือสาร      
การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ หมายถึงๆการนาํขอ้มูลทีไดม้าจดัระเบียบใหม่
โดยการหาความถีเรียงลาํดบัจดัแยกประเภทหรือคาํนวณหาค่าใหม่ๆเพือให้ผูอื้นเขา้ใจความหมาย
ไดดี้ขึนๆโดยอาจเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ตาราง  แผนภาพ/แผนภูมิ  กราฟ  ไดอะแกรม  สมการ 

หรือการเขียนบรรยาย เป็นตน้ๆโดยสามารถเลือกรูปแบบทีใชใ้นการสือสารๆสือความหมายและ 
นาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  บอกเหตุผลในการเสนอขอ้มูลในการเลือกแบบเสนอขอ้มูลนนั ๆ 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นวา่การพฒันาทกัษะดา้นการสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆสามารถทาํไดทุ้กเนือหาทีตอ้งการให้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ๆซึง
ทาํโดยการนาํขอ้มูลทีได้มาจดัระเบียบใหม่เพือให้เข้าใจง่ายๆโดยจะตอ้งรู้จกัเลือกรูปแบบการ
นาํเสนอทีใชใ้นการสือความหมายหรือการนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม   
 4.ๆการพัฒนาทักษะด้านการเชือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ๆและเชือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อืน ๆ  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 197) 

กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความรู้และมีพืนฐานในการทีจะนาํไป
ศึกษาต่อนนัจาํเป็นตอ้งบูรณาการเนือหาต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนัๆเช่นๆการให้ความรู้
เรืองเซตในการให้คาํจาํกดัความหรือบทนิยามต่าง ๆ เช่นๆบทนิยามของฟังก์ชนัในรูปของเซต     

บทนิยามของลาํดบัในรูปของฟังกช์นัๆนอกจากการเชือมโยงระหวา่งเนือหาต่าง ๆๆในคณิตศาสตร์
ดว้ยกนัแลว้ยงัมีการเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆๆโดยใชค้ณิตศาสตร์เป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้และใชใ้นการแกปั้ญหา เช่นๆในเรืองการเงินๆการคิดดอกเบียทบตน้ๆก็อาศยัความรู้ในเรือง  
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เลขยกกาํลงัและผลบวกของอนุกรมๆในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใช้ความรู้เกียวกบั
เรขาคณิตๆซึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของทกัษะดา้นการเชือมโยงไวด้งันี 

 ชยัรัตน์ สุลาํนาจ (2547: 6-7) กล่าววา่  ทกัษะการเชือมโยง หมายถึงๆความสามารถ/

ความชาํนาญในการผสมผสานแนวความคิดๆความรู้ๆความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆๆจากสิงทีได้
เรียนรู้มาแลว้ นาํไปสร้างความสัมพนัธ์ ความเกียวขอ้งๆหรือการนาํไปประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์
ต่าง ๆ  ทีเกิดขึนจริงในชีวติประจาํวนัได ้

 นริศราภรณ์ ศรีพงษ์ชยั (2548: 30)ๆกล่าววา่ๆทกัษะดา้นการเชือมโยงๆหมายถึง 

ความสามารถในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ทีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างสาระกบัชีวิตประจาํวนัๆเกิด
ความตระหนกัในประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ๆนาํแนวคิดทีเชือมโยงกบัหวัขอ้หรือกระบวนการ
ทีไดรั้บมาใช้เพือให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความต่อเนืองระหว่างบทเรียนต่างๆๆๆโดยเชือมโยง
ความคิดรวบยอดๆหลกัการและวิธีทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อืนๆๆๆเพืออธิบายขอ้สรุปๆหรือ
เรืองราวต่างๆๆๆได้ๆ และนาํความรู้และทกัษะทีไดจ้ากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการ
เรียนรู้ในงาน  และในการดาํรงชีวติ  

 นอกจากนีสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 201) กล่าว
ว่าในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการเชือมโยงความรู้คณิตศาสตร์นัน 

ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยูเ่สมอ  เพือให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น
การนาํความรู้ เนือหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการเรียนรู้เนือหาใหม่ๆหรือนาํ 
ความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีผูส้อนกาํหนดขึนๆเพือให ้

ผูเ้รียนเห็นความเชือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆๆและเพือให้ผูเ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง 

และมีทกัษะกระบวนการเชือมโยงความรู้นีๆผูส้อนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนไป
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมนนั ๆๆแลว้นาํเสนองานต่อผูส้อนและผูเ้รียนให้มีการ
อภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกนั  

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ๆทกัษะ/กระบวนการดา้นการเชือมโยงๆหมายถึง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวคิด/ความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัสิงต่าง ๆๆเชือมโยงความรู้เดิม
กบัความรู้ใหม่ได้ๆเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติหรือเนือหาวิชาอืนๆๆๆรวมทงั
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัๆเพือประยุกตใ์ช้ให้เป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิตไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

 5.ๆการพัฒนาทักษะด้านความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆความคิดสร้างสรรค์นับเป็น
ความสามารถทีสําคญัอย่างหนึงของมนุษยแ์ละเป็นปัจจยัทีจาํเป็นอย่างยิงในการส่งเสริมความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรคท์างดา้นคณิตศาสตร์ ซึง อุษณีย์ๆ โพธิสุข  
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และคณะ(ม.ป.ป.:ๆ45-46)ๆได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าๆความคิดสร้างสรรค ์ 
หมายถึงๆกระบวนการทางปัญญาระดบัสูงทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อยา่งมารวมกนั  
เพือสร้างสรรค์สิงใหม่ๆหรือแก้ปัญหาทีมีอยู่ให้ดีขึน  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือ
ผูส้ร้างสรรคมี์อิสรภาพทางความคิดๆความคิดสร้างสรรคแ์บ่งแยกได ้4 ประเภทๆดงันี 

 5.1ๆความคิดสร้างสรรคป์ระเภทความเปลียนแปลง (Innovation)ๆคือแนวคิดทีเป็น
การสร้างสรรคสิ์งใหม่ขึน  เช่นๆทฤษฎีใหม่ๆการประดิษฐ์ใหม่  เป็นตน้ๆเป็นการคิดโดยภาพรวม
มากกวา่แยกเป็นส่วนยอ่ยๆบางครังเรียกวา่ “นวตักรรม” เป็นการนาํเอาสิงประดิษฐใ์หม่มาใชเ้พือให้
การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพดียงิขึน  เช่นๆการใชส้มองกลๆเป็นตน้ 

 5.2ๆความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis)ๆคือการผสมผสาน
แนวความคิดจากแหล่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัๆแลว้ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่อนัมีคุณค่า เช่นๆการนาํความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการบริหาร เช่นๆการใชห้ลกัการคาํนวณของลูกคิดและหลกั
ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึงกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึง 

 5.3ๆความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนือง (Extension)ๆเป็นการผสมผสานกัน
ระหวา่งความคิดสร้างสรรคป์ระเภทเปลียนแปลงกบัความคิดสร้างสรรคป์ระเภทการสังเคราะห์  คือ
เป็นโครงสร้างหรือกรอบทีไดก้าํหนดไวก้วา้ง ๆ แต่ความต่อเนืองเป็นรายละเอียดทีจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานนัน เช่นๆงานอุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์ๆซึงในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืองจากตน้แบบเดิม 

 5.4ๆความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลียน (Duplication)ๆเป็นลกัษณะการจาํลอง
หรือการลอกเลียนแบบจากความสําเร็จอืน ๆๆโดยอาจปรับปรุงเปลียนแปลงให้แปลกไปจากเดิม
เพียงเล็กนอ้ยแต่ส่วนใหญ่ยงัคงแบบเดิมอยู ่

 จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าๆทักษะกระบวนการด้านความคิดริเ ริม
สร้างสรรค ์หมายถึง  กระบวนการทางปัญญาทีใชก้ระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อยา่งมารวมกนั  
เพือสร้างสรรค์สิงใหม่หรือแกปั้ญหาทีมีอยู่ให้ดีขึนๆความคิดสร้างสรรค์เป็นสิงทีมนุษยส์ามารถ
เรียนรู้และพฒันาขึนได้ๆและความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละประเภทจะบูรณาการผสมผสานกัน      
อยูเ่สมอ 

 

แนวทางการวดัและประเมินผลด้านทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544:ๆ123-125)ๆและ       
กรมวิชาการ (2545: 137-139)ๆไดเ้สนอตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แบบแยกองคป์ระกอบไวส้อดคลอ้งกนัๆดงัตารางที 3  ต่อไปนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 3ๆเกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของสถาบนัส่งเสริม 

 การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกรมวชิาการ  
 

ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ความสามารถทีปรากฎ 

การแกปั้ญหา 
 

4 

(ดีมาก) 

ใชย้ทุธวิธีดาํเนินการแกปั้ญหาสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  อธิบาย
ถึงเหตุผลในการใชวิ้ธีดงักล่าวไดเ้ขา้ใจชดัเจน 

3 

(ดี) 

ใชยุ้ทธวิธีดาํเนินการแกปั้ญหาสําเร็จ  แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผล 
ในการใชวิ้ธีการดงักล่าวไดดี้กวา่นี 

2 

(พอใช)้ 

มียุทธวิธีดาํเนินการแกปั้ญหาสาํเร็จเพียงบางส่วน  อธิบายเหตุผล
ในการใชวิ้ธีการดงักล่าวไดบ้างส่วน 

1 

(ตอ้งปรับปรุง) 
มีร่องรอยการดาํเนินการแกปั้ญหาบางส่วน  อธิบายเหตุผล  ในการ
ใชวิ้ธีการดงักล่าวไดบ้างส่วน 

0 

(ไม่พยายาม) 
ทาํไดไ้ม่ถึงเกณฑข์า้งตน้หรือไม่มีร่องรอยการดาํเนินการแกปั้ญหา 

การใหเ้หตุผล 4 

(ดีมาก) 
มีการอา้งอิงเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 

3 

(ดี) 

มีการอา้งอิงทีถกูตอ้งบางส่วน  และเสนอแนวคิดประกอบ 

การตดัสินใจ 
2 

(พอใช)้ 
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตดัสินใจ 

1 

(ตอ้งปรับปรุง) 
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 

0 

(ไม่พยายาม) 
ไม่มีแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 
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ตารางที 3ๆเกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของสถาบนัส่งเสริม 

 การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกรมวชิาการ (ต่อ)  
 

ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ความสามารถทีปรากฎ 

การสือสาร    การ
สือความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์  

และการนาํเสนอ 

4 

(ดีมาก) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ทีถกูตอ้ง  นาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขนัตอน
เป็นระบบ  กระชบั  ชดัเจน  และมีรายละเอียดสมบูรณ์ 

3 

(ดี) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ทีถกูตอ้ง  นาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขนัตอน
ไดถ้กูตอ้ง ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์ 

2 

(พอใช)้ 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  พยายามนาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบชดัเจนบางส่วน 

1 

(ตอ้งปรับปรุง) 
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ๆ ไม่ไดใ้ชก้ราฟ  

แผนภูมิหรือตารางเลย  และการนาํเสนอขอ้มูลไม่ชดัเจน 
0 

(ไม่พยายาม) 
ไม่นาํเสนอ 

การเชือมโยง 4 

(ดีมาก) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยง
กบัสาระคณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั   เพือช่วยในการ
แกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสม 

3 

(ดี) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยง
กบัสาระคณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั เพือช่วยในการ
แกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชไ้ดบ้างส่วน 

2 

(พอใช)้ 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยง
กบัสาระคณิตศาสตร์ไดบ้างส่วน 

1 

(ตอ้งปรับปรุง) 
นาํความรู้หลกัการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยงยงั
ไม่เหมาะสม 

0 

(ไม่พยายาม) 
ไม่มีการเชือมโยงกบัสาระอืนใด 
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ตารางที 3ๆเกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของสถาบนัส่งเสริม 

 การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกรมวชิาการ (ต่อ)  
 

ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ความสามารถทีปรากฎ 

ความคิดริเริม
สร้างสรรค ์

 

4 

(ดีมาก) 

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ 

3 

(ดี) 

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งแต่
นาํไปปฏิบติัแลว้ไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์ 

2 

(พอใช)้ 
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํไปปฏิบติัไดถ้กูตอ้งสมบูรณ์ 

1 

(ตอ้งปรับปรุง) มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํไปปฏิบติัแลว้ยงัไม่สมบูรณ์ 

0 

(ไม่พยายาม) 
ไม่มีผลงาน 

 

 จากเกณฑก์ารให้คะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีกล่าวมาขา้งตน้ๆจะ
เห็นว่าในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ๆผูส้อนจะตอ้งสอดแทรกทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เขา้กบัการเรียนการสอนดา้นเนือหาดว้ยการให้นกัเรียนทาํกิจกรรมๆหรือตงัคาํถามที
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดๆอธิบายๆใหเ้หตุผลๆใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานทีหลากหลายๆซึงการประเมินผลดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมิน
ไดจ้ากกิจกรรมทีนกัเรียนทาํๆจากแบบฝึกหดัหรือขอ้สอบ 

 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ความหมายของโครงงาน 

 โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้นํากระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ๆแกปั้ญหาหรือประดิษฐคิ์ดคน้ดว้ยตนเอง ซึง กรมวิชาการ 
(2544: 28) ได้ให้ความหมายว่าๆโครงงานเป็นการศึกษาเรืองใดเรืองหนึงทีนักเรียนเป็นผูศึ้กษา  
คน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองๆโดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ภายใตค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและ
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ดูแลของครู/อาจารยที์ปรึกษาๆโดยอาจใช้เครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษาๆเพือให้
การศึกษาคน้ควา้นนับรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ ส่วน ลดัดา  ภู่เกียรติ (2544: 48) ไดใ้ห้ความหมาย
ว่าๆโครงงานเป็นการคน้ควา้เกียวกบัสิงใดสิงหนึงหรือหลาย ๆ สิงทีอยากรู้คาํตอบให้ลึกซึงหรือ
เรียนรู้ในเรืองนนั ๆ ให้มากยิงขึนๆโดยใช้กระบวนการวิธีการทีศึกษาอยา่งมีระบบเป็นขนัตอนๆมี
การวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียดๆปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปทีเป็น
คาํตอบในเรืองนนั ๆ  การเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานๆเป็นการจดัโอกาสให้นกัเรียนสามารถใช้
ความรู้ความชาํนาญๆทกัษะทีมีอยู่ๆ รวมทงัจุดเด่นของตนเองทีอาจไม่มีโอกาสไดแ้สดงออกในทีใด
มาก่อนนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ทีๆส่งเสริมใหเ้ด็กไดต้ดัสินใจดว้ยตนเองๆมีส่วนร่วมในการคิด
กิจกรรมโดยการเป็นผูส้ร้างความรู้บา้งๆแทนทีจะเป็นผูรั้บความรู้เพียงอยา่งเดียวซึงไม่มีวนัทีจะรับ
ไดห้มดๆแต่ถา้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเองเขาจะจดจาํสิงเหล่านนัติดตวัไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวนัลืม  

และบูรชยั  ศิริมหาสาคร (2547: 17)  ไดใ้หค้วามหมายวา่ๆโครงงานๆเป็นผลงานการวิจยัเล็ก ๆ ของ
ผูเ้รียนทีใชก้ระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้ๆหรือหาความจริงเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงตาม
สาระการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงตงัแต่เป็นผูก้าํหนดปัญหาซึงเป็นหัวขอ้โครงงานและวิธีการไดม้าซึง
คาํตอบนนัดว้ยตนเองๆครูเป็นเพียงทีปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํตามความจาํเป็น 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นทําให้สามารถสรุปความหมายของ
โครงงาน ไดว้า่ๆเป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เรืองใดเรือง
หนึงทีสนใจดว้ยตนเองๆโดยใช้กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นขนัตอนๆมีการวางแผนใน
การทาํงานๆการลงมือปฏิบติังานตามแผนทีกาํหนดจนไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปในเรืองนนั ๆ 

 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนๆโดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้
โดยการปฏิบติัด้วยตนเองเพือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองซึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ที
คงทนๆดงันนัผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคหรือวิธีการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัๆซึงมีหลากหลาย
รูปแบบๆและโครงงานก็เป็นการจดัการเรียนรูปแบบหนึงทีเนน้ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  
ฝึกให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดวิเคราะห์ๆรู้จกัแกปั้ญหา และสามารถวางแผนๆการทาํงานอย่างเป็นระบบ 
ซึง บุษบา บุญชู (2545: 26) ตระกูลพนัธ์ กนัใจ (2545: 18 ) และประครอง แสนไชย (2545: 21) ได้
กล่าวสอดคลอ้งถึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวา่ๆหมายถึงๆการจดักิจกรรมหรือกิจกรรมทีจดั
เสริมหลกัสูตรขึนใหก้บัผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัทงัในและนอกเวลาโดยศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองโดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ๆ เริมจากการเลือกหวัขอ้ทีจะศึกษาตามความสนใจๆโดย
วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายๆภายใตก้ารแนะนาํกระตุน้ของครูหรือผูเ้ชียวชาญเพือให้
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บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่วน  ชาตรี  เกิดธรรม (2547: 5) ไดถึ้งการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวา่ เป็นการ
จดัการเรียนรู้ทีทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองๆไดป้ฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษาๆสํารวจ  
คน้ควา้ๆทดลองๆประดิษฐด์ว้ยตนเองๆโดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้แนะนาํให้คาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด  
วชัรา  เล่าเรียนดี (2552: 113) ไดใ้ห้ความหมายวา่ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึงๆการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยการให้ปฏิบติัเพือให้ไดม้าซึงความรู้ๆวิธีการและผลของงานๆซึงการทาํโครงงาน
อาจให้ปฏิบติัเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มๆใช้เวลาปฏิบติัตามความยากง่ายซับซ้อนของกิจกรรม
และเนือหาๆผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานก็คือผลลัพธ์ๆผลผลิตๆการนําเสนอผลงานและการ
ปฏิบติังานๆการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานอาจเป็นส่วนหนึงของกนัและกนักบัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)ๆโดยทีการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานนนัๆผูเ้รียนเป็นผู ้
ควบคุมโครงงานทีจะปฏิบติัและสิงทีเขาจะปฏิบติัตามโครงงานๆและโครงงานนันอาจจะไม่
ตอบสนองต่อปัญหาใดปัญหาหนึงก็ได้ๆ ในทางตรงกนัขา้มการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนนัตอ้ง
มีปัญหานาํไปสู่การเรียนรู้เป็นปัญหาเฉพาะทีตอ้งหาคาํตอบหรือแก้ปัญหานันด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหา ส่วน เมททิวส์ (Matthews, 1994: 144) กล่าว่าๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีผูส้อนต้องจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน      
การสอนๆผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้จากการทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนนัๆคอร์ด (Cord,  

1999: 1-3) กล่าววา่ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนไดป้ฏิบติังาน
อย่างเป็นระบบๆโดยมีขนัตอนการศึกษาค้นควา้ๆการแก้ปัญหาๆการรวบรวมข้อมูลๆและการ
นาํเสนอผลงานๆซึงจะทาํให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและทกัษะในการเรียนรู้ๆลกัษณะของ
โครงงานจะทาํให้เกิดการวดัผลจากสภาพความเป็นจริงและการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงๆเพราะ
นกัเรียนทาํกิจกรรมจากความสนใจจนเกิดประสบการณ์และสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

 จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีนกัการศึกษาไดใ้ห้ไว้ๆ สรุปไดว้่า
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆเป็นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการให้ปฏิบติัทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้เรืองใดเรืองหนึง ตามความถนดัๆตามความสนใจๆเพือให้ไดม้าซึงความรู้ๆวิธีการ  
และผลของงานๆโดยใช้กระบวนการวิธีการทีศึกษาอย่างมีระบบเป็นขนัตอนๆมีการวางแผนใน
การศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นได้ขอ้สรุปหรือผลสรุปทีเป็นคาํตอบ    
ในเรืองนนั ๆ   

 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ทีฝึกให้ผูเ้รียนศึกษาและทาํงาน
อยา่งเป็นระบบมีขนัตอนทีชดัเจน  ซึง  สมศกัดิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2545: 83-85) ไดน้าํเสนอขนัตอน
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การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ  ไฟล์-บูธ (Fried-Booth), ไรบ ์และไวดอล (Ribe and Vidal) 

และ เคสเลอร์ (Kessler) ไวด้งันี 

 ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางของ ไฟล์-บูธ (Fried-Booth) ได้
ระบุขนัตอนของโครงงานไวด้งันี 

 1.ๆขนัวางแผนๆเป็นขนัของการร่วมมือกนัอภิปรายเนือหาและขอบเขตของโครงงาน
โดยพยากรณ์ถึงสิงทีจะเกิดขึนระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

 2.ๆขนัดาํเนินการๆเป็นขนัของการปฏิบติังานตามแผนทีวางไวโ้ดยใชท้กัษะทางภาษา  
คือๆฟังๆพดูๆอ่านๆเขียนๆผสมผสานกนัอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 3.ๆขนัทบทวนและแก้ไขผลงานๆเป็นขนัตอนของการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ 

 นอกจากนนั ไฟล์-บูธ (Fried-Booth) ยงัให้ขอ้คิดเห็นในการทาํโครงงานวา่ๆโครงงาน
จะสัมฤทธิผลขึนอยูก่บัสิงต่อไปนี 

 1.ๆสิงเร้า (Stimulus)  อนัไดแ้ก่ๆการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

 2.ๆการกาํหนดเป้าหมายของโครงงาน (Definition of the Project Objective) 

 3.ๆการฝึกหดัดา้นทกัษะทางภาษา (Practice of Written Materials) 

 4.ๆการออกแบบเครืองมือ (Design of Written Materials) 

 5.ๆกิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) 

 6.ๆการรวบรวมขอ้มูล (Collecting Information) 

 7.ๆการจดัระบบขอ้มูล (Organization of Material) 

 8.ๆการนาํเสนอผลงาน (Final Presentation) 

 สาํหรับขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวของๆไรบ์ๆ และไวดอลๆ(Ribe 

and Vidal) ไดก้าํหนดขนัตอนในการทาํโครงงานไวด้งันี 

 1.ๆขนัสร้างบรรยากาศในชนัเรียน (Creating a Good Atmosphere) เป็นขนัเตรียมความ
พร้อมให้สมาชิกในกลุ่มทาํงานมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการทาํงาน เช่นๆการใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์เขา้ช่วยเพือใหผู้เ้รียนคุน้เคยและพร้อมทีจะปฏิบติังานร่วมกนั 

 2.ๆขนักระตุน้ให้เกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เป็นขนัของการสร้าง
ความสนใจใหเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน  ในอนัทีจะปฏิบติังานเพือให้เกิดการเรียนรู้ในสิงทีผูเ้รียนสนใจ  ซึง
อาจใชก้ารระดมสมอง  ใชด้นตรี  สไลดห์รือธรรมชาติ  เพือนาํความรู้สึกของผูเ้รียนให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการทาํงาน 
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 3.ๆขนัเลือกหวัขอ้ (Selecting the Topic)  เป็นขนัของการเจรจาและสังเคราะห์ขอ้มูล  
ต่าง ๆ  เพือประมวลเป็นหวัเรืองของโครงงาน 

 4.ๆขนัสร้างโครงร่างของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) เป็นขนั
วางแผนและกาํหนดขอบเขตของโครงงานๆวเิคราะห์ขนัตอนการทาํงานๆจดัเตรียมอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 5.ๆขนัลงมือปฏิบติังานตามหวัเรือง (Doing Basic Research Around the Topic) เป็นขนั
ดาํเนินการตามโครงร่างของโครงงานตามหนา้ทีรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่ม 

 6.ๆขนัรายงานผลการปฏิบติังานสู่ชนัเรียน (Reporting to the Class) เป็นขนัถ่ายโยง
ความคิดความรู้สึกสู่ชนัเรียนๆอาจเป็นการรายงานดว้ยการพดูหรือการเขียน 

 7.ๆขนักระบวนการยอ้นกลบั (Processing Feedback) เป็นขนัของการยอ้นกลบั 

 ส่วนขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวของ เคสเลอร์(Kessler)  ซึง
เรียกชืออีกอยา่งหนึงไดว้า่โครงงานแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Projects)  มีลาํดบัขนัตอนดงันี 

 1.ๆนกัเรียนร่วมมือกนัอภิปรายทงัชนัเกียวกบัหวัขอ้หลกั(Topic) ทีจะเรียนรู้โดยร่วมกนั  

อภิปรายในประเด็นวา่มีอะไรบา้งทีเรารู้แลว้เกียวกบัหวัเรืองนี (What They Already Know)  และ
นกัเรียนตอ้งการรู้อะไรเพิมเติมอีกบา้ง (What They Would Like to Know) โดยกาํหนดเป็นหวัขอ้
รอง อาจมีไดห้ลายหวัขอ้ 

 2.ๆแบ่งนกัเรียนออกเป็นทีมยอ่ย 

 3.ๆสมาชิกแต่ละทีมร่วมกิจกรรมการสร้างทีม (Team Building Activities) เพือให้เกิด
ความคุน้เคยและเป็นทีมเดียวกนั 

 4.ๆทีมเลือกหวัขอ้รองจากกิจกรรมในขอ้ 1 มาทีมละ 1 หวัขอ้ 

 5.ๆแต่ละทีมแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มยอ่ยอีก (Sub-teams) ซึงอาจเป็นรายเดียวหรือเป็น
คู่เพือเลือกหวัขอ้ยอ่ย (Mini Topics) จากหวัขอ้รองเพือทาํการศึกษาต่อไป 

 6.ๆแต่ละคนหรือแต่ละคู่ (Individual or Partners) ทาํการศึกษาคน้ควา้วิจยัตามหวัขอ้
ยอ่ยทีเลือก  และเตรียมนาํเสนอต่อทีมของตนเอง 

 7.ๆนาํเสนอผลการศึกษา-คน้ควา้-วจิยั หวัขอ้ยอ่ย 

 8.ๆทีมเตรียมนาํเสนอเกียวกบัหวัขอ้ของทีมต่อชนัเรียน 

 9.ๆนาํเสนอผลการศึกษา-คน้ควา้-วจิยั ต่อชนัเรียน 

 10.ๆประเมินผลการนาํเสนอ 

 จากทีกล่าวมาขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ ไฟล์-บูธ (Fried-Booth), ไรบ ์
และ ไวดอล (Ribe and Vidal) และ เคสเลอร์ (Kessler)  พอจะสรุปไดว้า่ ขนัตอนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานสามารถแบ่งเป็นขนัตอนใหญ่ ๆ ไดด้งันี 1)ๆเริมจากการวางแผนซึงเป็นการเรียน
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แบบร่วมมือโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเขา้ช่วยเพือให้นกัเรียนไดห้ัวขอ้หลกัในการทาํโครงงานๆ2)  

จากนนัเป็นการดาํเนินการหรือลงมือปฏิบติังานตามหวัขอ้หลกั และ 3)  สุดทา้ยในขนัตอนการเรียน
แบบทาํโครงงาน คือ กระบวนการยอ้นกลบัหรือทบทวนและแกไ้ขผลงาน 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552: 114)ๆไดน้าํเสนอกระบวนการการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  
ไวด้งันี 

 1.ๆครูให้ความรู้ทวั ๆ ไปเกียวกบัสาระใดสาระหนึงทีเหมาะสมทีจะให้นกัเรียนศึกษา
คน้ควา้และทาํโครงงาน 

 2.ๆให้นักเรียนเลือกเรืองทีสนใจทีจะศึกษาค้นควา้เพิมเติมๆจดันักเรียนทีสนใจใน    
เรืองเดียวกนัเขา้กลุ่มเดียวกนั 

 3.ๆนกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนแนวคิดๆมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบ  
ร่วมกนัวางแผนๆกาํหนดการศึกษาคน้ควา้และแหล่งขอ้มูลและดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 
 4.ๆแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมขอ้มูลๆสรุปๆเตรียมเสนอทงัชนัเรียน 

 5.ๆร่วมกนัอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทงัชนั 

 6.ๆครูกบันกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัการทวัไปๆหรือสาระสาํคญัของเรืองทีเรียนรู้ 

 7.ๆวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการประเมินชินงานหรือโครงงาน  และประเมินผล
การปฏิบติังาน  การร่วมมือกนัปฏิบติัและการนาํเสนอรายงาน  ซึงแต่ละประเด็นทีจะประเมินควรมี
การร่วมกนักาํหนดเกณฑ์การประเมิน  วิธีการประเมินระหวา่งครูและนกัเรียน เช่น โครงงานตอ้ง
วดัและประเมินองคป์ระกอบใดบา้งๆการนาํเสนองานควรประเมินอยา่งไรๆการปฏิบติังานระหวา่ง
ทาํโครงงานและในชนัเรียนประเมินอยา่งไรๆเป็นตน้ 
 

ประเภทของโครงงาน 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2529: 4-8), ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร 
กรมวิชาการ (2544: 1-4), สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์และคณะ  (2546: 231) สุวิทย ์และอรทยั  มูลคาํ 
(2546: 85-86) และ วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี (2547: 7-10) ไดจ้าํแนกประเภทของ
โครงงานไวส้อดคลอ้งกนัๆออกเป็น 4 ประเภท  ดงันี  

 1.ๆโครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล (Survey Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีมีวตัถุประสงค์เพือตอ้งการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงๆแลว้นาํ
ขอ้มูลเหล่านนัมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่และนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีระบบๆเพือให้เห็นถึง
ลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเรืองทีตอ้งการศึกษาให้ชัดเจนๆการปฏิบติัตามโครงงานนีผูท้าํ
โครงงานจะตอ้งไปศึกษาๆรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่นๆสอบถามๆสัมภาษณ์ๆสํารวจ  โดย
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ใช้เครืองมือ เช่นๆแบบสอบถามๆแบบสัมภาษณ์ๆแบบบนัทึก ฯลฯๆในการรวบรวมข้อมูลที
ตอ้งการศึกษา 
 2.ๆโครงงานประเภทการค้นคว้าทดลอง (Experimental Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะๆโดยออกแบบโครงงานในรูปการ
ทดลองเพือศึกษาว่าตวัแปรหนึงจะมีผลต่อตวัแปรทีต้องการศึกษาอย่างไรบ้างๆและในการทาํ
โครงงานประเภททดลองตอ้งมีการจดัการกบัตวัแปรทีจะมีผลต่อการทดลองๆซึงมี  4  ชนิด  คือ 

 2.1ๆตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระๆหมายถึงเหตุของการทดลองนนั ๆ 

 2.2ๆตวัแปรตามๆซึงจะเป็นผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงตวัแปรตน้ 

 2.3ๆตวัแปรควบคุม หมายถึงๆสิงทีตอ้งควบคุมใหเ้หมือน ๆ กนัๆมิฉะนนัจะมีผลทาํ
ใหต้วัแปรตามเปลียนไป 

 2.4ๆตวัแปรแทรกซอ้นๆซึงจริง ๆ แลว้ก็คือตวัแปรควบคุมนนัเองๆแต่บางครังเราจะ
ควบคุมไม่ได้ๆซึงจะมีผลแทรกซ้อนทาํให้ผลการทดลองผิดไปแต่แก้ไขได้โดยการตดัข้อมูลที
ผดิพลาดทิงไป 

 การทาํโครงงานประเภทนีจะมีขนัตอนการดาํเนินงานประกอบด้วยๆการกาํหนด
ปัญหาการตังวตัถุประสงค์หรือสมมุติฐานๆการออกแบบทดลองๆการรวบรวมข้อมูลๆการ
ดาํเนินการทดลองการแปลผลและสรุปผลการทดลอง 

 3.ๆโครงงานประเภทประดิษฐ์คิดค้น (Development Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีมีวตัถุประสงคเ์พือนาํเอาความรู้ๆทฤษฎีๆหลกัการหรือแนวคิดมาประยุกต์เพือประดิษฐ์
หรือสร้างสิงใหม่ ๆ ขึนมาๆการประดิษฐ์คิดคน้ตามโครงงานนีอาจเป็นการประดิษฐ์ขึนมาใหม่โดย
ทียงัไม่มีใครเคยทาํหรืออาจเป็นการปรับปรุงๆเปลียนแปลงหรือดดัแปลงของเดิมทีมีอยู่แลว้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึนกวา่ทีเป็นอยู่ๆ รวมทงัการสร้างแบบจาํลองต่าง ๆๆการเขียนหนงัสือๆแต่งเพลง  
สร้างบทละครๆโครงงานทีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นนีจะครอบคลุมเรืองต่าง ๆ ทงัวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ๆภาษาๆสังคมๆอาชีพๆสิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

 4.ๆโครงงานประเภททฤษฎ ีหลักการหรือแนวคิดใหม่ (Theoretical Research Project)    
โครงงานประเภทนีมีวตัถุประสงคเ์พือนาํเสนอความรู้ๆทฤษฎีๆหลกัการๆแนวคิดใหม่ ๆ เกียวกบั
เรืองใดเรืองหนึงทียงัไม่มีใครคิดมาก่อนๆเป็นการใชจิ้นตนาการของตนเองมาอธิบายหลกัการหรือ
แนวความคิดใหม่ ๆ ซึงอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการๆหรืออธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึน
และไม่สามารถอธิบายได้โดยหลกัการเดิม ๆๆการทาํโครงงานประเภทนีผูท้าํโครงงานจะตอ้งมี
ความรู้ในเรืองนนั ๆ เป็นอยา่งดีๆหรือตอ้งมีการศึกษาๆคน้ควา้ขอ้มูลประกอบอยา่งลึกซึงๆจึงจะทาํ
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ให้สามารถกาํหนดความรู้ๆทฤษฎีๆหลกัการๆแนวคิดใหม่ ๆ ขึนได้ๆ จึงไม่เหมาะทีจะทาํในระดบั
นกัเรียนมากนกั 

 จากทีนกัวชิาการกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ไดแ้ก่ 
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอ้มูล  (Survey Research Project)ๆโครงงานประเภทการ
คน้ควา้ทดลอง (Experimental Research Project)ๆโครงงานประเภทประดิษฐ์คิดคน้ (Development 

Research Project)  และ โครงงานประเภททฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ (Theoretical Research 

Project)          
 

ขนัตอนในการทาํโครงงาน 

 วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพยคี์รี (2547: 10-24) และ นนัทิยา  คุมพล (2545:     

8-9) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงานไวส้อดคลอ้งกนัดงันี 

 1.ๆการเลือกเรืองทีจะทาํโครงงานๆในการเลือกหัวขอ้โครงงานให้นกัเรียนศึกษาทีง่าย
ทีสุดคือให้นักเรียนไปสํารวจรวบรวมข้อมูลจากเรืองทีเรียนไปแล้วๆหรือถ้าผูส้อนต้องการให้
นักเรียนศึกษาในเรืองใดก็ให้นักเรียนสํารวจและรวบรวมขอ้มูลในเรืองนนั ๆ ซึงจะเป็นการทาํ
โครงงานทีง่ายๆสําหรับหวัขอ้ทีนกัเรียนเลือกทาํโครงงานอาจตรงกนัก็ได้ๆ แต่ลกัษณะเนืองานอาจ
แตกต่างกนั   
 2.ๆการออกแบบวธีิการศึกษาคน้ควา้และจดัทาํเคา้โครงโครงงานๆครูอาจจะนาํหวัเรือง
ทีเขียนไวใ้หน้กัเรียนเลือกหวัเรืองทีจะศึกษา (ใหต้รงกบัเนือเรืองทีเราตอ้งการสอน) แลว้นาํหวัเรือง
ทีเราตอ้งการสอนมาวิเคราะห์และควรจะมีแนววิเคราะห์ของผูส้อนเอง   เป็นการจดัทาํเคา้โครง
โครงงานดงันี 

 2.1ๆชือโครงงาน 

 2.2ๆผูท้าํโครงงาน 

 2.3ๆปัญหาหรือเหตุจูงใจในการทาํงาน 

 2.4ๆตวัแปร (ถา้มี)  
 2.5ๆผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 2.6ๆแหล่งขอ้มูลทีนกัเรียนจะศึกษา 
 2.7ๆระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษากีวนัและศึกษาช่วงเวลาใด (ครูตอ้งจดัตารางเวลาให้

ดีเพราะจะกระทบกบัชวัโมงเรียนของอาจารยท์่านอืน ๆ) 
 2.8ๆนกัเรียนจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายใดบา้ง   หามาจากแหล่งใด 
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 3.ๆการลงมือทาํโครงงานๆมีขนัตอนการศึกษาคน้ควา้อยา่งไร  ทาํอยา่งไร  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งไร   

 4.ๆการเขียนรายงานๆในการเขียนรายงานการทาํโครงงานอาจเขียนตามหวัขอ้ทีกาํหนด  
หรือมีสิงอืนทีตอ้งการบอกให้ทราบซึงสามารถทีจะปรับเปลียนได้ๆ หวัขอ้ในการเขียนรายงานการ
ทาํโครงงานมีดงันี 

 4.1ๆชือโครงงาน 

 4.2ๆชือผูท้าํโครงงาน / โรงเรียน / พ.ศ. ทีจดัทาํ 
 4.3ๆชือครูทีปรึกษา 
 4.4ๆบทคดัยอ่ (บอกเคา้โครงอยา่งยอ่ ๆ ประกอบดว้ยๆเรืองๆวตัถุประสงค์ๆวิธีการ 

ศึกษาๆสรุปผล)  
 4.5ๆกิตติกรรมประกาศ (แสดงความขอบคุณบุคคลๆหน่วยงานทีใหค้วามช่วยเหลือ) 
 4.6ๆทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

 4.7ๆวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
 4.8ๆสมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 
 4.9ๆวธีิการดาํเนินการ 

 4.10  ผลการศึกษาคน้ควา้ 
 4.11  สรุปผล 

 4.12  ประโยชน์และขอ้เสนอแนะ 

 4.13  เอกสารอา้งอิง 

 5.ๆการนาํเสนอโครงงานและการวดัผลประเมินผลโครงงานๆการนาํเสนอโครงงาน
เป็นขนัตอนทีสําคญัๆเพราะสะทอ้นการทาํงานของนกัเรียนๆความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองทีทาํ  
การตอบขอ้ซักถามๆบุคลิกท่าทางๆท่วงท่าๆวาจาๆไหวพริบปฏิภาณๆนักเรียนควรได้รับการฝึก
บุคลิกภาพในการนาํเสนอให้สง่าผ่าเผย (Smart)ๆพร้อมทงัฝึกนกัเรียนผูฟั้งให้มีมารยาทในการฟัง
ดว้ยๆส่วนการประเมินผลการทาํงานๆควรสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการทาํงานๆวดัผลดว้ยความรู้
โดยการซักถามหรือวิธีการอืน ๆ ควรให้นกัเรียนไดมี้การประเมินตนเองๆประเมินโดยเพือนๆครู  
และผูป้กครองหรือบุคคลอืน ๆ ทีมาเยยีมชม 
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โครงงานคณติศาสตร์ 

 
ความหมายโครงงานคณติศาสตร์ 

 เนืองจากการทําโครงงานเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ๆซึงถา้เนือหาหรือขอ้สงสัยตรงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็จดัเป็น
โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นนัๆและในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็มีการทาํโครงงานที
เรียกว่าโครงงานคณิตศาสตร์ซึงได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ไว้
หลากหลายแนวความคิดดงันี  ชยัศกัดิ  ลีลาจรัสกุล (มปป: 5-6) ไดส้รุปความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร์วา่  โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึงๆกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์ทีเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเรืองใดเรืองหนึงซึงเกียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนดัและ
ความสนใจดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)ๆภายใตก้ารแนะนาํปรึกษาช่วยเหลือ 

และดูแลจากอาจารยที์ปรึกษาและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิๆอาจจดัในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้  

รวมทงัสามารถดาํเนินกิจกรรมไดท้งัในและนอกบริเวณโรงเรียนซึงอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ก็ไดแ้ลว้เขียนเป็นรายงานและแสดงผลงานเพือเผยแพร่สาํหรับเป็นแนวทางศึกษาต่อ  ยุพิน พิพิธกุล 

และคณะ (2542: 1)ๆไดส้รุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์วา่เป็นกิจกรรมหนึงทีเสริมการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ๆโดยนักเรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างอิสระในเรืองทีเกียวกับ
คณิตศาสตร์ๆอาจเป็นโครงงานทีมีเนือหาเกียวกบัคณิตศาสตร์โดยตรงหรือประยุกตใ์ชค้ณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่าง ๆๆการให้นกัเรียนทาํโครงงานไม่ใช่เป็นการเพิมเนือหาให้กบันกัเรียนๆแต่เป็น
การฝึกให้นกัเรียนตงัขอ้สงสัยๆสร้างสมมุติฐานหรือตงัจุดประสงค์ๆลงมือปฏิบติัหรือทดลองและ
สืบสวนแล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพือหาข้อสรุปๆการทําโครงงานจึงเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การทาํโครงงานช่วยให้นกัเรียนพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 
จุดเด่นของการทาํโครงงานก็คือตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านันๆสมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2543: 56)ๆสรุปความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร์ว่าเป็นงานทีผูท้าํไดคิ้ดอย่างอิสระเป็นการฝึกปฏิบติัในขอ้ทีสงสัยๆโดยอาศยัความรู้ 

หลักการๆแนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกับประเด็นทีตนสนใจจะศึกษาและ
คน้ควา้ให้ชัดเจนลึกซึงยิงขึนเพือบรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว้ๆ ยุทธๆไกยวรรณ์ๆ(2544:ๆ10)ๆให้
ความหมาย ของโครงงานคณิตศาสตร์ว่าๆโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทีเน้นกระบวนการ  
โดยผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดคน้ๆวางแผนๆลงมือปฏิบติัตามแผนทีวางไว้ๆ อาศยัเครืองมือๆเครืองจกัรๆและ
วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัเพือให้โครงงานสําเร็จภายใตค้าํแนะนาํๆการกระตุน้ความคิดๆกระตุน้ 
การทาํงานจากครูผูส้อนหรือผูเ้ชียวชาญๆครูผูดู้แลโครงงานจะอาํนวยความสะดวกในการทาํ
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โครงงานๆชีแนะแนวทางแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการทาํโครงงานๆตลอดทงัติดตามการวดัและ
ประเมินผลโครงงานดว้ย  สุวร  กาญจนมยรู (2545: 5) ให้ความหมายโครงงานคณิตศาสตร์วา่เป็น
งานทีเกิดจากการศึกษาๆคน้ควา้ๆวจิยัเกียวกบัองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์หรือเป็นงานทีเกิดจากการ
นาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเครืองมือการเรียนรู้ของสาขาวิชาการอืนหรือใชเ้ป็น
เทคนิคในการแกปั้ญหาๆนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาๆคน้ควา้ๆวิจยัๆหาความรู้โดย
การลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจในปัญหาหรือขอ้สงสัยที
ตนอยากรู้ๆอยากเข้าใจๆจนได้คาํตอบทีถูกต้องและชัดเจนภายใต้การแนะนําดูแลของครูหรือ
ผูเ้ชียวชาญทีเป็นทีปรึกษาคอยช่วยเหลือตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้ทีนกัเรียนแต่ละคน
หรือแต่ละกลุ่มค้นพบๆสมวงษ์ๆแปลงประสพโชคๆและคณะๆ(2545:14)ๆได้ให้ความหมาย
โครงงานคณิตศาสตร์วา่เป็นกิจกรรมหนึงทีจะช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์  
นําความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงและแก้ปัญหาๆอันเป็นการเสริมสร้างเจตคติทีดีต่อ
คณิตศาสตร์ๆนอกจากนียงัเป็นการฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและฝึกการทาํงาน   
เป็นกลุ่มๆฝึกความสามารถในการสือสารสิงทีตนคิดหรือทาํให้ผูอื้นเขา้ใจๆนอกจากนีสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีๆ(2546: 153)ๆไดใ้ห้ความหมายของการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์วา่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดสื้บเสาะหาความรู้ๆลงมือปฏิบติัและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไดอ้ยา่งดีตามประเด็นทีสนใจดว้ยการเชือมโยงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์  

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เดิมกับประเด็นทีต้องการศึกษาๆทงันีการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์อาจมีลกัษณะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลโดยมีอาจารยห์รือผูรู้้ทาํหนา้ทีใหค้าํปรึกษา 
 จากความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ทีนักการศึกษาได้ให้ไว้1สรุปไดว้่าโครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เรืองใดเรืองหนึงตามความถนดั
ความสนใจในประเด็นทีตนเองสนใจๆอยากรู้อยากเขา้ใจเพือให้ได้คาํตอบทีถูกตอ้งและชัดเจน   
โดยมีเนือหาทีเกียวข้องกับคณิตศาสตร์หรือการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือ
เชือมโยงกบักลุ่มสาระอืนเพือนาํไปใชใ้นชีวติจริงๆโดยใชท้กัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ทกัษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ๆภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ทีปรึกษา1และ/หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุจนบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 

จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 
 เพือให้การทาํโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนๆนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงจุดหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ๆพอสรุปได้
ดงันี 
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 ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 6) และศกัดิดา ศรีผาวงศ์ (2547: 2) กล่าวสอดคลอ้งกนัถึง
จุดประสงคข์องการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ ดงันี 

 1.ๆเพือส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 2.ๆเพือพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา 
 3.ๆเพือใหน้กัเรียนนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั หรือออกแบบ
สิงประดิษฐใ์หม่ ๆได ้โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ 

 4.ๆเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

 5.ๆเพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 6.ๆเพือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกพร้อมทงัไดมี้โอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง 

 7.  เพือพฒันาความรับผดิชอบและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้

 8.  เพือส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้หรือวิจยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีมีความสนใจ
และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2541: 5-6)ๆไดก้ล่าวถึง 

จุดมุ่งหมายในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ไว ้ดงันี  

 1.ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจตระหนกัๆเห็นคุณค่าๆและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  

 2.ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้หรือวิจยัทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  

 3.ๆเพือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการใช้ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั  

 4.ๆเพือให้ผูเ้รียนสามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สิงประดิษฐใ์หม่ ๆ  

 5.ๆเพือใหผู้เ้รียนมีวิสัยทศัน์ทางคณิตศาสตร์ๆพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละให้รู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

 6.ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกในความสามารถทางคณิตศาสตร์ๆพร้อมทงัได้
นาํเสนอและเผยแพร่ผลงานของตน  

 7.ๆเพือให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ๆคิดริเริมสร้างสรรค ์ 

การแกปั้ญหาๆการใหเ้หตุผลๆการเชือมโยงความรู้และการสือสารทางคณิตศาสตร์  
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 8.ๆเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ยทุธ  ไกยวรรณ์ (2544: 10)ๆไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนวชิาโครงงานไวด้งันี 

 1.ๆเพือให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้และประสบการณ์ปฏิบติัโครงงานตามความสามารถๆความ
สนใจและความถนดัของตนเอง 

 2.ๆเพือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 3.ๆเพือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซึงความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 4.ๆเพือให้ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ
แกปั้ญหา 
 5.ๆเพือใหผู้เ้รียนผลิตผลงานทีเป็นของผูเ้รียนเองและนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546: 153)ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย
ของการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ ดงันี 

 1.ๆเพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 2.ๆเพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

 3.ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาๆคน้ควา้หรือทาํวิจยัทางคณิตศาสตร์และเพิมพูน
ความรู้ความถนดัและความสนใจ 

 4.ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีทกัษะการสือสารทีนาํมาใช้ในการเผยแพร่ผลงานของ
ตนเอง 

 5.ๆเพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์และมีเจตคติ  
ทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 จากจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ทีนกัการศึกษาไดใ้ห้ไวส้ามารถประมวลไดว้า่    
การทาํโครงงานคณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพือให้นักเรียนนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช ้       
ในชีวิตประจาํวนัหรือออกแบบสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆได้ๆ โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาคณิตศาสตร์ๆเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึงความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

พฒันาความรับผิดชอบ และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นๆตลอดจนมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

และในหลกัการจดักิจกรรมควรคาํนึงว่าเป็นการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตวัของนกัเรียนเองๆเพือ
ฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็นๆทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น 
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ประเภทของโครงงานคณติศาสตร์ 

 การจดัประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์อาจจดัไดห้ลายประเภทๆสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546:1152-154) วิมลศรีๆสุวรรณรัตน์ และ มาฆะๆทิพยคี์รี  

(2551:114) และ ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 7-8)ๆไดจ้าํแนกประเภทโครงงานคณิตศาสตร์เป็น     
4  ประเภทๆสอดคลอ้งกนัไว ้ดงันี 

 1.ๆโครงงานคณติศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project) โครงงาน
ประเภทนีเป็นการศึกษาหาคาํตอบของปัญหาใดปัญหาหนึงๆโดยการออกแบบการทดลองและ
ดาํเนินการทดลองเพือหาคาํตอบของปัญหาทีต้องการทราบๆหรือเพือตรวจสมมติฐานทีตงัไว ้

ขนัตอนของการทาํโครงงานประเภทนีประกอบดว้ยๆการกาํหนดปัญหาๆการตงัสมมติฐานๆการ
ออกแบบการทดลองๆซึงจะตอ้งมีการควบคุมตวัแปรต่าง ๆ ทีอาจส่งผลต่อตวัแปรทีตอ้งการศึกษา 
แลว้ดาํเนินการทดลองโดยจดักระทาํกบัตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้เพือดูผลทีเกิดขึนกบัตวัแปร
ตามๆการแปลผลและการสรุปผลการทดลอง  

 2.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสํารวจ  (Survey1Research1Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีเป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและสิงแวดล้อมๆโดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาหาความรู้ทีมีอยู่หรือเป็นอยู่ในธรรมชาติและสิงแวดล้อมๆโดยใช้วิธีการ
สํารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วนําข้อมูลเหล่านันมาจดักระทาํ  เช่นๆจาํแนกเป็นหมวดหมู่แล้ว
นาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

 3.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  (Development 

Research Project) โครงงานประเภทนีอาจเป็นการพฒันาหรือประดิษฐ์เครืองมือเครืองใช้ๆหรือ
อุปกรณ์ๆต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ๆโดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทาง
คณิตศาสตร์ๆอาจเป็นการประดิษฐ์สิงใหม่ทียงัไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือ
สิงประดิษฐ์ทีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิมๆรวมทังอาจเป็นการนําเสนอหรือปรับสร้าง
แบบจาํลองทางความคิดเพือแกปั้ญหาใดปัญหาหนึง  

 4.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  (Theoretical Research  

Project) โครงงานประเภทนีเป็นโครงงานทีผูท้าํจะตอ้งเสนอแนวคิดใหม่ ๆๆในการอธิบายเรืองใด
เรืองหนึงอย่างมีเหตุผลๆมีหลกัการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุนหรือเป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่อาจเสนอในรูปคาํอธิบายๆสูตรหรือสมการๆโดยมีขอ้มูลหรือทฤษฎี
อืนสนบัสนุนๆการทาํโครงงานประเภทนีผูท้าํจะตอ้งมีพืนความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีและ
ตอ้งศึกษาคน้ควา้เรืองราวทีเกียวขอ้งอยา่งมากจึงจะสามารถสร้างคาํอธิบายหรือทฤษฎีได ้  
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 นอกจากนี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2543: 59-60)  

ยงัไดจ้ดัประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆดงันี 

 1.ๆลกัษณะเชิงประวติัศาสตร์ๆเป็นโครงงานในรูปแบบเอกสารๆซึงโครงงานลกัษณะนี   
จะเกียวกบัการศึกษาประวติัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ 

 2.ๆลกัษณะตามสาระหลกั (ดา้นความรู้) จาํนวนๆพีชคณิตๆเรขาคณิตๆการวดัๆสถิติ
และความน่าจะเป็นๆโครงงานลกัษณะนีจะใชเ้นือหามาพิจารณาโดยตรง 

 3.ๆลกัษณะประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงๆเป็นโครงงานในลกัษณะทีเชือมโยงความรู้แนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ไปใช ้

 4.ๆลกัษณะอืน ๆ โครงงานลกัษณะนีเป็นการเชือมโยงคณิตศาสตร์ผสมผสานเขา้กบั
ศาสตร์ อืน ๆ 

 สุวร กาญจนมยรู (2544: 6-24) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 

ประเภท ดงันี  

 1.ๆโครงงานทีทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ตามเนือหาวชิาคณิตศาสตร์ๆเป็นโครงงานทีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มๆซึงไดศึ้กษาๆคน้ควา้ๆวิจยัๆหาความรู้ 

ความเขา้ใจในสิงใดสิงหนึงทีนกัเรียนสนใจหรือมีขอ้สงสัยหรือมีปัญหาและตอ้งการหาคาํตอบโดย
การลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจในขอ้สงสัยหรือปัญหาที
ตนอยากรู้อยากเขา้ใจไดค้าํตอบทีถูกตอ้งและชดัเจนภายใตก้ารแนะนาํดูแลของครูหรือผูเ้ชียวชาญที
เป็นทีปรึกษาให้ความช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกและตรวจสอบความถูกตอ้งขององค์ความรู้ที
นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มคน้พบๆสิงทีนกัเรียนคน้พบอาจจะเป็นขอ้เท็จจริง (Facts) ความคิด
รวบยอด (Concepts) สมบติัต่าง ๆ (Properties) หลกัการ (Principles) กฎ (Laws) วิธีการพิสูจน์ 
(Methods of Proof) กลวธีิคิด (Strategies)  หรือทฤษฎี (Theories)  

 2.ๆโครงงานทีนําความรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเครืองมือการ
เรียนรู้ของสาขาวชิาต่าง ๆ หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหา เช่น ประยุกตใ์ชใ้นกลุ่มวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาๆทศันศิลป์ๆดนตรีและนาฏศิลป์ๆสังคมศึกษาๆศาสนาและวฒันธรรมๆภาษาไทย   
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีๆ การงานและอาชีพหรือภาษาต่างประเทศ  

 ยุพิน พิพิธกุล (2548: 19-20) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ๆออกเป็น  3 

ประเภท ดงันี  

 1.ๆโครงงานเชิงประวติัศาสตร์ๆเป็นโครงงานในรูปแบบเอกสารๆโครงงานนีจะตอ้งใช้
แหล่งอา้งอิงจาํนวนมาก เช่น  หอ้งสมุด  ศูนยว์ิทยบริการ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึงอาจจะเป็น
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เรืองทีเกียวกบัประวติัศาสตร์ เช่นๆประวติัอาร์คิมีดีสและยุคลิคๆประวติัของจาํนวนและตวัเลข 

ประวติัการพฒันาของคณิตศาสตร์  ประวติัการคน้พบสิงต่าง ๆ ซึงเกียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ เป็นตน้  

 2.ๆโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น  จาํนวน  พีชคณิต  เรขาคณิต  การวดั  สถิติ
และความน่าจะเป็น  แคลคูลสั  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  โครงงานลกัษณะนีจะใชค้วามรู้ดา้นเนือหา
มาพิจารณาโดยตรง  เช่น  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนนบัสองจาํนวนกบั ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
จาํนวนนบัสองจาํนวนนนั  การตรวจสอบอนุกรมคอนเวอร์เจนตแ์ละไดเวอร์เจนต์  หรืออาจจะทาํ
ในลกัษณะต่าง ๆ แลว้ใช้เนือหาคณิตศาสตร์มาเกียวขอ้งโดยตรง เช่น  รูปไหนมีพืนทีมากทีสุด   
เป็นตน้  

 3.ๆโครงงานทีนาํไปประยกุตใ์นชีวติจริงๆผูท้าํโครงงานจะตอ้งสามารถเชือมโยงความรู้
แนวคิด  ทฤษฎีต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ เช่นๆการออกแบบลายกระเบืองปูพืนโดยใช้รูป
เรขาคณิต  โมบายรูปเรขาคณิต  การบรรจุกล่อง  ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั (ค่าไฟฟ้า  ค่านาํ  ค่า
โทรศพัท)์ ค่าใชจ่้ายในการเล่นกีฬา  การจดัผงับา้น  การจดัจราจรในโรงเรียน  การซือหรือการเช่า  
มหศัจรรยข์องคณิตศาสตร์  การสมมาตรตามธรรมชาติ  ดนตรีกบัคณิตศาสตร์  การใชค้ณิตศาสตร์
ในชีววทิยา  เกมโอและเอกซ์  เกมกา้นไมขี้ดไฟ  การเล่นหมากรุก  กลคณิตศาสตร์  กลไพ ่ฯลฯ 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ โครงงานทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ๆโครงงานประเภทศึกษาค้นควา้  (DocumentationaProjects)ๆโครงงานประเภททดลอง 
(Experimental Projects)ๆโครงงานประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ์ (Development Projects)  

และโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  (Theoretical Projects)ๆหรืออาจแบ่งเป็น
โครงงานทีทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ตามเนือหาวิชาคณิตศาสตร์และการนาํหลกัการทางคณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์ช้ๆ ก็ได ้

 

ขนัตอนการทาํโครงงานคณติศาสตร์ 

 การทาํโครงงานคณิตศาสตร์ใหป้ระสบผลสาํเร็จๆนกัเรียนจะตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนๆซึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนและกาํหนด
ขนัตอนในการทาํโครงงานซึง  ชยัศกัดิ  ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 8-13) และวิมลศรี  สุวรรณรัตน์ และ
มาฆะ  ทิพยคี์รี (2551: 23-27) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตร์สอดคลอ้งกนัไวด้งันี 

 1.ๆการคิดจะเลือกหัวเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆเป็นขนัตอนลาํดับแรกของการทาํ
โครงงานๆดงันนัจึงเป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดและยากทีสุดๆหัวเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษานนัควร
ให้นกัเรียนเป็นผูคิ้ดและเลือกดว้ยตนเองๆโดยทีหวัขอ้เรืองของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจง
และชัดเจนๆมุ่งชัดว่าจะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใดและควรเป็นเรืองทีแปลกใหม่ซึงแสดงถึง
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ความคิดสร้างสรรคด์ว้ยๆหวัเรืองนีส่วนใหญ่จะไดม้าจากความสนใจๆความสงสัยและความอยากรู้
อยากเห็นของนกัเรียนเองในเรืองราวทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีครูสอนในห้องเรียนๆหรือนอกห้องเรียน  

หรือจากสิงแวดล้อมใกล้ตวัๆการอภิปรายร่วมกบัครูและเพือน ๆๆการอ่านหนังสือหรือเอกสาร    
ต่าง ๆๆการไปศึกษานอกสถานทีๆการฟังๆการบรรยายทางวชิาการในโอกาสต่าง ๆ รวมทงัรายการ
วิทยุและโทรทศัน์ๆการไปชมงานแสดงโครงงานต่าง ๆๆหรืออาจได้แนวคิดจากงานอดิเรกของ
นกัเรียน 

 ขอ้ควรคาํนึงเกียวกบัการคดัเลือกหวัเรืองทีจะทาํโครงงานคือๆเหมาะกบัระดบัความรู้
ของนกัเรียนๆเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนๆวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใช้ๆงบประมาณ
เพียงพอๆระยะเวลาทีใช้ทาํโครงงานๆมีอาจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิรับเป็นทีปรึกษาๆความปลอดภยั 

และมีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอทีจะคน้ควา้ 
 2.ๆการวางแผนในการทาํโครงงานๆขนัตอนนีเป็นการวางแผนในการทาํโครงงาน

รวมถึงการเขียนเคา้โครงของโครงงานๆซึงตอ้งมีการวางแผนหรือวางรูปโครงงานไวล่้วงหน้า   
เพือให้การดาํเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบไม่สับสนๆแลว้นาํเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
เพือขอความเห็นชอบก่อนดาํเนินการขนัต่อไปๆเคา้โครงของโครงงานโดยทวั ๆ ไปจะเขียนขึนเพือ
แสดงแนวคิดๆแผนงานและขนัตอนของการทาํโครงงานๆซึงประกอบดว้ย 

 2.1ๆชือโครงงานๆควรเป็นขอ้ความทีกะทดัรัดๆชดัเจนๆสือความหมายตรงและมี
ความเฉพาะเจาะจงวา่จะศึกษาอะไร 

 2.2ๆชือผูท้าํโครงงาน 

 2.3ๆชือทีปรึกษาโครงงาน 

 2.4ๆทีมาและความสําคัญของโครงงานๆเป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทํา
โครงงานเรืองนีๆมีความสําคญัอยา่งไรๆมีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรทีเกียวขอ้งๆเรืองทีทาํเป็นเรือง
ใหม่หรือมีผูอื้นไดศึ้กษาคน้ควา้เรืองทาํนองนีไวบ้า้งแลว้ๆถา้มีไดผ้ลเป็นอยา่งไรๆเรืองทีทาํไดข้ยาย
เพิมเติมหรือปรับปรุงจากเรืองทีผูอื้นทาํไวอ้ยา่งไรหรือเป็นการทาํซาํเพือตรวจสอบผล 

 2.5ๆจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นควา้ๆควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิงที
สามารถวดัได ้ๆเป็นการบอกขอบเขตของงานทีจะทาํไดช้ดัเจนขึน 

 2.6ๆสมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี)ๆสมมุติฐานเป็นคาํตอบหรือคาํอธิบายที
คาดไวล่้วงหน้าๆซึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ๆ การเขียนสมมุติฐานควรมีเหตุมีผลคือมีทฤษฎี  หรือ
หลักการทางคณิตศาสตร์รองรับและทีสําคญัคือเป็นข้อความทีมองเห็นแนวทางในการดาํเนิน
ทดสอบได ้ นอกจากนีควรมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดว้ย 
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 2.7ๆวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

 2.7.1ๆวสัดุอุปกรณ์ทีตอ้งใช้ๆระบุว่าวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใช้มีอะไรบา้ง  

มาจากไหนๆอะไรบา้งทีตอ้งจดัซือๆอะไรบา้งทีตอ้งจดัทาํเองและอะไรบา้งทีตอ้งขอยมื 

 2.7.2ๆแนวการศึกษาคน้ควา้ๆอธิบายวา่จะออกแบบการทดลองอะไรๆอยา่งไร 

จะสร้างหรือประดิษฐอ์ะไรอยา่งไรๆจะเก็บขอ้มูลอะไรบา้งๆเก็บขอ้มูลอยา่งไรและเมือใดบา้ง 

 2.8ๆแผนปฏิบติังานๆอธิบายเกียวกับกาํหนดเวลาเริมต้นและเวลาเสร็จของการ
ดาํเนินงานในแต่ละขนัตอน 

 2.9ๆผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 2.10ๆเอกสารอา้งอิง 

 3.ๆการลงมือทาํโครงงานๆเมือเคา้โครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของทีปรึกษา
โครงงานแลว้ๆนกัเรียนเริมลงมือทาํโครงงานโดยปฏิบติัตามแผนดาํเนินงานซึงประกอบดว้ยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการสร้างหรือประดิษฐ ์ การปฏิบติัการทดลอง  การคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ แลว้แต่
วา่จะเป็นโครงงานประเภทใดๆอาจเป็นการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมจากแผนงานทีวางไวใ้นตอน
แรกบา้งก็ได้ๆ เมือดาํเนินการทาํโครงงานครบถว้นตามขนัตอนไดข้อ้มูลแลว้ควรมีการตรวจสอบผล
การทดลองดว้ยการทดลองซาํเพือให้ไดผ้ลทีแน่นอนๆถา้เป็นสิงประดิษฐ์ควรคาํนึงถึงความคงทน
แข็งแรงและขนาดทีเหมาะสมๆหลงัจากนนัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแปลผลและสรุปผลการศึกษา
คน้ควา้ๆพร้อมทงัอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้ไม่ว่าผลนันจะตรงตามความคาดหมายหรือตาม
สมมุติฐานทีตงัไวห้รือไม่ก็ตาม 

 4.ๆการเขียนรายงานๆการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการเสนอผลของ
การศึกษาคน้ควา้เป็นเอกสารเพืออธิบายให้ผูอื้นทราบแนวคิดหรือปัญหาทีศึกษาๆวิธีดาํเนินการ
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได้ๆผลของการศึกษาๆตลอดจนประโยชน์และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ทีไดจ้ากโครงงานๆการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีอ่านเขา้ใจง่ายๆชดัเจนๆกระทดัรัดและ
ตรงไปตรงมาโดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 4.1  ชือโครงงาน 

 4.2  ชือผูท้าํโครงงาน 

 4.3  ชือทีปรึกษาโครงงาน 

 4.4  บทคดัยอ่  เป็นการอธิบายถึงทีมาและความสําคญัของโครงงาน  วตัถุประสงค ์ 

วธีิดาํเนินการและผลทีไดต้ลอดจนขอ้สรุปต่าง ๆ อยา่งยอ่ประมาณ  300-350  คาํ 
 4.5  ทีมาและความสําคญัของโครงงานๆอธิบายความสําคญัของโครงงานๆเหตุผล         
ทีเลือกทาํโครงงานนีและหลกัการหรือทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัโครงงานๆเรืองทีทาํเป็นเรืองใหม่หรือ 
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มีผูอื้นเคยศึกษาไวบ้า้งแลว้ๆถา้มีไดผ้ลเป็นอย่างไรๆเรืองทีทาํนีไดข้ยายเพิมเติมหรือปรับปรุงจาก
เรืองทีผูอื้นไดท้าํไวอ้ยา่งไรบา้งหรือเป็นการทาํซาํเพือตรวจสอบผล 

 4.6ๆจุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 
 4.7ๆสมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 

 4.8ๆวิธีดาํเนินการๆอาจแยกเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย คือๆวสัดุอุปกรณ์และวิธีดาํเนินการ  

พร้อมอธิบายขนัตอนการดาํเนินงานโดยละเอียด 

 4.9ๆผลการศึกษาค้นคว้าๆนําเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ทีสังเกต 
รวบรวมได้ๆ รวมทงัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทีวิเคราะห์ไดด้ว้ย 

 4.10ๆสรุปและขอ้เสนอแนะๆอธิบายผลสรุปทีไดจ้ากการทาํโครงงานๆถา้มีการตงั
สมมุติฐานควรระบุด้วยว่าขอ้มูลทีได้สนับสนุนหรือคดัคา้นสมมุติฐานทีตงัไวห้รือยงัสรุปไม่ได ้ 

นอกจากนันยงัควรกล่าวถึงการนาํผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ๆอุปสรรคของการทาํโครงงาน  

หรือข้อสังเกตทีสําคญัๆหรือข้อผิดพลาดบางประการทีเกิดขึนจากการทาํโครงงานนีๆรวมทัง
ขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงแกไ้ขหากจะมีผูศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองทาํนองนีต่อไปในอนาคตดว้ย 

 4.11ๆคาํขอบคุณๆส่วนใหญ่โครงงานคณิตศาสตร์มกัจะเป็นกิจกรรมทีไดรั้บความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงควรไดก้ล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีส่วนช่วยให้โครงงาน
นีสาํเร็จดว้ย 

 4.12ๆเอกสารอา้งอิงหนงัสือและ/หรือเอกสารต่าง ๆ ทีผูท้าํโครงงานใชค้น้ควา้หรือ
อ่านเพือศึกษาหาขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํโครงงานนี 

 5.ๆการแสดงผลงานๆการแสดงผลงานเป็นงานขนัสุดทา้ยและสําคญัอีกประการหนึง
ของการทาํโครงงานๆเป็นการเสนอผลงานทีไดศึ้กษาคน้ควา้สําเร็จลงดว้ยความคิดๆความพยายาม
ของผูท้าํโครงงานให้คนอืนไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงผลงานๆการวางแผนออกแบบเพือจดัแสดงผลงาน
นนัมีความสําคญัเท่า ๆ กบัการทาํโครงงานนนัเองๆผลงานทีทาํขึนจะดียอดเยียมเพียงใดแต่ถา้จดั
แสดงผลงานไดไ้ม่ดีก็เท่ากบัไม่ไดแ้สดงความดีเยยีมของผลงานออกมาๆดงันนัการวางแผนดงักล่าว
ต้องอาศัยเวลาและคาํนึงถึงปัจจัยหลายประการๆทีสําคญัทีสุดประการหนึงคือผูช้มหรือผูฟั้ง       
การแสดงผลงานนนัอาจทาํไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่นๆการแสดงในรูปนิทรรศการซึงมีทงัการ   
จดัแสดงและการอธิบายดว้ยคาํพูดหรือในรูปแบบของการจดัแสดงๆโดยไม่มีการอธิบายประกอบ  
หรือในรูปของการรายงานแบบปากเปล่าๆไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใดควรจดัให้
ครอบคลุมประเด็นสาํคญัดงัต่อไปนี 

 5.1ๆชือโครงงานๆชือผูท้าํโครงงานๆชือทีปรึกษาโครงงาน 

 5.2ๆคาํอธิบายยอ่ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทาํโครงงานและความสาํคญัของโครงงาน 
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 5.3ๆวธีิดาํเนินการๆโดยเลือกเฉพาะขนัตอนทีเด่นและสาํคญั 

 5.4ๆการสาธิตหรือแสดงผลทีไดจ้ากการทดลอง 

 5.5ๆผลการสังเกตหรือขอ้มูลเด่น ๆ ทีไดจ้ากการทาํโครงงาน 

 ในการจดันิทรรศการแสดงโครงงานนนั ควรไดค้าํนึงถึงสิงต่างๆต่อไปนี 

 1.ๆความปลอดภยัของการจดัแสดง 

 2.ๆความเหมาะสมกบัเนือทีทีจดัแสดง 

 3.ๆคาํอธิบายทีเขียนแสดงควรเน้นเฉพาะประเด็นสําคญัและสิงทีน่าสนใจเท่านัน  
โดยใชข้อ้ความทีกะทดัรัดๆชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 4.ๆดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชมๆโดยใชรู้ปแบบการแสดงทีน่าสนใจๆใชสี้ทีสดใส  
เนน้จุดสาํคญั 

 5.ๆใชต้ารางและรูปภาพประกอบ  โดยจดัวางอยา่งเหมาะสม 

 6.ๆสิงทีแสดงทุกอยา่งตอ้งถูกตอ้งไม่มีการสะกดผดิหรืออธิบายหลกัการทีผดิ 

 7.ๆในกรณีทีเป็นสิงประดิษฐ ์ สิงนนัควรอยูใ่นสภาพทีทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ในการแสดงผลงานผูน้าํผลงานมาแสดงจะตอ้งอธิบายหรือรายงานปากเปล่าๆหรือ
ตอบคาํถามต่าง ๆ ต่อผูช้มหรือกรรมการตดัสินโครงงานๆการอธิบายตอบคาํถามๆหรือรายงาน 
ปากเปล่านนั  ควรคาํนึงถึงสิงต่างๆต่อไปนี 

 1.ๆตอ้งทาํความเขา้ใจกบัเรืองทีจะอธิบายเป็นอยา่งดี 

 2.ๆคาํนึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใชก้บัระดบัผูฟั้งควรใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 3.ๆควรรายงานอยา่งตรงไปตรงมาไม่ออ้มคอ้ม 

 4.ๆพยายามหลีกเลียงการอ่านรายงานแต่อาจจดหัวขอ้สําคญั ๆ ไวเ้พือช่วยในการ
รายงานเป็นไปตามขนัตอน 

 5.ๆอยา่ท่องจาํรายงานเพราะทาํใหดู้ไม่เป็นธรรมชาติ 

 6.ๆขณะทีรายงานควรมองตรงไปยงัผูฟั้ง 

 7.ๆเตรียมตวัตอบคาํถามทีเกียวกบัเรืองนนัๆ 

 8.ๆตอบคาํถามอยา่งตรงไปตรงมาๆไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวถึงสิงทีไม่ไดถ้าม 

 9.ๆหากติดขดัในการอธิบายควรยอมรับโดยดีๆอยา่กลบเกลือนหรือหาทางเลียงเป็น
อยา่งอืน 

 10.ๆควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

 11.ๆหากเป็นไปไดค้วรใชสื้อประเภทโสตทศันูปกรณ์ประกอบการรายงานดว้ย เช่น 

แผน่ใสๆสไลด์ๆ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
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 การแสดงผลงานการทาํโครงงานคณิตศาสตร์อาจจดัทาํไดใ้นหลายระดบั  เช่นๆการจดั
เสนอผลงานภายในชนัเรียนๆการจดันิทรรศการภายในโรงเรียนๆการจดันิทรรศการในงานประจาํปี
ของโรงเรียน  การส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดในงานแสดงหรือประกวดในระดบัต่าง ๆ 

 จากขนัตอนการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ดงักล่าวๆพอจะสรุปขนัตอนการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์ไดด้งันี 1)ๆการเลือกหวัเรืองหรือปัญหาๆควรเป็นเรืองทีแปลกใหม่แสดงถึงความคิด
สร้างสรรคแ์ละไดม้าจากความสนใจๆความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น 2)ๆการวางแผนในการ
ทาํโครงงานๆเป็นการวางแผนในการทาํโครงงานรวมถึงการเขียนเคา้โครงของโครงงานเพือให้การ
ดาํเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบๆโดยส่วนใหญ่จะจดัทาํออกมาในรูปแบบของเคา้โครง
โครงงานๆซึงมีส่วนประกอบดังนีๆชือโครงงานๆผูท้ ําๆครูทีปรึกษาๆทีมาและความสําคัญ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาๆสมมุติฐาน (ถา้มี)ๆวิธีดาํเนินงานๆแผนปฏิบติังานๆผลทีคาดวา่จะไดรั้บ  
และเอกสารอา้งอิง  3)ๆการลงมือทาํโครงงานๆเริมลงมือทาํโครงงานตามแผนทีวางไว  ้  4)ๆการ
เขียนรายงานๆการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีอ่านเข้าใจง่ายๆสันและตรงไปตรงมาๆโดยมี
ส่วนประกอบดงันีๆชือโครงงานๆผูท้าํๆทีปรึกษาๆบทคดัยอ่ๆทีมาและความสําคญัของโครงงาน  
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ๆสมมุติฐาน (ถา้มี)ๆวธีิดาํเนินการๆผลการศึกษาคน้ควา้ๆสรุปและ
ขอ้เสนอแนะๆคาํขอบคุณและเอกสารอา้งอิง  และ 4)ๆขนัตอนสุดทา้ยเป็นการแสดงผลงานๆโดย
การแสดงผลงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆควรจดัให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนีๆชือโครงงาน  

ผูท้าํโครงงานๆทีปรึกษาๆคาํอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทาํโครงงานและความสําคญัของ
โครงงานๆวธีิดาํเนินการโดยเลือกเฉพาะขนัตอนทีเด่นและสําคญัๆการสาธิตหรือแสดงผลทีไดจ้าก
การทดลองและผลการสังเกตหรือขอ้มูลเด่น ๆ  ทีไดจ้ากการทาํโครงงาน 

 

การประเมินผลโครงงานคณติศาสตร์ 

 การประเมินผลโครงงานเป็นกิจกรรมทีจาํเป็นและมีความสําคญัในกระบวนการจดั
แสดงโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  ซึง ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 15-18)  ไดเ้สนอหลกัการ
ประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ๆโดยใชห้ลกัเกณฑ์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ธีระชัยๆบูรณโชติ,            
จิรพรรณๆแสงหลา้ และ คอลเลตต์ (Collette) แต่ปรับปรุงรายละเอียดแต่ละดา้นเพือให้เหมาะสม
กบัสภาพของโรงเรียนและอาจารยผ์ูส้อน  โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา 5 ดา้น  ดงันี 

 1.ๆความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีทาํ 
 2.ๆการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ทีใชก้ารแกปั้ญหาทางการศึกษา 
 3.ๆความคิดสร้างสรรค ์
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 4.ๆการเขียนรายงาน 

 5.ๆการจดัแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า 
 จากหัวขอ้เหล่านีๆกาํหนดให้แต่ละด้านมีคะแนนเต็มเท่า ๆ กนั คือ 5 คะแนนๆรวม
คะแนนเต็มทงัหมด (5 ด้าน) 25 คะแนนๆมีการแบ่งเป็น 5 ระดบัๆคะแนนแต่ละระดบัมี 1           

ช่วงคะแนนๆและมีการตีความหมายผลงานเป็น 5 ระดบัๆดงันี 

 1      หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 2      หมายถึง  พอใช ้
 3      หมายถึง  ดี 
 4      หมายถึง  ดีมาก 
 5      หมายถึง  ดีเยยีม 

 การประเมินผลโครงงานเมือรวมทงั 5 ดา้นๆแลว้คิดเป็นคะแนนเก็บ 10 คะแนนๆใช้
เกณฑด์งันี 

 ช่วงคะแนน     1.0 - 7.5           อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง ไดค้ะแนน   6     คะแนน 
 ช่วงคะแนน     7.6   - 12.5       อยูใ่นระดบัพอใช ้      ไดค้ะแนน   7     คะแนน 
 ช่วงคะแนน     12.6 - 17.5       อยูใ่นระดบัดี               ไดค้ะแนน   8     คะแนน 
 ช่วงคะแนน     17.6 - 22.5       อยูใ่นระดบัดีมาก        ไดค้ะแนน   9     คะแนน 
 ช่วงคะแนน     22.6 - 25.0       อยูใ่นระดบัดีเยยีม       ไดค้ะแนน   10   คะแนน 

 รายละเอียดเกียวกบัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ๆมีหลกัเกณฑ์
ดา้นต่าง ๆ ดงันี 

 1.ๆความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีทาํ  พิจารณาจาก 

 1.1ๆการใชศ้พัทเ์ทคนิคไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 1.2ๆการใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 1.3ๆมีความเขา้ใจในหลกัการสาํคญั ๆ ของเรืองทีทาํ 
 1.4ๆการคน้หาเอกสารอา้งอิงถูกตอ้งและเหมาะสม 

 1.5ๆการได้รับความรู้เพิมเติมจากการทาํโครงงานนอกเหนือจากทีเรียนหลกัสูตร
ปกติ 

 2.ๆการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ทีใชแ้กปั้ญหาทางการศึกษา  พิจารณาจาก 

 2.1ๆการสังเกตทีนาํมาสู่ปัญหา 
 2.2ๆมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เพือเป็นพืนฐานเกียวกบัเรืองที
กาํลงัศึกษาเหมาะสมและตงัสมมุติฐานทีถูกตอ้งชดัเจน 
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 2.3ๆการออกแบบการทดลองหรือการประดิษฐ์มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาๆหรือ
สมมุติฐานเพียงใด 

 2.4ๆการวดัและการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ กระทาํได้ครบถูกต้องๆอุปกรณ์และ
เครืองมือทีเลือกใช้เหมาะสมๆการรวบรวมข้อมูลกระทาํได้ละเอียดถูกต้องตรงจุดประสงค์ที
ตอ้งการศึกษาๆการบนัทึกขอ้มูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม 

 2.5ๆการแปลความหมายและการสรุปผลมีความสอดคล้องกบัผลทีได้ๆ มาก-น้อย  
เพียงใด 

 3.ๆความคิดสร้างสรรค ์  พิจารณาจาก 

 3.1ๆปัญหาหรือเรืองทีทาํมีความสาํคญัและมีความแปลกใหม่เพียงใด 

 3.2ๆไดมี้การดดัแปลงเปลียนแปลงหรือเพิมเติมแนวความคิดทีแปลกใหม่ลงไปใน
โครงการทีทาํๆมาก-นอ้ยๆเพียงใด 

 3.3ๆมีการคิดและใชว้ิธีการทีใหม่ๆแปลกๆในการควบคุมหรือวดัตวัแปรๆหรือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  มาก-นอ้ย  เพียงใด 

 3.4ๆการเลือกและนาํวสัดุอุปกรณ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 3.5ๆความสามารถในการเสนอแนะประโยชน์ทีไดรั้บจากโครงงาน 

 4.ๆการเขียนรายงานๆพิจารณาจาก 

 4.1ๆความถูกตอ้งของแบบฟอร์มครอบคลุมหัวขอ้ทีสําคญัๆแบ่งแต่ละหัวขอ้ออก
อยา่งชดัเจน 

 4.2ๆเสนอสาระในแต่ละหวัขอ้ถูกตอ้งๆชดัเจนๆรัดกุมๆสละสลวย 

 4.3ๆการแสดงหลกัฐานการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเพียงพอๆต่อเนืองและเป็นระเบียบ 

 4.4ๆการออกแบบการนาํเสนอขอ้มูลชดัเจนๆรัดกุมและเหมาะสม 

 4.5ๆการอภิปรายผลอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์

 5.ๆการจดัแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่าๆพิจารณาจาก 

 5.1ๆการจดัแสดงโครงงานไดน่้าสนใจ  ตลอดจนการออกแบบและติดตงัไดส้วยงาม 

 5.2ๆการเขียนคาํอธิบายในแผน่โปสเตอร์ชดัเจน  เขา้ใจง่าย 

 5.3ๆการจดัแสดงวสัดุอุปกรณ์ครบถว้น 

 5.4ๆการอภิปรายชดัเจนและใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 

 5.5ๆการตอบคาํถามถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 
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 สาํหรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนทงั  5  ดา้น  มีลกัษณะการพิจารณาดงันี 

ลกัษณะโครงงาน เกณฑ์การประเมินผลงาน ระดับคะแนน 

1.  มีคุณสมบติัครบทุกขอ้ 

2.  ขาดคุณสมบติัเพียง  1  ขอ้ 

3.  ขาดคุณสมบติัเพียง  2  ขอ้ 

4.  ขาดคุณสมบติัเพียง  3  ขอ้ 

5.  ขาดคุณสมบติั  4  ขอ้  ขึนไป 

ดีเยยีม 

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้

ตอ้งปรับปรุง 

5 

4 

3 

2 

1 

 ส่วนสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ๆอ้างถึงในๆยุพิน    
พิพิธกุล (2548: 6-7)ๆไดเ้สนอวิธีประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ๆซึงพิจารณาจาก 1)ๆความสําคญั
ของการจดัทาํโครงงาน  2)ๆเนือหาของโครงงาน  และ 3)ๆการนาํเสนอโครงงานๆซึงควรพิจารณา
ดา้นต่าง ๆ ดงันี 

 1.ๆความสาํคญัของการจดัทาํโครงงาน ควรพิจารณาดงันี 

 1.1ๆเป็นงานเดียวหรือกลุ่ม 

 1.2ๆนกัเรียนริเริมเองหรือครูช่วยแนะแนวทาง 

 1.3ๆมีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม 
 1.4ๆมีการพฒันาตนเอง 

 1.5ๆมีการพฒันางาน 

 1.6ๆมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
 1.7ๆมีความสอดคลอ้งกบัเนือหาคณิตศาสตร์ 

 1.8ๆมีประโยชน์ในชีวิตจริง 
 2.ๆเนือหาของโครงงาน 

 2.1ๆความถูกตอ้งของเนือหาคณิตศาสตร์ 

 2.2ๆใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์ไดเ้หมาะสม 

 2.3ๆมีขอ้มูลข่าวสารทีเหมาะสม 

 2.4ๆมีการสรุปอยา่งเหมาะสม 

 2.5ๆมีการขยายงานทีตอ้งทาํต่อเนืองอีกหรือไม่ 
 3.ๆการนาํเสนอโครงงาน 

 3.1ๆอาจเลือกแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของโครงงาน 

 3.2ๆการบรรยายสือความหมายใหผู้อื้นเขา้ใจไดดี้ 

 3.3ๆการใชต้ารางๆแผนภูมิแท่งๆแผนภูมิรูปภาพๆแผนภูมิรูปวงกลมๆชดัเจน 



 86 

 3.4ๆการจดันิทรรศการมีการบรรยายประกอบ  สามารถสือความหมายไดช้ดัเจน 

 3.5ๆการนาํเสนอโดยหาค่าทางสถิติ  ใชค้่าสถิติไดถู้กตอ้ง 

 3.6ๆการนาํเสนอโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย 

 3.7ๆมีการสาธิตและบรรยายประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การประเมินโครงงานอาจประเมินโดยใหค้ะแนน ดงันี 

ความสาํคญัของการจดัทาํโครงงาน    20    คะแนน 

เนือหาของโครงงาน   40   คะแนน 

การนาํเสนอโครงงาน    40    คะแนน 

รวม  100  คะแนน 

 ตวัอย่างแบบประเมินโครงงานของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์ๆ อา้งถึงใน ยพุิน  พิพิธกุล (2548: 7-9)  มีลกัษณะเป็นดงันี 
ตอนที 1ๆความสาํคญัของการจดัทาํโครงงานสาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานๆมีหวัขอ้ทีพิจารณาดงันี 

 1.ๆโครงงานทีจดัทาํเป็นงานเดียวหรืองานกลุ่ม 

 2.ๆการริเริมโครงงานนกัเรียนริเริมเองหรือครูช่วยแนะแนวทาง 

 3.ๆมีการพฒันาตนเองหรือไม่มี 

 4.ๆมีการพฒันางานหรือไม่มี 

 5.ๆความสัมพนัธ์เกียวกบัเนือหาในบทเรียนมีความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง 

 6.ๆมีประโยชน์ทีใชใ้นชีวติจริงหรือไม่มี 

ตอนที 2ๆเนือหาโครงงานและการนาํเสนอโครงงานๆให้ประเมินระดบัความคิดเห็น  ซึงมีหวัขอ้ที
พิจารณาดงันี 

 เนือหาของโครงงาน 

 1.ๆความถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์ 

 2.ๆความเหมาะสมในการใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์ 

 3.ๆเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็นปัญหา 
 4.ๆมีการสรุปทีชดัเจน 

 5.ๆมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 กระบวนการทํางาน 

 6.ๆมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

 7.ๆมีการดาํเนินงานตามแผน 

 8.ๆมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
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 การนําเสนอโครงงาน 

 9.ๆ การรายงานสามารถสือความหมายไดช้ดัเจน 

 10.  ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 11.  ความเหมาะสมของรูปแบบทีใชน้าํเสนอ 

 12.  ขอ้สรุปโครงงานบรรลุจุดประสงคที์ตงัไว ้

 การแปลผลการประเมิน 

 ตอนที 1ๆใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐาน 

 ตอนที 2ๆใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี 

เห็นดว้ยมากทีสุด  ใหร้ะดบัคะแนนๆ5 

เห็นดว้ยมาก  ใหร้ะดบัคะแนนๆ4 

เห็นดว้ยปานกลาง  ใหร้ะดบัคะแนนๆ3 

เห็นดว้ยนอ้ย  ใหร้ะดบัคะแนนๆ2 

เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  ใหร้ะดบัคะแนนๆ1 

 ในกรณีทีผูป้ระเมินหลายคน ก็ใหห้าค่าเฉลียเลขคณิต แลว้แปลผล ดงันี 

4.10 ขึนไป  หมายถึง   โครงงานอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

3.10-4.00  หมายถึง   โครงงานอยูใ่นเกณฑดี์ 

2.10-3.00 หมายถึง   โครงงานอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

ตาํกวา่ 2.00 ลงมา หมายถึง   โครงงานอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

 จากการศึกษาวิธีการประเมินโครงงานๆผูว้ิจ ัยเลือกใช้แบบประเมินผลโครงงาน
คณิตศาสตร์ทีผูว้ิจยัปรับปรุงเพือความเหมาะสมในการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์จากแบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ของ ชัยศกัดิๆลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.:115-18)  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530:161-64) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(2530: 13) และ วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพยคี์รี (2547: 

10-24) 

 

ประโยชน์และสิงทไีด้รับจากการทาํโครงงานคณติศาสตร์ 

 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์และสิงทีนักเรียนจะได้รับจากการทาํ
โครงงานคณิตศาสตร์ๆดงันี 

 ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5) กล่าววา่ๆการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทาํให้นกัเรียน
รู้จกัการศึกษาคน้ควา้หาความจริงดว้ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ๆทาํให้นกัเรียนมีเจตคติ 
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ทีดีต่อคณิตศาสตร์ๆดงันนัการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมทีช่วยให้นกัเรียน
ได้พฒันาการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยๆทกัษะพิสัยและจิตพิสัยๆตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ 

 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(2541: 1) กล่าววา่ๆการทาํ
โครงงานคณิตศาสตร์ไม่ใช่การเพิมเนือหาให้นกัเรียนๆแต่จะเป็นการฝึกปฏิบติังานทีให้นกัเรียนหา
ขอ้สงสัยๆตงัสมมติฐานทดลองและสืบสวนๆแลว้รวบรวมขอ้มูลมาเพือหาขอ้สรุปๆเผยแพร่ๆหรือ
นาํเสนอรายงานขอ้คน้พบเหล่านนัดว้ยตนเองๆเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งเป็นอิสระๆมี
การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

 จิราภรณ์ ศิริทวี (2542: 35)  กล่าวถึงๆสิงทีนกัเรียนจะไดรั้บจากการศึกษาดว้ยโครงงาน
ไวด้งันี 

 1.ๆความรู้ในเนือหาวชิานนั ๆ 

 2.ๆทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 3.ๆทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 4.ๆความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 5.ๆเจตคติทีดีต่อการศึกษา 
 6.ๆคุณสมบติัทางบวกอืน ๆ ไดแ้ก่ๆความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆความเชือมนัในตนเอง 

ความมีวนิยัๆความรับผดิชอบๆการทาํงานร่วมกบัผูอื้น ฯลฯ 

 ลดัดาๆภู่เกียรติ (2544: 48) กล่าววา่ๆการเรียนรู้ในรูปของโครงงานเป็นการจดัโอกาสให้
นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ความชาํนาญๆทกัษะทีมีอยูร่วมทงัจุดเด่นของตนเองทีอาจไม่มีโอกาสได้
แสดงออกในทีไหนมาก่อนมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ทีๆส่งเสริมให้นกัเรียนไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง
มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมในการสร้างความรู้แทนทีจะเป็นผูรั้บเพียงอยา่งเดียวๆซึงไม่มีวนัทีจะ
รับไดท้งัหมดๆแต่ถา้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเองเขาจะจดจาํสิงเหล่านนัติดตวัไปตลอดชีวิตโดยไม่มี
วนัลืม 

 ชยัฤทธิๆศิลาเดช (2544: 5) กล่าววา่ๆการให้นกัเรียนทาํโครงงานคณิตศาสตร์นอกจาก
มุ่งฝึกให้นกัเรียนไดคิ้ดเป็นๆปฏิบติัไดจ้ริงและแกปั้ญหาไดแ้ลว้ๆยงัเป็นการประเมินความสามารถ
จริงของนกัเรียนในองคค์วามรู้ไดอี้กดว้ย เนืองจากความสามารถ (Ability)ๆนนัเกิดจากการบูรณา
การระหว่างความรู้ (Knowledge) ทีนกัเรียนมีอยู่ในตวักบัทกัษะ (Skill) ทีไดรั้บการฝึกฝนและ
สะสมอยูใ่นตวันกัเรียน 

 สมวงษ์ๆ แปลงประสพโชค  และคณะ (2545: 4) กล่าวถึงประโยชน์ของการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์ว่าเป็นกิจกรรมทีจะช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ๆนาํความรู้
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คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงและแก้ปัญหาๆอนัจะเป็นการเสริมสร้างเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์
นอกจากนียงัเป็นการฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มฝึก
ความสามารถในการสือสารสิงทีตนคิดและทาํใหผู้อื้นเขา้ใจ  
 จากประโยชน์ของการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทีนกัการศึกษาไดใ้ห้ไวส้ามารถสรุปได้
วา่ๆการทาํโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทีช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถทางดา้นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเพราะเป็นการฝึกให้นกัเรียนหาขอ้สงสัยๆตงัสมมติฐานทดลองและ
สืบสวนๆแลว้รวบรวมขอ้มูลมาเพือหาขอ้สรุปๆเผยแพร่หรือนาํเสนอรายงานขอ้คน้พบเหล่านนัดว้ย
ตนเองๆซึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้และจดจาํสิงเหล่านนัติดตวัไปตลอดชีวติ 

 
บทบาทของอาจารย์ทปีรึกษาโครงงานคณติศาสตร์ 

 ในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์นนัเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึงทีนักเรียน 
เป็นผูล้งมือดาํเนินงานทงัหมดๆๆโดยมีอาจารยที์ปรึกษาโครงงานเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํๆช่วยกระตุน้
ความสนใจและเสริมกาํลงัใจแก่นกัเรียนในระหวา่งทาํโครงงานอีกดว้ยๆซึงไดมี้นกัการศึกษาหลาย
ท่านกล่าวถึงบทบาทของอาจารยที์ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ไว ้ดงันี 

 สุพลๆวงัสินธ์ุ (2543: 13-14)  กล่าววา่ๆในทุกขนัตอนของการจดักิจกรรมโครงงานครู
จะตอ้งมีกิจกรรมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมๆโดยกาํหนดให้มีกิจกรรมสํารวจความสนใจ
ของตนเองเพือ 

 1.ๆชีชวนๆชกัชวนๆจดักิจกรรมให้มีการศึกษาสภาพแวดลอ้มรอบตวัหรือชุมชนๆเพือ          
จุดประกายความสงสัยใคร่รู้ใหก้บันกัเรียนไปสู่แรงจูงใจทีอยากจะศึกษาเรืองใดเรืองหนึงในเชิงลึก 

 2.ๆใช้คาํถามเชือมโยงกบัข่าวๆเหตุการณ์หรือปัญหาจากชุมชนๆกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
การอยากติดตาม 

 3.ๆใชค้าํถามเชือมโยงกบับทเรียน  เช่น  “ มีเรืองอะไรอีกทีนกัเรียนตอ้งการรู้” 

 4.ๆใชสื้ออืนๆ เช่นๆภาพนิงๆป้ายนิเทศๆวีดิทศัน์ ฯลฯๆและสือทีใชค้วรทิงปัญหาให้
นกัเรียนคิดทีจะศึกษาต่อ 

 5.ๆช่วยเหลือนกัเรียนใหส้ามารถเลือกเรือง/ปัญหา/ประเด็นทีตนสนใจใคร่รู้เพิมมากขึน
เพือจะทาํโครงงาน 

 6.ๆร่วมกบันกัเรียนวางแผนกาํหนดเรืองโดยร่วมคิดหาความเชือมโยงโดยใชเ้ครือข่ายใย    
แมงมุม (World Wide Web : www.) 

 7.ๆใชค้าํถามใหน้กัเรียนคิดถึงความตอ้งการหรือประเด็นทีตอ้งการศึกษาเรืองทีเลือกได้ 
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 8.ๆวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องจุดประสงค์ของผูเ้รียนทีเลือกโครงงานนนั ๆๆแลว้ให้
แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะใหคิ้ดอยา่งรอบคอบ 

 9.ๆใชค้าํถามกระตุน้ให้คาดเดาคาํตอบล่วงหนา้ เช่น  “นกัเรียนคิดว่าจะเป็นเช่นไร” 

หรือ “นกัเรียนคิดวา่จะมีผลต่อชุมชนอย่างไร”ๆโดยครูเป็นผูใ้ห้กาํลงัใจเพือให้นกัเรียนไดคิ้ดอยา่ง 

รอบคอบและมนัใจในคาํตอบทีคาดคะเน 

 10.ๆกระตุน้ๆส่งเสริมและให้คาํปรึกษาในการคิดดว้ยวิธีการคิดทีหลากหลายๆเลือกวิธี
การศึกษาทีสามารถทาํได้ เลือกแหล่งขอ้มูลทีเหมาะสมและจดัทาํเคา้โครงของโครงงานๆตลอดทงั
ประสานงานเพืออาํนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภยัในการศึกษาตามขนัตอนของโครงงาน 

 11.ๆให้ความช่วยเหลือเมือตอ้งการๆและให้คาํแนะนาํในกรณีทีนกัเรียนมีการศึกษาที
กวา้งขวาง เช่นๆอาจแนะนาํแหล่งความรู้เพิมเติมตลอดทงัจดัเวทีให้มีการแลกเปลียนความรู้ร่วมกนั
เป็นระยะ ๆ 

 12.ๆใหค้าํปรึกษาในการเลือกวธีิการนาํเสนอและจดับรรยากาศในการนาํเสนอตลอดทงั
ใหก้ารเสริมแรง 

 เยาวพาๆเดชะคุปต ์ (2544:110-11) กล่าวถึงบทบาทของครูในการช่วยนกัเรียนในการ
จดัทาํโครงงานๆไวด้งันี 

 1.ๆร่วมวางแผนกบันกัเรียนในการคิดหวัขอ้การจดัทาํโครงงานตามความสนใจและเป็น
ทีปรึกษาแก่นกัเรียนและผูป้กครอง 

 2.ๆจดัสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์เพิมเติมให้แก่นกัเรียน เช่น1การเยียมชมการ
ทดลอง1การพาไปทัศนศึกษา1การปฏิบัติจริง1ค้นควา้จากห้องสมุด1ศึกษาจากของจริงหรือ
อินเตอร์เน็ต1สัมภาษณ์ผูรู้้  เป็นตน้ 

 3.ๆจดัหาผูป้กครองอาสาเพือทาํหนา้ทีเป็น  Tutor  ใหก้บันกัเรียน 

 4.ๆแนะนาํพอ่แม่ ผูป้กครอง ในการจดัทาํโครงงานทีบา้น 

 5.ๆใหน้กัเรียนนาํเสนอความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 

 6.ๆใหน้กัเรียนนาํเสนอโครงการทีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 7.ๆจดันิทรรศการร่วมกบันกัเรียน 

 8.ๆมีส่วนร่วมกนันกัเรียนในการประเมินโครงงาน 

 อลัลิงเจอร์และคณะ (Allinger  and  others, 1998: 8)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อน
ทาํโครงงาน  ไวด้งันี 

 1.ๆกระตุน้ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นอยากทาํโครงงาน 

 2.ๆใหแ้นวคิดกวา้ง ๆ และใหค้าํแนะทีเหมาะสมในการทาํโครงงาน 
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 3.ๆขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ทีหอ้งสมุดในการใหบ้ริการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 

 4.ๆครูอาจแนะนาํแหล่งอืน ๆ เช่นๆหนงัสือๆวารสารๆจุลสาร 

 5.ๆอาจช่วยนกัเรียนเลือกหัวขอ้เรืองและทบทวนเกณฑ์ต่าง ๆๆก่อนทีจะเริมโครงการ  
ซึงควรเป็นเรืองทีนกัเรียนสนใจจริง ๆๆและอยูใ่นกรอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

 6.ๆไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองทีนักเรียนเลือกทาํๆครูเป็นเพียงผูแ้นะแนว
ช่วยเหลือในทุกดา้น เช่นๆการให้กาํลงัใจๆการดูแลการจดัทาํรายงานให้สมบูรณ์และถูกตอ้งๆและ
เตรียมการจดัการและแสดงผลงาน 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ๆบทบาทของอาจารยที์ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์
คือเป็นผูค้อยกระตุน้นกัเรียนใหมี้ความสนใจทีจะทาํโครงงานๆโดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทีช่วยให้
นกัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาๆแนะแนวทางๆให้คาํปรึกษาๆชีแนะแหล่งความรู้ๆอาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ติดตามการทาํงานของนกัเรียนๆประเมินผลงานและจดักิจกรรมเพือให้นกัเรียนไดแ้สดง 
ผลงานๆรวมถึงการใหก้าํลงัใจและช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึนในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 

 นภสัสรๆสุทธิกุล (2546: บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวิจยัเรือง “การพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอน เพือส่งเสริมความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา      
ปีที 5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จงัหวดักาญจนบุรี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพิจารณาผลทีเกิดกบั
นกัเรียนหลงัจากทาํโครงงานคณิตศาสตร์ในเรืองต่อไปนีๆ1)ๆจาํนวนและประเภทของโครงงาน
คณิตศาสตร์ๆ2)ๆคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ๆ3)ๆพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มๆ4)ๆเจตคติต่อ
วชิาคณิตศาสตร์ๆ5)ๆผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวชิา ค 014  คณิตศาสตร์ 4 และ  6)ๆความสามารถ
ในการแกปั้ญหาๆซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  6  ขนัตอนคือๆ1)ๆขนัการคิดและ
เลือกหัวขอ้เรืองๆ2)ๆขนัการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งๆ3)ๆขนัการเขียนเคา้โครงของโครงงาน  4)  

ขนัการปฏิบติัโครงงานๆ5)ๆขนัการเขียนรายงาน  และ 6)ๆขนัการแสดงผลงานๆโดยกลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ๆภาคเรียน    
ที 2 ปีการศึกษา 2545ๆโรงเรียนเทพมงคลรังษีๆจงัหวดักาญจนบุรีๆผลการวิจยัพบวา่  1)ๆโครงงาน
คณิตศาสตร์ทีนกัเรียนกลุ่มทดลองจดัทาํมีจาํนวน 12 โครงงานๆแยกเป็น 2 ประเภทๆไดแ้ก่
โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงงานทีนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆ2)ๆโครงงาน
คณิตศาสตร์ทีนกัเรียนกลุ่มทดลองจดัทาํมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีๆ3)ๆพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ
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นกัเรียนกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบัปานกลางๆ4)ๆเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองๆ5)ๆผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชา ค 014 คณิตศาสตร์ 4  

ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม และๆ6)ๆความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน
กลุ่มทดลอง สูงกวา่กลุ่มควบคุม 

 ราตรีๆทองสามสี ( 47: บทคดัยอ่)ๆไดท้าํการวิจยัเรืองๆ“การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง 

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ๆโดยวิธีสอนแบบโครงงาน”ๆโดยมี
วตัถุประสงค์เพือๆ1)ๆพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆ2) 

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ๆชันประถมศึกษาปีที  3ๆ3)ๆศึกษา
ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  และๆ4)ๆศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงานๆซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 

ขนัตอนคือๆ1)ๆขนันาํๆ2)ๆขนักาํหนดจุดมุ่งหมายๆ3)ๆขนัวางแผนๆ4)ๆขนัดาํเนินการตามแผน  

และ 5)ๆขนันาํเสนอและประเมินผลๆโดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3ๆโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ๆ จงัหวดันครปฐมๆผลการวจิยัพบวา่ 1)ๆแผนการจดัการเรียนรู้เรือง
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบโครงงานทีพฒันาขึน  จาํนวน 5 แผน  คือ 1.1)ๆโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ  1.2)  โจทยปั์ญหาการคูณ  1.3)  โจทยปั์ญหาการหาร  1.4)  โจทยปั์ญหา
การคูณและการหาร  และ 1.5)  โจทยปั์ญหาการบวกลบคูณและการหาร  ซึงมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั  87.36/83.06  2)  ผลการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  โดยวิธีสอนแบบโครงงาน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01ๆโดยคะแนนหลงัเรียนโดย
วิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนๆ3)ๆนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร์ๆโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ๆนักเรียนสามารถตังชือเรืองๆเขียน
วตัถุประสงค์ๆมีการดาํเนินงานเป็นขนัตอนๆสรุปผลและสามารถนาํเสนอผลงานได้ และๆ4)  

นักเรียนเห็นด้วยต่อวิธีสอนแบบโครงงานอยู่ในระดับมากโดยมีความคิดเห็นว่าวิธีสอนแบบ
โครงงานช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆนักเรียนสามารถดาํเนินงานตาม
ขนัตอนทีวางไวไ้ด้ๆฝึกความเป็นผูน้าํแสดงความคิดเห็นและสามารถนาํเสนอขอ้มูลได้ๆมีการ 
บูรณาการความรู้และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 ศกัดิดาๆศรีผาวงศ ์( 47: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือง  “การพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรืองสถิติเบืองตน้ ชันมธัยมศึกษาปีที 5”ๆโดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้จากการจดัทาํโครงงานๆพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรืองสถิติเบืองตน้ๆทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
75/75 หาดชันีประสิทธิผลทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และ



 93 

หาความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการๆซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 6 ขนัตอนคือ  1)  ขนัเผชิญปัญหา  2)  ขนัรวบรวมขอ้มูล  3)  ขนัมีปฏิสัมพนัธ์  4) ขนั
ลงมือปฏิบติั  5)ๆขนัสรุปผล  และ 6)ๆขนันาํเสนอผลงานๆผลการวิจยัพบว่าๆ1)ๆพฤติกรรมการ
ทาํงานร่วมกนัๆนกัเรียนมีการวางแผนการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบๆการจดัทาํโครงงานและ
การนาํเสนอโครงงานทาํได้ในระดบัดีๆ2)ๆพฤติกรรมด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ได้แก่ๆการแก้ปัญหาๆการให้เหตุผลๆการสือสารๆการเชือมโยงและความคิดริเริมสร้างสรรค์
นักเรียนมีพฒันาการทีดีขึนๆ3)ๆแผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพๆ77.72/75.73ๆซึงสูงกว่า
เกณฑที์กาํหนดไวแ้ละมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .64ๆ4)ๆนกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้
ทงัด้านความรู้และด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิมขึนมากกว่าร้อยละ 20ๆอย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั .01ๆและ 5)ๆนกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนผา่นไป 14 วนัๆทงัดา้น
ความรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างจากเดิม 
 รุจิรัตน์ๆรุ่งหวัไผ ่( 49: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรืองๆ“การศึกษาความสามารถในการ
ทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2ๆจากการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์”ๆโดยทาํการศึกษาและ
เปรียบเทียบระดบัความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีทีๆ2ๆหลังปฏิบติักิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ๆซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 4 ขนัตอน คือ 1)ๆวางพืนฐาน   

2)ๆเริมตน้โครงงานๆ3)ๆปฏิบติัโครงงานๆและ 4)ๆเสนอผลการศึกษา  โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการ
วจิยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ของโรงเรียนบา้นดงดินแดง  อาํเภอหนองม่วง  จงัหวดัลพบุรี  
ผลการวิจยัพบว่าๆการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีผลต่อความสามารถในการทาํโครงงาน
คณิตศาสตร์ๆทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  2ๆในระดบัดีๆโดยมีความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆร้อยละ 86.50  

ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองร้อยละ 87.00ๆและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 74.36  

และการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส่งผลให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  2ๆมีพฒันาการดา้น
ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึนๆโดยภายหลงัการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระยะที  2ๆนกัเรียนมี
คะแนนเฉลียในแต่ละดา้นสูงกวา่ระยะที  1ๆอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01        

 สิริรัตน์ๆอายวุฒัน์ ( 49: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การศึกษาการพฒันากิจกรรม
การเรียนโดยใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1ๆโรงเรียน
ดอนคาวทิยา  จงัหวดัสุพรรณบุรี”  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  ภาคเรียนที  1  
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ปีการศึกษา 2546ๆโรงเรียนดอนคาวทิยาๆจงัหวดัสุพรรณบุรีๆผลการวจิยัพบวา่  1)  แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆมีประสิทธิภาพ 76.25/75.75ๆ2)ๆความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนๆและ 3)ๆผลสัมฤทธิทาง      
การเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 
 วรรณ์วิไลๆหงส์ทอง  (2551:2175-182)  ได้ทําการวิจัย เ รือง  “การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4ๆโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน” ๆซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขนัตอน  คือๆ1)ๆการเลือกหวัขอ้เรือง
หรือปัญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผนๆ3)ๆการลงมือปฏิบติัๆ4)ๆการเขียนรายงานๆและ 5)ๆการ
นาํเสนอผลงานๆโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนคลองตน้ไทร (สุข
ลอ้มอุทิศ)  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2551ๆจาํนวน 23 คนๆผลการวิจยัพบวา่ๆผลการเรียนรู้สาระ
เรขาคณิตก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  
.05ๆโดยนกัเรียนมีคะแนนเฉลียหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ๆทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูงๆเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดบัสูงเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ๆการสือสารๆสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆการ
ใหเ้หตุผลและการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ  
ส่วนดา้นความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาๆอยูใ่นระดบัปานกลางๆและความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่ๆโดยภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก
ทงัสามด้านคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ๆด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้และด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้เรียงตามลาํดบั 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 คราจคิก  และคณะ (Krajcik and other., 1994 : 483-497)  ไดศึ้กษารูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือของครูมธัยมศึกษาตอนตน้ในการทาํโครงงานของนกัเรียนพบวา่  การสอนโครงงานไดมี้
การนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียนทีแตกต่างกนั  โดยนกัเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการศึกษา
คน้ควา้จากเรืองทีตนเองสนใจ  ซึงส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบับทเรียนและดาํเนินการคน้ควา้โดยการ
คน้ควา้  ปรึกษาและใชเ้ทคโนโลยี   เนืองจากการสอนโดยโครงงานมีการดาํเนินทีแตกต่างจากการ
สอนวิธีอืน ๆ  ผูส้อนจาํเป็นต้องช่วยเหลือนักเรียนอ่อนและต้องการประสานงานเพือขอความ
ร่วมมือความช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญทงัดา้นเนือหาและเทคโนโลยี  เพือเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
โครงงานของนกัเรียน  สําหรับนกัเรียนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ์ซึงจะมี
การร่วมมือกนัเองเมือประสบปัญหา  หรือเมือโครงงานมีความสัมพนัธ์กบัโครงงานผูอื้น  ลกัษณะ
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ของโครงงาน  ความร่วมมือ  การให้ความช่วยเหลือ  การดาํเนินงาน  และผลทีไดรั้บจากโครงงาน
เป็นการพฒันาความคิดรวบยอดและมนุษยส์ัมพนัธ์ทางวชิาการของนกัเรียนทีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เมเยอร์  และคณะ (Meyer and other., 1997 : 501) ไดศึ้กษาเกียวกบัความทา้ทายในชนั
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจของนกัเรียน และกลวิธีในการเรียนทีใชโ้ครงงานเป็น
ฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5ๆและ 6ๆพบว่าๆพฤติกรรมการทาํงานของนักเรียนมีๆ3 

รูปแบบคือลม้เหลวๆตอ้งปรับปรุงและปฏิบติัได้ๆโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่มๆคือกลุ่มไม่
กระตือรือร้นกบักลุ่มกระตือรือร้นๆซึงกลุ่มกระตือรือร้นจะมีพฤติกรรมทียอมรับกบัความลม้เหลว
ได้ๆ เพราะผูเ้รียนมีการตงัจุดประสงค์ในการเรียนรู้สูงกว่าความสามารถของตนเองๆซึงตอ้งใช้
ขอ้มูลในการสนบัสนุนมากๆส่วนกลุ่มไม่กระตือรือร้นจะมีพฤติกรรมทีไม่ยอมรับกบัความลม้เหลว  
ทงัทีผูเ้รียนตงัจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ตาํและมีการวิเคราะห์และประมวลผลนอ้ย 
 ทรูจิลโล (Trujillo, 1998: Online  อา้งถึงใน รุจิรัตน์  รุ่งหวัไผ,่ 2549: 46)ๆไดท้าํการวิจยั
เรืองเจตคติของนักเรียนทีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์ๆเพือตรวจสอบปัจจยัทีมีส่วนเกียวขอ้งกับ   
เจตคติของนกัเรียนทีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์ (เช่น ความวิตกกงัวล ความสนใจ การนาํเสนอ
โครงงาน ครู เพศ กรรมพนัธ์ุ เป็นตน้) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนจาํนวน 304 คนทีถูกสํารวจความ
คิดเห็น ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน และความวิตกกงัวลกบั
เจตคติของนกัเรียนทีมีต่อโครงงานมีค่าสหสัมพนัธ์ทางบวก เท่ากบัๆ.12ๆซึงผลการวจิยัทงัสองแบบ
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05ๆส่วนในดา้นผลการวิจยัเชิงคุณภาพนกัเรียนจาํนวน 61%ๆมีเจตคติ
ทีดีต่อโครงงานคณิตศาสตร์และมีความตงัในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆนกัเรียนจาํนวน 40% มี
ความสุขและสนุกในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  นกัเรียนจาํนวนมากกวา่ 50% กล่าววา่ เจตคติทีมี
ต่อโครงงานเป็นผลมาจากครูๆกลุ่มเพือนและเนือหาของโครงงาน 

 ฮาร์แกรฟ (Hargrave, 2004: Abstract)ๆไดศึ้กษาเกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานใน   
ชนัเรียนของนกัเรียนเกรด  6  ผลการศึกษาพบวา่ๆการเรียนรู้ดว้ยโครงงานช่วยกระตุน้ความสําเร็จ
ของนักเรียนได้เนืองจากมีรูปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลายๆและใช้ความสามารถในการทาํให้
สมบูรณ์ๆการเรียนรู้ดว้ยโครงงานช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาความคิดและการ
ปรับปรุงงานทีไดรั้บมอบหมายๆโครงงานเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้จากชีวิตจริงๆซึงผูเ้รียนสามารถ
เชือมโยงการเรียนรู้ของพวกเขาสู่โลกภายนอกๆสรุปได้ว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานทาํให้เกิดผล
สาํเร็จในดา้นบวกกบัผูเ้รียนๆนกัเรียนไดพ้ฒันาความตอ้งการทีจะเรียนรู้และเสนอปัญหาทีพวกเขา
สนใจจะทาํ 
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สรุป 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้งสรุปไดว้า่  ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพนันจาํเป็นอย่างยิงทีผู ้สอนจะต้องศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซึงมุ่งพฒันา
ให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัทางดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก   ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพืนฐานรวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  เพือทีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองตอบต่อ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดสมรรถนะดา้นความสามารถใน
การสือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวติ  และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   รวมทงัพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซึงคณิตศาสตร์มีบทบาท
สําคญัยิงต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์  ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์  คิดอยา่งมีเหตุผล  เป็น
ระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถว้นรอบคอบ  ช่วยให้การ
คาดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ  แกปั้ญหาและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล: กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ซึงมีเป้าหมายในการพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ตระหนกั
และเห็นคุณค่าของวชิาคณิตศาสตร์ สามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวิตควบคู่
ไปกบัคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม และนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครืองมือในการ
ดาํรงชีวติหรือศึกษาในขนัสูงต่อไปๆศึกษาหลกัการสอนคณิตศาสตร์ๆทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ๆ
วธีิสอนคณิตศาสตร์ๆลาํดบัขนัการสอนคณิตศาสตร์ๆทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเพือทีจะ
เลือกวธีิการสอนไดเ้หมาะสมกบัเนือหาสาระทีจะสอนๆอนัจะส่งผลให้การสอนบรรลุวตัถุประสงค์
ทีตงัไว้ๆ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ๆคิดเป็นๆแกปั้ญหาเป็นๆมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ๆซึงพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการ
เรียนรู้ทีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพราะการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานจะส่งเสริมและฝึกฝนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการศึกษาๆคน้ควา้ๆลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง  ซึงจะทาํใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการแกปั้ญหาๆการใหเ้หตุผลๆการสือสาร  

การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  

และเชืองโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรคอ์ยา่งครบถว้นๆก่อให้เกิด
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ความรู้ๆความคิดๆการประดิษฐ์คิดค้นและพฒันาสิงใหม่ ๆ โดยมีขนัตอนการจัดการเรียนรู้              
3  ขนัตอนดงันี  1)ๆขนันาํเขา้สู่บทเรียนๆโดยชีแจงตวัชีวดัๆใหค้วามรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ กระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทาํโครงงาน  

2)ๆขันกิจกรรมการเรียนรู้ๆเป็นขันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน  
ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันีๆขนัตอนที ๆการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆขนัตอนที    
การวางแผนในการทาํโครงงานๆขนัตอนที 3ๆการลงมือทาํโครงงานๆขนัตอนที 4ๆการเขียน
รายงานๆขนัตอนที 5ๆการนําเสนอผลงานๆ3)ๆขนัสรุปบทเรียนๆเป็นการสรุปบทเรียนๆการ
อภิปรายแสดงความพึงพอใจร่วมกันระหว่างผูส้อนกบันักเรียนๆการอภิปรายเพิมเติมในส่วนที
ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจๆและ 4)ๆขนัทดสอบและประเมินผลๆโดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัจาก
เรียนจบเนือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ๆซึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนทีเรียนมา   
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเรืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆเป็นการ
วิจัย เชิงทดลอง  (ExperimentalๆResearch) มีแบบแผนการวิจัยขันพืนฐาน  (Pre-Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวๆมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One-Group Pretest-Posttest Designs)ๆโดย
มีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศๆสตรีวิทยาๆพุทธมณฑลๆเขตทวีวฒันา  
กรุงเทพมหานครๆเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unitๆofๆanalysis)ๆซึงมีรายละเอียดและขนัตอนในการ
ดาํเนินการวจิยัๆดงันี 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 ในระเบียบวิธีวิจยัๆผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายการในการนาํเสนอประกอบดว้ยประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งๆตวัแปรๆเนือหาๆระยะเวลาทีศึกษาๆดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1.ๆประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรๆทีใชใ้นการวจิยัในครังนีไดแ้ก่ๆนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/1-5/6ๆของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑลๆแขวงทววีฒันาๆเขตทววีฒันาๆกรุงเทพมหานคร  
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ๆทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1ๆปีการศึกษา  
2554ๆจาํนวน 6 หอ้งเรียนๆรวมทงัสิน 225 คน   

 กลุ่มตวัอย่าง  ทีใช้ในการวิจยัครังนีไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒันาๆเขตทวีวฒันาๆกรุงเทพมหานคร  สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ๆทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1ๆปีการศึกษา  2554

ทีไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มห้องเรียนดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)ๆโดยการจบั
สลากหอ้งเรียนมา 1 หอ้งเรียน  ไดน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  จาํนวน 41 คน 

 2.ๆตัวแปรทศึีกษา   
 2.1ๆตวัแปรตน้ (independent variables) ไดแ้ก่ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 2.2ๆตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่   
                        2.2.1ๆผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 
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                       2.2.2ๆคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 2.2.3ๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

        2.2.4ๆความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 3.ๆเนือหาๆในการวิจยัครังนีใช้เนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชนัมธัยม 
ศึกษาปีที ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ประกอบดว้ยๆการวดัค่ากลางของขอ้มูลและการวดั
การกระจายของขอ้มูลๆตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานๆพุทธศกัราช 2551ๆสาระที 5ๆการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูลๆชนั ม. 4-6ๆตวัชีวดัที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิตๆมธัยฐานๆฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์เซนต์ไทล์ๆและตวัชีวดัที 3ๆเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวตัถุประสงค ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที 3ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

 4.ๆระยะเวลาๆในการวิจยัครังนีไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชใ้นภาคเรียน   
ที 1  ปีการศึกษา 2554ๆโดยใชเ้วลาสอน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชวัโมงๆรวม 12 ชวัโมง     
 

แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นวิจยัเชิงทดลองๆ(ExperimentalๆResearch)ๆโดยมีแบบแผนการวิจยั          
ขนัพืนฐานๆ(Pre-ExperimentalๆDesigns)ๆแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลังๆ(One-Group  

Pretest-Posttest  Designs)ๆ(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 144) 
 

T1  X T 2  
 

 T1  แทน   การทดสอบผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆก่อนจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

 X แทน   การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 T 2  แทน   การทดสอบผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆหลังจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

 1.ๆแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ทีจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานๆจาํนวน 4 แผนๆรวม 12 ชวัโมงๆประกอบดว้ยขนัตอนการสอนดงันี 1)ๆขนั
นาํเขา้สู่บทเรียนๆโดยชีแจงรายละเอียดตวัชีวดัๆให้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์
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ขอ้มูลเบืองตน้ๆกระตุน้ความสนใจให้นกัเรียนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทาํโครงงาน 2)ๆขนั
กิจกรรมการเรียนรู้ๆเป็นขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน  
ดงันี ขนัตอนที 1ๆการเลือกหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆขนัตอนที 2ๆการวางแผนในการทาํ
โครงงานๆขนัตอนที 3ๆการลงมือทาํโครงงานๆขนัตอนที 4ๆการเขียนรายงานๆขนัตอนที 5ๆการ
นาํเสนอผลงานๆ3)ๆขนัสรุปบทเรียนๆเป็นการสรุปบทเรียนๆการอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
ร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบันกัเรียนๆการอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจๆและ 4)ๆขนั
ทดสอบและประเมินผลๆให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเนือหาในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ๆซึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนทีเรียนมา       

 2.ๆแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองต้น   

จาํนวน 1 ฉบบัๆเพือใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ๆโดยสลบัขอ้  สลบัตวัเลือก  
ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  กาํหนดให้ค่าคะแนนคือทาํถูกได ้ 1 คะแนนๆทาํผิดได ้   
0  คะแนนๆจาํนวน 30 ขอ้ 
 3.ๆแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆซึงประเมินโดยครูๆโดย
สังเกตคุณภาพใน 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1)  ทกัษะกระบวนการการแกปั้ญหา 2)  ทกัษะกระบวนการการให้
เหตุผลๆ3)ๆทักษะกระบวนการการสือสารๆการสือความหมายและการนําเสนอๆ4)ๆทักษะ
กระบวนการในการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ๆและเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อืน ๆ และ  5)ๆความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆโดยแบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 
(Rating  Scale) 4 ระดบัๆและกาํหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (RubricๆScore)ๆใช้
ประเมินๆขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ๆแผนละ 1 ครังๆแต่ละครัง
มีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทงัหมด 4 ครังๆแลว้นาํคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลีย   

 4.ๆแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ซึงประเมินโดยครู  โดย
สังเกตความสามารถใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  1)  การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  2)  การ
วางแผนในการทาํโครงงาน  3)  การลงมือทาํโครงงาน  4)  การสรุปผลและการเขียนรายงานๆและ 
5)  การนาํเสนอผลงานๆโดยแบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (RatingๆScale)ๆ4 

ระดบัๆและกาํหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคๆ(RubricๆScore)  ใชป้ระเมินขณะปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ครังๆดงันีๆในแผนการจดัการเรียนรู้
แผนที 1ๆประเมินความสามารถในการเลือกหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆแผนการจดัการ
เรียนรู้แผนที 2ๆประเมินความสามารถในการวางแผนในการทาํโครงงานๆแผนการจดัการเรียนรู้
แผนที 3ๆประเมินความสามารถในด้านการลงมือทาํโครงงานๆแผนการจดัการเรียนรู้แผนที 4  

ประเมินความสามารถในดา้นการเขียนรายงานๆและประเมินในขนัตอนการนาํเสนอผลงาน 1 ครัง         
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นอกเวลาเรียน  โดยแต่ละครังมีคะแนนเตม็ 20 คะแนนๆรวมประเมินทงัหมด 5 ครัง แลว้นาํคะแนน
มาคิดเป็นคะแนนเฉลีย  

 5.ๆแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆจาํนวน 15 ขอ้  
ซึงถามในประเด็นๆ1)ๆบรรยากาศในการเรียนรู้ๆจาํนวน 5 ขอ้ๆ2)ๆการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
จาํนวน 5 ขอ้ๆและ 3)ๆประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ๆจาํนวน 5 ขอ้ๆเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating  Scale) มี 5 ระดบัๆและคาํถามแบบปลายเปิด   
 

ขนัตอนในการสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีรายละเอียดดงันี 
 1.ๆแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชันมธัยมศึกษาปีที 5ๆหน่วย     
การเรียนรู้ที 3ๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยมีขนัตอนใน  
การสร้างดงันี 

 1.1ๆศึกษารายละเอียดหลกัสูตรๆสาระการเรียนรู้ๆมาตรฐานการเรียนรู้ๆตวัชีวดั  

หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

 1.2ๆศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชัน
มธัยมศึกษาปีที 5ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 1.3ๆสร้างแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆจาํนวน 4 แผนๆรวม 12 ชวัโมง  
ดงัรายละเอียดในตารางที  4 
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ตารางที  4   การวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

      เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

แผนการ
จดัการ 
เรียนรู้ท ี

สาระการเรียนรู้/เนือหา ตวัชีวดั จาํนวน 
(ชัวโมง) 

1 การหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 5.1 หาค่าเฉลียเลขคณิต  
มธัยฐาน   ฐานนิยม 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และ
เปอร์เซนตไ์ทล ์

5.2  เลือกใชค้่ากลางที 

เหมาะสมกบัขอ้มูล  

และวตัถุประสงค ์

3 

 1.1  ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 

1.2  ค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั และค่าเฉลียเลขคณิตรวม 
 

 

2 ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี 3 

 2.1  ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี  

3 การวดัค่ามธัยฐานและฐานนิยม   3 

 3.1  มธัยฐาน 
3.2  ฐานนิยม 

 

4 การวดัการกระจายของขอ้มูล 3 

 4.1  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
4.2  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทีแจกแจงความถีแลว้ 

 

รวม  12 
 

 1.4ๆเสนอแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆต่อคณะกรรมการทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 3 ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขเพือให้แผนการจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัตวัชีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 1.5ๆนําแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที  5  

เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญดา้น
การสอนคณิตศาสตร์ 1 คนๆดา้นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 1 คนๆและการวดัและประเมินผล
การศึกษา 1 คนๆตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาๆ(ContentๆValidity)ๆความถูกตอ้งของภาษา
ทีใชแ้ละความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนๆโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดัขอ้นนั 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดันนัหรือไม่ 
-1  หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีวดัขอ้นนั 
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 จากนนันาํผลการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาความเทียงตรงเชิงเนือหา 
และค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IndexๆofๆItemๆObjectiveๆCongruence:  IOC) ตามสูตรดงัต่อไปนี      
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2553: 177) 

  IOC    =   
N

R
      

 เมือ    IOC      แทน    ดชันีความสอดคลอ้ง 
                R     แทน    ผลรวมความพึงพอใจของผูเ้ชียวชาญ 
                  N        แทน   จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตงัแต่ 0.50 ขึนไปๆถือว่ามี
ความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได้ๆซึงได้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item 

Objective  Congruence) ของผูเ้ชียวชาญ 3 คน เท่ากบั 1.00 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข)  จากนนั
ปรับแกต้ามขอ้แนะนาํของผูเ้ชียวชาญๆโดยแกไ้ขขอ้ความในกิจกรรมการเรียนรู้ๆในใบงานและ
แบบทดสอบยอ่ยใหเ้หมาะสม 
 1.6ๆนาํแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆเรือง
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จาํนวน  แผน  คือแผนที 1  ถึงแผนที 4 

ไปทดลองจดัการเรียนรู้กบันักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5/1  จาํนวน 45 คนๆของโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑลๆซึงไม่ใช่ห้องเรียนในการวิจยัครังนีๆเพือตรวจสอบความ
เหมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มทดลอง 
 1.7ๆปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานให้สมบูรณ์ๆโดยแก้ไขตวัเลขใน  
ใบงานทีซบัซอ้นเพือใหน้กัเรียนหาคาํตอบไดง่้ายขึนๆแลว้นาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั  

 สามารถสรุปขนัตอนไดด้งัแผนภูมิที 3 
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ขนัที  1 

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัมธัยมศึกษาปีที    

เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   
  

ขนัที  2 
ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  

ขนัที  3 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  

ขนัที  4 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

  

ขนัที  5 
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3  คน  
เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา 

  

ขนัที  6 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน  ไปทดลองสอนกบันกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 

จาํนวน  45  คน  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

  

ขนัที  7 
ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์   

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
 

แผนภูมิที 3   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
   2.ๆแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆเรือง      
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆจาํนวน 1 ฉบบัๆเพือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยสลบัขอ้ๆสลบัตวัเลือกๆซึงเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือกๆกาํหนดให้ค่าคะแนน
คือทาํถูกได ้1 คะแนนๆทาํผดิได ้0 คะแนนๆจาํนวน 30 ขอ้ๆมีขนัตอนการสร้างดงันี 



 105 

 2.1ๆศึกษาหลกัสูตรๆสาระการเรียนรู้ๆตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนั
มธัยมศึกษาปีที 5ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   

 2.2ๆศึกษาทฤษฎีๆหลกัการและวธีิสร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
และเครืองมือวดัผลการศึกษา 
 2.3ๆวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ๆมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัๆให้ครอบคลุมสาระ 
การเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆและสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ  ดงัตารางที 5  

และตารางที 6 
 

ตารางที ๆการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ๆมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัๆหน่วยการเรียนรู้ที 3  

                   เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   
 

สาระการเรียนรู้/ 
เนือหา 

สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตวัชีวดัช่วงชัน 

1. การวดัค่ากลาง
ของขอ้มูล และการ
วดัตาํแหน่งทีของ
ขอ้มูล 

สาระที 5:  

การวเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น 

 

มาตรฐาน ค 5. :  
เขา้ใจและใชว้ธีิการทาง
สถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล 

 

1. หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน 
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และเปอร์เซนตไ์ทล ์

2.  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสม 

กบัขอ้มูล และวตัถุประสงค ์

2. การวดัการ
กระจายของขอ้มูล 

สาระที 5:  

การวเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น 

 

มาตรฐาน ค 5. :  
เขา้ใจและใชว้ธีิการทาง
สถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล 

1. หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน 
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และเปอร์เซนตไ์ทล ์

2.  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสม 

กบัขอ้มูล และวตัถุประสงค ์
 

* บูรณาการสาระที   มาตรฐาน ค .    ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ตารางที  6ๆการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ๆตวัชีวดัและจาํนวนของแบบทดสอบ   ก่อนและหลงั 

                    การจดัการเรียนรู้ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   

สาระการเรียนรู้/ เนือหา ตวัชีวดั 
ระดบัการเรียนรู้ 

รวม ความ
เข้าใจ 

การ
นําไปใช้ 

การ
วเิคราะห์ 

1. การวดัค่ากลางของขอ้มูล หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน      
ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนตไ์ทล ์

5 4 5 14 

2. การวดัการกระจายของขอ้มูล หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน      
ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนตไ์ทล ์

3 3 2 8 

. การเลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสม 

กบัขอ้มูล และวตัถุประสงค ์

2. เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสม 

กบัขอ้มูล และวตัถุประสงค ์

3 3 2 8 

รวม 11 10 9 30 
 

 2.4ๆสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองตน้ๆโดยมี
แนวคิดสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัๆให้ครอบคลุมตามตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ
จาํนวน 6  ขอ้     

 2.5ๆเสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ๆเพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขๆเพือใหข้อ้สอบสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

 2.6ๆนาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์แบบวดัผลการเรียนรู้เรือง
การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆไปให้ผู ้เชียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 1 คนๆด้านการจัด         
การเรียนรู้แบบโครงงาน 1 คนๆและการวดัและประเมินผลการศึกษา 1 คนๆใชดุ้ลยพินิจตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)ๆความถูกตอ้งของภาษาทีใช้ๆและนาํผลการพิจารณา
ของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาความเทียงตรงเชิงเนือหาๆและค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective  Congruence: IOC) แบบทดสอบตอ้งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป  
ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได้ๆ ซึงขอ้สอบไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index 

of Item Objective Congruence) ของผูเ้ชียวชาญ 3 คน  เท่ากบั 1.00 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ข)   
 2.7ๆนาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6ๆซึง
เคยเรียนเนือหาการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้มาแลว้ๆจาํนวน 90 คน  
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 2.8.ๆตรวจให้คะแนนแลว้นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้เพือหาคุณภาพของ
ขอ้สอบๆดงันี  
      2.8.1ๆตรวจสอบค่าความยากง่าย (Difficulty)ๆคือคุณสมบติัของเครืองมือที 
ระบุวา่ขอ้สอบนนัยากง่ายเพียงใด (มาเรียมๆนิลพนัธ์ุ, 2553: 88)  โดยแบบทดสอบทีใชไ้ดจ้ะตอ้งอยู่
ในเกณฑ์ค่าความยากง่ายระหวา่ง  0.20-0.80  ถา้ค่าความยากง่ายนอ้ยกวา่ 0.20ๆถือวา่ขอ้คาํถามนนั
ยากเกินไปๆและถ้าค่าความยากง่ายมากกว่าๆ0.80ๆถือว่าข้อคาํถามนันง่ายเกินไปๆซึงพบว่า
แบบทดสอบมีความยากง่ายระหวา่ง 0.21-0.79 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
      2.8.2ๆตรวจสอบค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) คือคุณสมบติัของเครืองมือ
ทีจาํแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนไดดี้เพียงใด (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2553: 186)  โดยแบบทดสอบทีใชไ้ด้
จะตอ้งใชเ้กณฑ์ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่  0.20  ขึนไปๆซึงพบวา่แบบทดสอบมีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่
ระหวา่ง 0.25-0.69 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
 2.8.3ๆตรวจสอบค่าความเชือมนั (Reliability)  ซึงเป็นคุณสมบติัของเครืองมือ
ทีให้ผลการวดัความคงที (Stability)ๆคงเส้นคงวาสมาํเสมอๆ(Consistency)ๆเป็นความคงทีของ
คะแนนทีไดจ้ากคนกลุ่มเดียวกนัสองครังดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดิมในเวลาทีต่างกนั  หรือความคงที
ของคะแนนจากการทดสอบคนกลุ่มเดียวกนัดว้ยขอ้สอบทีมีขอ้สอบเท่าเทียมกนัๆมาตรวจสอบค่า
ความเชือมนั (Reliability)โดยใชว้ิธีการของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR 20 (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  

2553: 182)  โดยแบบทดสอบทีใชไ้ดจ้ะตอ้งใชเ้กณฑ์ค่าความเชือมนัตงัแต่  0.70  ขึนไปๆซึงพบวา่
แบบทดสอบไดค่้าความเชือมนั 0.74 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
 2.9ๆนาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆไปใช้เป็น
เครืองมือในการวจิยั 

          การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เ รืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น    
สามารถสรุปขนัตอนไดด้งัแผนภูมิที  4 
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แผนภูมิที 4  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   

 

 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน   
ใชดุ้ลยพินิจเพือนาํไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของเครืองมือ  

นาํแบบทดสอบไปใชใ้นการวจิยั 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   

ทีเคยเรียนเนือหาเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  มาแลว้  จาํนวน 90 คน 

นาํผลการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้  เพือหาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก 

คดัเลือกขอ้สอบทีผา่นเกณฑน์าํไปใช ้ จาํนวน  3   ขอ้   

นาํแบบทดสอบไปตรวจสอบหาค่าความเชือมนั โดยใช ้ KR 20  

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั ชนัมธัยมศึกษาปีที    

เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้   

ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  และวธีิสร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

วเิคราะห์เนือหาและตวัชีวดัและสร้างตารางวเิคราะห์แบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  จาํนวน 6  ขอ้ 

เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทางการเรียนต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
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 3.ๆสร้างแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ จาํนวน 1 ฉบบัๆมีขนัตอนการสร้างดงันี   

 3.1ๆศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทาง    
คณิตศาสตร์จากโครงงานคณิตศาสตร์ 
 3.2ๆสร้างแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ๆโดยมีลกัษณะเป็นแบบสังเกตคุณภาพในการปฏิบติังาน 5 ดา้นๆคือ 1)ๆการแกปั้ญหา  
2)ๆการให้เหตุผล  3)ๆการสือสารการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  4)ๆการ
เชือมโยงความรู้ต่าง ๆๆทางคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อืน ๆๆและๆ5)  

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆ แต่ละดา้นประเมินเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดบั คือ  

สูงมาก  สูง  ปานกลางและตาํ  ซึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  โดยใชเ้กณฑ์ในการประเมินปรับปรุง
จาก สุวร  กาญจนมยรู (2544: 56), กรมวิชาการ (2545: 137-139), นริศราภรณ์  ศรีพงษช์ยั (2548: 

80-82) และๆวรรณ์วิไลๆหงษท์อง, (2551: 150-152) โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Rubric Score)ๆ(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
 3.3ๆเสนอแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ทีสร้างขึนต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่านๆตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการประเมินๆโดยการแกไ้ขในขอ้ความ
ระดบัคุณภาพใหเ้หมาะสม 

 3.4ๆนําแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ๆ1ๆคนๆดา้นการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 1 คน และการวดัและประเมินผลการศึกษา 1 คน  ตรวจพิจารณาดา้นความครอบคลุม
ของพฤติกรรมๆความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)ๆและความเหมาะสมในการใชภ้าษา  
โดยแบบสอบถามตอ้งได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปๆถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑ์ทียอมรับได ้ ซึงพบว่าแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ชียวชาญ 3 คนๆเท่ากบั 1.00 
(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข)   
 3.5ๆนําแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ๆไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จาก
โครงงานคณิตศาสตร์ๆดงัแผนภูมิที 5 
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แผนภูมิที 5  ขนัตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จาก
โครงงานคณิตศาสตร์ 

 

 4.ๆแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานๆจาํนวน 1 ฉบบัๆมีขนัตอนการสร้าง
ดงันี    
 4.1ๆศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 4.2ๆสร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีลกัษณะ
เป็นแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 5 ดา้น คือ 1)ๆการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาที
จะศึกษา  2)ๆการวางแผนในการทาํโครงงาน  3)ๆการลงมือทาํโครงงาน  4)ๆการเขียนรายงาน  และ  
5)  การนาํเสนอผลงานๆแต่ละดา้นประเมินเป็นแบบมาตรประเมินค่า(Rating Scale) 4 ระดบัๆคือ  
สูงมากๆสูงๆปานกลางและตาํๆซึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินปรับปรุงจาก
ชยัศกัดิ  ลีลาจรัสกุล (มปป.: 15-18), สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530: 

61-64), สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2530:ๆ13) และวิมลศรี  

นาํแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงานทีปรับปรุงแลว้ 

ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ใชดุ้ลยพินิจเพือนาํไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของเครืองมือ 

ศึกษาเทคนิคและวธีิสร้างแบบประเมิน 

คุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงานคณิตศาสตร์ 

สร้างแบบประเมิน 

คุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงานคณิตศาสตร์ 

นาํแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงานคณิตศาสตร์ 
เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงานคณิตศาสตร์ 

ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 
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สุวรรณรัตน์ๆและๆมาฆะ ทิพยคี์รีๆ(2547:ๆ10-24)ๆโดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Rubric Score) (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
 4.3ๆเสนอแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทีสร้างขึนต่อ
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่านๆตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อความให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการประเมินๆโดยการแกไ้ขขอ้ความในระดบัการปฏิบติัใหเ้หมาะสม 

 4.4ๆนาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทีปรับปรุงแลว้ให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 1 คนๆดา้นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 1 คนๆและการวดั
และประเมินผลการศึกษา 1 คนๆตรวจพิจารณาดา้นความครอบคลุมของพฤติกรรมๆความเทียงตรง
ของเนือหา (Content Validity)  และความเหมาะสมของภาษาทีใช ้ โดยแบบสอบถามตอ้งไดค้่าดชันี
ความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไปๆถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้  ซึงแบบ
ประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of 

Item Objective Congruence) ของผูเ้ชียวชาญ 3 คน เท่ากบั 1.00  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข)   
 4.5ๆนําแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ไปใช้เป็น
เครืองมือในการวจิยั 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน   ดงัแผนภูมิที  6 
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แผนภูมิที 6ๆขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

 5.ๆแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

จาํนวน 1 ฉบบัๆมีขนัตอนการสร้างๆดงันี 
  5.1ๆศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 5.2ๆสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานๆแบ่งออกเป็น 2 ตอนๆดงันี      

  ตอนที ๆแบบสอบถามความพึงพอใจเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
จาํนวน 15 ขอ้ๆซึงถามในประเด็น 1)ๆบรรยากาศในการเรียนรู้ๆจาํนวน 5 ขอ้ 2)ๆการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ๆจาํนวน 5 ขอ้ และ 3)ๆประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ๆจาํนวน  
5 ขอ้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  โดยกาํหนดเกณฑ์ค่า
ระดบัความพึงพอใจและเกณฑใ์นการแปลผล (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
 
 

ศึกษาเทคนิคและวธีิสร้างแบบประเมิน 

ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   

สร้างแบบประเมิน 

ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   
เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ทีปรับปรุงแลว้ 

ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  คน ใชดุ้ลยพินิจเพือนาํไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของเครืองมือ 

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 
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     ตอนที ๆเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยให้นกัเรียนเขียนแสดงความพึงพอใจ (ดงัรายละเอียดใน
ภาคผนวก  ง)   
 5.3ๆเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานทีสร้างขึนต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่านๆตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุง
แกไ้ขขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการประเมิน 

 5.4ๆนําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 1 คนๆดา้นการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 1 คนๆและการวดัและประเมินผลการศึกษา 1 คนๆตรวจพิจารณาดา้นความครอบคลุม
ของพฤติกรรมๆความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)ๆและความเหมาะสมของภาษาทีใช ้ 

โดยแบบสอบถามตอ้งได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปๆถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑที์ยอมรับได้ๆ ซึงแบบสอบถามความพึงพอใจไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item 

Objective Congruence) ของผูเ้ชียวชาญ 3 คนๆเท่ากบั 1.00 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข)   
 5.5ๆนาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานๆดงัแผนภูมิที 7 
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แผนภูมิที 7  ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 วธีิการดาํเนินการทดลองผูว้จิยัแบ่งเป็น 3 ขนัตอน  ดงันี 

 1.ๆขนัก่อนทดลองๆเป็นขนัตอนทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี 
 1.1ๆสร้างเครืองมือซึง ไดแ้ก่ๆแผนการจดัการเรียนรู้ๆแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆแบบประเมินความสามารถในการทาํ
โครงงานคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานๆและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ  
 1.2ๆผูว้ิจยัดาํเนินการปฐมนิเทศนักเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัๆเพือชีแจง
ตวัชีวดัและวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตงัแต่เริมตน้จนสินสุดการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานๆเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการเรียนและสร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ  จาํนวน 3 คน   
ใชดุ้ลยพินิจเพือนาํไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ  (IOC) 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
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  1.3ๆจดักลุ่มนกัเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบวดัผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์พืนฐานๆชนัมธัยมศึกษาปีที 4ๆภาคเรียนที 2ๆปีการศึกษา 2553ๆนาํมาจดักลุ่มเก่ง       
ปานกลางๆอ่อนๆโดยจดักลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน จาํนวน 7 กลุ่มๆแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 
นกัเรียนเก่ง 2 คน  นกัเรียนปานกลาง 2-3 คน  และนกัเรียนอ่อน 2 คน  
 1.4ๆใหค้วามรู้เกียวกบัการทาํโครงงานคณิตศาสตร์กบันกัเรียนซึงประกอบดว้ย 

 1.4.1ๆความรู้ทวัไปเกียวกบัโครงงาน (ความหมายๆประเภทและขนัตอนการ
ทาํโครงงาน) 
 1.4.2ๆการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 

 1.4.3ๆการเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ 
  1.4.4ๆการดําเนินการจัดทําโครงงานๆและการเขียนรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
 1.5ๆให้นักเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลก่อนเรียนๆเรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้    

 2.ๆขันดําเนินการทดลองๆเป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัสร้างไว้ๆเพือป้องกนัไม่ให้เกิดตวัแปรแทรกซ้อนอนั
เนืองมาจากตวัครูๆประสบการณ์ในการสอนๆบุคลิกภาพ ฯลฯ และไดด้าํเนินการทดลองโดยใช้
เครืองมือในการวจิยัทีเตรียมไวมี้รายละเอียด ดงันี   

 2.1ๆเวลาทีใชใ้นการทดลองจาํนวน 12 ชวัโมง โดยทาํการสอน 4 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 3 วนั  วนัละ 1 ชวัโมง 

 2.2ๆเนือหาทีทดลองๆไดแ้ก่เนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ๆชนัมธัยม 
ศึกษาปีที 5  เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ประกอบดว้ย  การวดัค่ากลางของขอ้มูลและการวดั
การกระจายของขอ้มูล  ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 สาระที 5ๆการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นๆระดบัชนั ม. 5ๆตวัชีวดัที 2 หาค่าเฉลียเลขคณิตๆมธัยฐาน                
ฐานนิยมๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานและเปอร์เซนต์ไทล์ๆและตัวชีวดัที 3ๆเลือกใช้ค่ากลางที
เหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค์ๆ หน่วยการเรียนรู้ที 3ๆเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

  2.3ๆวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี  4  ขนัตอน  ดงันี 

 2.3.1ๆขนันาํเขา้สู่บทเรียนๆโดยชีแจงรายละเอียดตวัชีวดัๆให้ความรู้ในสาระ
คณิตศาสตร์เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆกระตุน้ความสนใจให้นกัเรียนมีความรู้สึกสนใจและ
อยากทีจะทาํโครงงาน 
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 2.3.2ๆขนักิจกรรมการเรียนรู้ๆเป็นขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานๆประกอบดว้ย 5 ขนัตอนๆดงันี 

   ขนัตอนที 1ๆการเลือกหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆโดยให้ผูเ้รียน   
แต่ละกลุ่มระดมสมองเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆซึงเป็นเรืองทีสอดคลอ้งกบัเนือหาใน  
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ๆพร้อมทังระบุตัวแปรทีจะศึกษาๆวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นต้องใช ้ 
ระยะเวลาในการทาํโครงงานและแหล่งทีมาของความรู้ 
   ขนัตอนที 2ๆการวางแผนในการทาํโครงงานๆโดยให้ผูเ้รียนเขียนเคา้
โครงของโครงงานหรือวางรูปแบบโครงงานในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไวล่้วงหน้าๆซึง
ประกอบดว้ยๆชือโครงงานๆชือผูท้าํโครงงานๆทีมาและความสาํคญัของโครงงานๆจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาคน้ควา้ๆวธีิการดาํเนินงานๆแผนปฏิบติังานและผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 
   ขนัตอนที 3ๆการลงมือทาํโครงงานๆในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนลงมือทาํโครงงานอย่างคร่าว ๆ  ตามแผนปฏิบติังานทีกาํหนดไว ้(หลงัจากเรียนครบทงั 4 

แผนการจดัการเรียนรู้แลว้ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มเลือกทาํโครงงานทีสมบูรณ์ 1 โครงงาน)  
   ขนัตอนที 4ๆการเขียนรายงานๆให้ผูเ้รียนฝึกเขียนรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร์ตามหวัขอ้ทีกาํหนดไวร่้วมกนั 
 ขนัตอนที 5ๆการนําเสนอผลงานๆในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ๆ(สําหรับโครงงานทีแต่ละกลุ่ม
เลือกทาํแบบสมบูรณ์ให้นาํเสนอผลงานหลงัจากการจดัการเรียนรู้ครบทงั 4 แผนๆโดยส่งรูปเล่ม  
และจดัแสดงโครงงานในชวัโมงวา่ง) 
  2.3.3ๆขนัสรุปบทเรียน  เป็นการสรุปบทเรียนๆอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัเรียนๆและอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  

  2.3.4ๆขนัทดสอบและประเมินผลๆให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัจากเรียน
จบเนือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ๆซึงเป็นการตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนทีเรียนมา    
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แผนภูมิที 8ๆขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

ผา่น 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ไม่ผา่น 

1. ครูและนกัเรียนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติมในส่วนที 

    ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ  

-  ชีแจงรายละเอียดตวัชีวดั 

- ใหค้วามรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการวเิคราะห์ 

    ขอ้มลูเบืองตน้ 

- กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการทาํโครงงาน 

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 5  ขนัตอน   
ขนัตอนที    การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  
ขนัตอนที    การวางแผนในการทาํโครงงาน    

ขนัตอนที 3   การลงมือทาํโครงงาน    
ขนัตอนที 4   การเขียนรายงาน 

ขนัตอนที 5   การนาํเสนอผลงาน 

นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัจากเรียนจบเนือหาใน     
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้      

ขนัสรุปบทเรียน 

ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

ขนักิจกรรมการเรียนรู้ 

เริมตน้ 

ขนัทดสอบ/
ประเมินผล 

สินสุด 

ผา่น 
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    3.ๆหลังการทดลองๆภายหลงัการดาํเนินการทดลองจดัการเรียนรู้เสร็จสินๆผูว้ิจยัให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนๆเรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆและให้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆหลงัจากนนันาํขอ้มูลทีไดไ้ป
วเิคราะห์ทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในครังนี  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงันี 

 1.ๆการวเิคราะห์คุณภาพของเครืองมือ 

 1.1ๆตรวจสอบความเทียงตรง (Validity)ๆโดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  

Item Objective Congruence: IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ๆแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ๆแบบ
ประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงานและแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  1.2ๆตรวจสอบความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (D) และ ความเชือมนั(Reliability) 
โดยใชสู้ตร  KR 20 (Kuder-Richardson 20) ของแบบทดสอบ 

 2.ๆการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั 

 2.1ๆวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนๆโดยใช้สถิติค่าเฉลียเลขคณิต( X ) ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนจดัการ
เรียนรู้ (Pre-test)   และหลงัจดัการเรียนรู้ (Post-test) โดยใชส้ถิติค่าที (t- test)  แบบ dependent 

 2.2ๆวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หลงัจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยใชส้ถิติ ค่าเฉลียเลขคณิต ( X )ๆค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑ์การแปลผลการประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
 2.3ๆวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสามารถในการทาํโครงงานๆโดยใชส้ถิติ 
ค่าเฉลียเลขคณิต ( X )ๆค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ๆแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การแปลผล
ความสามารถในการทาํโครงงาน (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
 .4ๆวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานๆโดยใชส้ถิติค่าเฉลียเลขคณิต ( X )ๆค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ๆแลว้นาํไป
เทียบกบัเกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆ(ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก  ง) 
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ตารางที 7  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั       
 

วตัถุประสงค์ วธีิการดาํเนินการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง เครืองมอื/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  เพือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรือง
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

ของนกัเรียนชนัมธัยม ศึกษา 
ปีที   ก่อนและหลงัการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน   

-ทาํแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ก่อนเรียน 

-จดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน  ตาม
แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

-ทาํแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้หลงัเรียน 

 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที /3 โรงเรียนนวมิน 

ทราชินูทิศ  สตรีวทิยา  
พทุธมณฑล 

จาํนวน  41  คน  

- แผนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน     
- แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

- วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า 
ร้อยละ(%) ค่าเฉลีย 

เลขคณิต( X )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช ้t - test  dependent 

2.  เพือศึกษาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที   ทีจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน    

ประเมินโครงงานและ
การนาํเสนอโครงงาน
ระหวา่งและหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

แบบประเมินคุณภาพ
ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากโครงงาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลียเลขคณิต ( X )  

และส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.)  แลว้
นาํไปเทียบกบัเกณฑ ์
 

3.  เพือศึกษาความสามารถ
ในการทาํโครงงาน   ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ปีที   

ทีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน    

ประเมินโครงงานและ
การนาํเสนอโครงงาน
ระหวา่งและหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

แบบประเมิน
ความสามารถในการทาํ
โครงงาน  วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าเฉลียเลขคณิต    
( X )  และส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.)  แลว้
นาํไปเทียบกบัเกณฑ ์
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ตารางที 7  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการดาํเนินการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง เครืองมอื/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.  เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที   ทีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

แบบสอบถามความ   
พึงพอใจทีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบโครงงาน หลงัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

 แบบสอบถามความ 

พึงพอใจทีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลียเลขคณิต( X )  และ
ส่วนเบียงเบน มาตรฐาน 

(S.D.)  แลว้นาํไปเทียบกบั
เกณฑ ์
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บทท ี  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัครังนีเป็นการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรือง
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยมี
วตัถุประสงค์เพือ 1)ๆเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 2)ๆศึกษาคุณภาพ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3)ๆศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดั   
การเรียนรู้แบบโครงงาน  และ 4)ๆศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆทีจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานๆแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลๆแบบประเมิน
คุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึงประเมินโดยครูๆแบบประเมินความสามารถในการ
ทาํโครงงานคณิตศาสตร์ซึงประเมินโดยครูๆและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานไปใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3ๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา      
พุทธมณฑลๆจาํนวน 41 คนๆดว้ยการทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ๆจากนนัผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานๆพร้อมสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มๆประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ๆโดยประเมินทงั 5 ทกัษะในขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้แผนละ 1 ครังๆแต่ละครังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทงัหมด 4 ครัง  แลว้
นาํคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลียๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  โดยประเมินขณะ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ครังๆดงันีๆในแผนการจดัการ
เรียนรู้แผนที 1  ประเมินความสามารถในการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  แผนการจดัการ
เรียนรู้แผนที 2  ประเมินความสามารถในการวางแผนในการทาํโครงงาน  แผนการจดัการเรียนรู้
แผนที 3  ประเมินความสามารถในดา้นการลงมือทาํโครงงาน  แผนการจดัการเรียนรู้แผนที 4  

ประเมินความสามารถในดา้นการเขียนรายงาน  และประเมินในขนัตอนการนาํเสนอผลงาน 1 ครัง  
นอกเวลาเรียนๆโดยแต่ละครังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทงัหมด 5 ครังๆแล้วนาํ
คะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลียๆจากนนัทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้และสอบถามความคิดเห็นของ
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นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจเพือเป็นการตอบ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัๆผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น  ตอน  มีรายละเอียดดงันี 

 ตอนที 1ๆผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆของ
นกัเรียนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 ตอนที ๆผลการประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 ตอนที 3ๆผลการประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 ตอนที 4ๆผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนๆดงันี 

 ตอนที ๆผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นๆของ
นกัเรียนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 นีๆเพือตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ที 1ๆผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ๆของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกนัหรือไม่ๆจากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ๆปรากฏดงัตารางที 8 
 

ตารางที 8ๆการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียน  ก่อนและ 
 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

การทดสอบ จาํนวนนกัเรียน คะแนนเตม็ X  S.D. t  p 

ก่อนจดัการเรียนรู้   10.95 2.43 
-19.42 .000 

หลงัจดัการเรียนรู้   23.17 3.91 
 

 จากตารางที 8  พบว่าๆนักเรียนกลุ่มทดลองทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆมีคะแนน
เฉลียก่อนจดัการเรียนรู้เท่ากบั 10.95ๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.43ๆและคะแนนเฉลียหลงั
จดัการเรียนรู้เท่ากบั 23.17ๆส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.91ๆผลการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลียโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) พบวา่ไดค้่า tๆเท่ากบั  -19.42  และ p  เท่ากบั  .000  แสดงวา่
คะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ซึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยั   
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ตารางที 9   คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  โดย 

 แยกตามตวัชีวดั  
 

ตวัชีวดั จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ X  S.D. 

ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลยี 

ลาํดบั 
ท ี

1. หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐาน
นิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซนตไ์ทล ์

41 22 16.83 3.04 76.50 2 

2.  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบั 

ขอ้มูลและวตัถุประสงค ์

41 8 6.34 1.35 79.25 1 

 

 จากตารางที 9  พบวา่ๆคะแนนเฉลียของการทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยแยกตามตวัชีวดั ไดแ้ก่ 1) หาค่าเฉลียเลขคณิต  
มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนตไ์ทล์  2)  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบั
ขอ้มูลและวตัถุประสงค์ๆพบวา่คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้  ตวัชีวดัที 2  การ
เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลๆมีคะแนนเฉลียมากกวา่ตวัชีวดัที 1ๆการหาค่าเฉลียเลขคณิต  
มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนตไ์ทล ์ 

 

 ตอนที ๆผลการประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที 2 นีๆเพือตอบคาํถามในการวิจยัข้อที ๆคุณภาพทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  อยู่
ในระดบัใด 
 จากการประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 5ๆทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยใช้แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ซึงประเมินโดยครูทุกแผนการจดัการเรียนรู้ๆไดค้่าเฉลียระดบัการปฏิบติัดงัตารางที 10 
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ตารางที 10ๆค่าเฉลียคะแนนคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากแบบประเมินคุณภาพ 
  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ทกัษะกระบวนการ 
X  S.D. 

ระดับ อนัดับที 
ทางคณติศาสตร์ คุณภาพ 

. การแกปั้ญหา 3.54 0.40 สูงมาก 2 

. การใหเ้หตุผล 3.50 0.41 สูงมาก 3 

. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และการนาํเสนอ 

3.57 0.39 สูงมาก 1 

. การเชือมโยง 3.25 0.42 สูง 5 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 3.43 0.44 สูง 4 

เฉลยีรวม 3.46 0.41 สูง 
 

 จากตารางที 10 พบว่าๆคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากโครงงาน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยภาพรวมทงั  ทกัษะ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.46, S.D. = 0.41)  

และเมือพิจารณาเป็นรายทกัษะพบวา่ทกัษะทีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูงมากอนัดบั 1ๆคือการสือสาร
การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ ( X = 3.57, S.D. = 0.39)ๆรองลงมาคือการ
แกปั้ญหา( X = 3.54, S.D. = 0.40)ๆการให้เหตุผล ( X = 3.50, S.D. = 0.41)  ตามลาํดบัๆส่วนทกัษะ
ความคิดริเริมสร้างสรรคมี์ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.43, S.D. = 0.44)ๆและทกัษะการ
เชือมโยง ( X = 3.25,ๆS.D. = 0.42)ๆมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัสูงเช่นกนัแต่ตาํกว่าดา้นอืน ๆ         
(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค)      
 

 ตอนท ี ๆผลการประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนที 3 นีๆเพือตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ที 3ๆความสามารถในการ
ทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ใน
ระดบัใด  

 จากการประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆซึงแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่มๆโดยนกัเรียน    
แต่ละกลุ่มทาํโครงงานต่อไปนี    
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 กลุ่มที 1ๆเรือง  ความสัมพนัธ์ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวทิยา  พุทธมณฑล 

 กลุ่มที 2ๆเรือง  ทาํไมตอ้งเรียนสายวทิย ์  
 กลุ่มที 3ๆเรือง  การสาํรวจความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน นมร.สว.   
 กลุ่มที 4ๆเรือง  การสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบัโรงอาหาร (The Food Park SW.3)   
 กลุ่มที 5ๆเรือง  การสาํรวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด   
 กลุ่มที 6ๆเรือง  อะไร ๆ ก็  Facebook 

 กลุ่มที 7ๆเรือง  อุ่นใจไปกบันอ้ง VAN    
 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆซึงประเมิน

โดยครูๆไดค้่าเฉลียระดบัการปฏิบติัๆดงัตารางที 11 
 

ตารางที 11ๆค่าเฉลียคะแนนระดบัความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆจากแบบประเมิน 

   ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   
 

ความสามารถในการ 
ทาํโครงงานคณติศาสตร์ X         S.D.       ระดับ 

ความสามารถ อนัดับที 

. การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหา 

    ทีจะศึกษา   
2.86 0.64 สูง 3 

. การวางแผนในการทาํโครงงาน    3.57 0.49 สูงมาก 1 

. การลงมือทาํโครงงาน    3.57 0.49 สูงมาก 1 

. การเขียนรายงาน     3.00 0.00 สูง 2 

5. การนาํเสนอผลงาน   3.57 0.49 สูงมาก 1 

เฉลยีรวม 3.31 0.42 สูง 
 
 จากตารางที 11ๆพบวา่ๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดย
ภาพรวมทงั  ดา้นๆมีระดบัความสามารถอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.31, S.D. = 0.42)ๆเมือพิจารณาเป็น
รายดา้นๆพบว่าความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทีมีระดบัความสามารถอยู่ในระดบั   
สูงมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.49)  อนัดบั 1 มีอยู ่3 ดา้นๆคือๆการวางแผนในการทาํโครงงานๆการ     
ลงมือทาํโครงงานและการนาํเสนอผลงานๆรองลงมาคือการเขียนรายงานมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัสูง ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆมีความสามารถ
อยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.86, S.D. = 0.64) เช่นกนัแต่ตาํกวา่ดา้นอืน ๆ (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค)   
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 จากการสังเกตความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานในแต่ละความสามารถ พบวา่  มีอยู ่  ดา้นๆคือการวางแผนในการทาํโครงงาน 
การลงมือทาํโครงงานและการนาํเสนอผลงานๆนกัเรียนมีความสามารถค่อนขา้งสูงมากๆซึงแสดง
ให้เห็นว่านกัเรียนมีความตงัใจและความพยายามในการทาํโครงงานๆเห็นคุณค่าและความสําคญั
ของการทาํโครงงานส่งผลใหผ้ลงานทีออกมามีคุณภาพ 

 

 ตอนที ๆผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 4 นีๆเพือตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ที 4ๆความพึงพอใจของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆอยูใ่นระดบัใด 

  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆโดยภาพรวม  ในดา้นบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ๆดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาการร่วมปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ๆมีรายละเอียดดงัตารางที 12     
 

ตารางที 12  ค่าเฉลียคะแนนระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อ 

  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 

ข้อ ความพงึพอใจของนักเรียน 
ทมีีต่อวธีิการจัดการเรียนรู้ X  S.D. 

ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 

อนัดับ
ที 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     

1 นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 4.20 0.77 มาก 2 

2 นกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกบัเพือน 4.34 0.78 มาก 1 

3 การทาํโครงงานทาํใหไ้ดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั 4.12 0.94 มาก 3 

4 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีสนุกน่าสนใจ 4.02 0.90 มาก 4 

5 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีทา้ทายความสามารถ 3.71 1.02 มาก 5 

เฉลยีรวม 4.08 0.91 มาก 3 
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ตารางที 12ๆค่าเฉลียคะแนนระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีมีต่อ 

  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ)   
 

ข้อ ความพงึพอใจของนักเรียน 
ทมีีต่อวธีิการจัดการเรียนรู้ X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พงึพอใจ 

อนัดับ
ที 

 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้       

6 นกัเรียนไดว้างแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 4.24 0.79 มาก 3 

7 นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี 3.61 0.98 มาก 5 
8 นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4.54 0.59 มากทีสุด 1 

9 นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา 4.46 0.67 มาก 2 

10 ทาํใหน้กัเรียนสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน 3.90 0.96 มาก 4 

เฉลยีรวม 4.15 0.88 มาก 2 
 ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการร่วมปฏิบัติกจิกรรม 

การเรียนรู้ 
    

11 ช่วยใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสังเกตสิงทีอยูร่อบตวั 4.20 0.77 มาก 3 

12 ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามสามารถในการ
รวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4.59 0.62 มากทีสุด 1 

13 ช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4.54 0.59 มากทีสุด 2 

14 ช่วยใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 3.85 0.93 มาก 4 

15 ทาํใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ขึน 3.80 1.02 มาก 5 

เฉลยีรวม 4.20 0.87 มาก  
โดยภาพรวมทงั  ด้าน 4.14 0.89 มาก 

 

 จากตารางที 12ๆผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานๆพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆโดยภาพรวมทงั 
 ดา้นๆอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.89)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ๆนกัเรียนพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากทงั 3 ด้านๆคือๆด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้       
( X = 4.20, S.D. = 0.87) รองลงมาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.15, S.D. = 0.88) และดา้น
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บรรยากาศในการเรียนรู้ ( X = 4.08, S.D. = 0.91)  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค) โดยมีรายละเอียด
แต่ละดา้น  ดงันี  

 ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ๆโดยภาพรวมนักเรียน      
พึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.87)ๆเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจ
มากทีสุดคือการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามสามารถในการรวบรวม
และนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ ( X = 4.59, S.D. = 0.62)ๆและช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.54, S.D. = 0.59)ๆและนกัเรียนพึงพอใจมากคือการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานช่วยใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสังเกตสิงทีอยูร่อบตวั ( X = 4.20, S.D. = 0.77)ๆช่วยให้นกัเรียน
นาํความรู้ไปใช ้ในชีวติประจาํวนัได ้( X = 3.85, S.D. = 0.92) ตามลาํดบัๆและการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานทาํใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ขึน ( X = 3.80, S.D. = 1.02) นกัเรียนพึงพอใจมากเป็น
อนัดบัสุดทา้ย (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค)   
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยภาพรวมๆนกัเรียนพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.15, 

S.D. = 0.88)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  นกัเรียนพึงพอใจมากทีสุดคือการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานทาํให้นกัเรียนได้ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.54, S.D. = 0.59)  

รองลงมาพึงพอใจมากคือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทําให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา ( X = 4.46, S.D. = 0.67) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีทาํให้นกัเรียนไดว้าง
แผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ( X = 4.24, S.D. = 0.79)ๆเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีทาํให้นกัเรียน
สนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน ( X = 3.90, S.D. = 0.96) ตามลาํดบัๆและเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีนกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี ( X = 3.61, S.D. = 0.98)ๆเป็นอนัดบัสุดทา้ย (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก ค)   
 ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยภาพรวมนกัเรียนพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.08,  S.D. = 

0.91) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ๆนกัเรียนพึงพอใจมากในทุกขอ้ๆแต่ขอ้ทีนกัเรียนพึงพอใจมาก
เป็นอนัดับที 1 คือๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้นักเรียนได้แลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกบัเพือน ( X = 4.34, S.D. = 0.78)ๆรองลงมาคือการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้นกัเรียน
ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ( X = 4.20, S.D. = 0.77)ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
ไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั ( X = 4.12, S.D. = 0.94)ๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเรืองทีสนุก
น่าสนใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.90)  ตามลาํดบัๆและการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเรืองทีทา้ทาย
ความสามารถ( X = 3.71, S.D. = 1.02) เป็นอนัดบัสุดทา้ย (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค)ๆจากการ
สังเกตการสอนพบวา่ๆนกัเรียนมีความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอยา่งดีๆแต่ในการ
ปฏิบติักิจกรรมการทาํโครงงานนกัเรียนยงัสับสนๆเพราะขาดทกัษะและประสบการณ์ในการคน้หา
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ปัญหาจึงทาํใหก้ารเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษายงัไม่น่าสนใจๆและยงัหาขอ้สรุปทีชดัเจน
ในการตงัชือเรืองไม่ได้ๆ ผูส้อนจึงแนะนาํใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มไปคน้ควา้ๆศึกษาจากโครงงานทีเคย
มีผูอื้นทาํมาแลว้มาร่วมกนัอภิปรายหาขอ้สรุปทีชดัเจนในการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  
ซึงทาํใหน้กัเรียนไดข้อ้สรุปในการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาทีเหมาะสมๆทาํให้สามารถ
วางแผนในการทาํโครงงานไดอ้ยา่งชดัเจน สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือในการทาํงานเป็น
อยา่งดีๆมีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการทาํงานครบถว้นและทาํงานไดเ้สร็จทนัเวลาๆส่วนในดา้น
การเขียนรายงานๆนกัเรียนสามารถเขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนดแต่ยงัไม่สามารถ
ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งๆสละสลวยๆสอดคลอ้งๆและเขียนอภิปรายผลยงัไม่สมเหตุสมผลๆซึงผูส้อนได้
ใหค้าํแนะนาํในการเขียนและแกไ้ขภาษาเขียนจนเหมาะสมๆสําหรับในขนัตอนการนาํเสนอผลงาน  

เป็นขนัตอนทีทาํให้ครูผูส้อนค้นพบว่านักเรียนมีความสามารถมากในการจดัทาํแผนผงัแสดง
โครงงานๆโดยออกแบบและติดตงัไดส้วยงามๆนาํเสนอโครงงานไดน่้าสนใจเป็นขนัตอนและตอบ
คาํถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
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บทท ี5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ๆเรืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานๆเป็นการ
วิจัยเชิงทดลองๆ(ExperimentalๆResearch)ๆประเภทการทดลองขันพืนฐาน (Pre-Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวๆมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One-Group Pretest-Posttest Designs)ๆมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยั  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2)  ศึกษาคุณภาพ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   ประชากรทีใชใ้นการวจิยัในครังนีไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  จาํนวน 41 คน ทีไดจ้าก
การสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้  เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบืองต้นทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จาํนวน 4 แผน  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้  ซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนัโดยสลบัขอ้  
สลบัตวัเลือก  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย 
(p) ตงัแต่ 0.21-0.79  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ตงัแต่ 0.25-0.69  และมีค่าความเชือมนั (Reliability) 
เท่ากบั 0.74  แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึงประเมินโดยครู  โดย
สังเกตคุณภาพการปฏิบติังานใน 5  ดา้นๆไดแ้ก่ๆ1)  ทกัษะกระบวนการการแกปั้ญหาๆ2)  ทกัษะ
กระบวนการการใหเ้หตุผล  3)  ทกัษะกระบวนการการสือสาร  การสือความหมายและการนาํเสนอ  
4)  ทกัษะกระบวนการในการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อืน ๆ และๆ5)  ทกัษะความคิด ริเริมสร้างสรรค ์โดยประเมินทงั 5 ทกัษะในขณะปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ครังๆแต่ละครังมีคะแนนเต็ม  20 

คะแนนๆรวมประเมินทงัหมด 4 ครังๆแล้วนําคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลียๆแบบประเมิน

 

130 



131 

 

 

ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ซึงประเมินโดยครู  โดยสังเกตความสามารถใน 5 ดา้น  
ไดแ้ก่ๆ1)  การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาๆ2)  การวางแผนในการทาํโครงงานๆ3)  การ
ลงมือทาํโครงงานๆ4)  การสรุปผลและการเขียนรายงานๆและ 5)  การนาํเสนอผลงาน  โดยประเมิน
ขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ครังๆดงันีๆในแผนการ
จดัการเรียนรู้แผนที 1  ประเมินความสามารถในการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  แผนการ
จดัการเรียนรู้แผนที 2  ประเมินความสามารถในการวางแผนในการทาํโครงงาน  แผนการจดัการ
เรียนรู้แผนที 3  ประเมินความสามารถในดา้นการลงมือทาํโครงงาน  แผนการจดัการเรียนรู้แผนที 4  

ประเมินความสามารถในดา้นการเขียนรายงาน  และประเมินในขนัตอนการนาํเสนอผลงาน 1 ครัง  
นอกเวลาเรียน  โดยแต่ละครังมีคะแนนเต็ม  20 คะแนน  รวมประเมินทงัหมด  5  ครัง  แลว้นาํ
คะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลีย  และแบบสอบถามความความพึงพอใจต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานจาํนวน 15 ขอ้ๆการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช้คือๆ1)  ค่าเฉลีย ( � )  2)  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  3)  เปรียบเทียบผล  
การเรียนรู้ก่อนจดัการเรียนรู้ (Pre-test) และหลงัจดัการเรียนรู้(Post-test) เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบืองตน้โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent  4)  แปลผลขอ้มูลจากการประเมินทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  แปลผลขอ้มูลจากการประเมิน
ความสามารถในการทาํโครงงาน  และแปลผลข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยใชค้่าเฉลีย ( � )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 การวิจยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรืองการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มี
ผลการวจิยั  ดงันี 

 .ๆผลการเรียนรู้  เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01     
 .ๆคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซึงประเมินโดยผูส้อน  พบว่า  โดย
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูงๆเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทกัษะทีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง
มากอนัดบั 1  คือการสือสารการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆส่วนด้านการ
เชือมโยงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากๆแต่ตาํกวา่ดา้นอืน ๆ     
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 3.ๆความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ซึงประเมินโดยผูส้อน  พบวา่  โดย
ภาพรวมมีความสามารถอยู่ในระดับสูงๆเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าๆด้านทีมีระดับ
ความสามารถสูงมากเป็นอนัดบัที 1  มีอยู ่3 ดา้น  คือการวางแผนในการทาํโครงงาน  ดา้นการลงมือ
ทาํโครงงาน  และดา้นการนาํเสนอผลงานๆส่วนดา้นการเลือกหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา มี
ความสามารถระดบัสูงๆแต่ตาํกวา่ดา้นอืน ๆ       
 .ๆความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  พบว่า  โดยภาพรวมนกัเรียนพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากๆเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
นกัเรียนพึงพอใจมากเป็นอนัดบั 1 คือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนใช้ความสามารถใน
การรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบๆรองลงมาคือดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย
มีความคิดเห็นว่าจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทําให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ๆและด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ๆโดยมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทาํใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนักบัเพือนๆเป็นอนัดบัสุดทา้ย  
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

 จากผลการวิจยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
พบวา่ 
 1.  ผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ที
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01ๆซึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัๆทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการ
เรียนรู้ทีเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบติั  ทาํให้สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองซึงจะทาํ
ให้เกิดการเรียนรู้ทีคงทน  เพราะวิธีจดัการเรียนรู้ทีนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นวิธีการเรียนการ
สอนทีไดผ้ลดีกว่าการอธิบายๆสาธิตๆแสดงกฎๆหรือสูตรๆและวิธีอืน ๆ ซึงสิงเหล่านีส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเพิมมากขึน (Bloom, 1976: 4)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ยุพิน  
พิพิธกุล ( :ๆ11)ๆทีกล่าววา่ๆหลกัการสอนคณิตศาสตร์ทีดีนนัควรสอนให้นกัเรียนคิดเองและ
คน้พบดว้ยตวัเอง  ผูส้อนเป็นผูชี้แนะไม่ใช่ผูบ้อก  อีกทงัการไดท้บทวนทกัษะการคาํนวณอีกอยา่ง
หนึง  การทีครูทาํหน้าทีเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  จะทาํให้นกัเรียนมีความสนใจ
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และตงัใจเรียนมากขึน  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้
ถึงการเรียนรู้ทีเกิดจากการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบติักิจกรรมโครงงาน  โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งอิสระ  ทาํงานร่วมกบับุคคลอืนไดพ้ดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็นแทนการเรียนรู้
โดยการบอกเล่าจากครู  ดงัเช่นผลการวิจยัของศกัดิดา  ศรีผาวงศ ์(2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยั
เรือง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรืองสถิติเบืองต้น  ชัน
มธัยมศึกษาปีที  5”   ผลการวจิยั  พบวา่  นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้  ทงัดา้นความรู้และ
ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิมขึนมากกว่าร้อยละ 20ๆอย่างมีนยัสําคญัทีระดบั  .01  

และนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนผ่านไป 14ๆวนัๆทังด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างจากเดิม  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นภสัสร  สุทธิกุล 

(2546: บทคดัยอ่)  ราตรี ทองสามสี ( 47: บทคดัยอ่) รุจิรัตน์ รุ่งหวัไผ ่( 49: บทคดัยอ่) วรรณ์วิไล  
หงส์ทอง (2551: บทคดัย่อ)  ได้ทาํการศึกษาเกียวกบัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที
ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม     
การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด   
  เมือพิจารณาคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังจดัการเรียนรู้โดยแยกตามตวัชีวดั 
พบวา่ตวัชีวดั ค5.1 ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนตไ์ทล์  และตวัชีวดั ค5.1 ม.4-6/3  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์ 

นกัเรียนสอบไดค้ะแนนใกลเ้คียงกนัและไดค้ะแนนเฉลียมากกว่าร้อยละ 60ๆทงัสองตวัชีวดั  แต่
คะแนนเฉลียในตวัชีวดัเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนตไ์ทล ์ นกัเรียนสอบไดน้อ้ยกวา่ตวัชีวดัเรืองการเลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและ
วตัถุประสงค์  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ตวัชีวดัเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานและเปอร์เซนต์ไทล์  เป็นเนือหาทีนักเรียนต้องคํานวณซึงอาจทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดจากการคาํนวณได้  แต่ตวัชีวดัเรืองการเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและ
วตัถุประสงค ์ เป็นเนือหาทีผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจ  และประสบการณ์  มาวิเคราะห์ว่า
ขอ้มูลในแต่ละชุดทีกาํหนดเหมาะสมกบัค่ากลางใด  ซึงการเรียนรู้แบบแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้
ทีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนใชค้วามรู้  ความชาํนาญ  ความสามารถ  และ
ทกัษะทีมีอยู่   ส่งเสริมให้เด็กได้ตดัสินใจด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการคิด นักเรียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ในเรืองทีตนเองสนใจ  ซึงการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนจะทําให้ผู ้เ รียนสามารถสร้างความรู้จากการทํากิจกรรมได้ด้วยตนเอง  เมททิวส์ 
(Matthews, 1994: 144)  และยงัทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีคงทนเพราะการจดัสภาพทีเป็นปัญหาและให้
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นกัเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงต่าง ๆ ทีเกิดขึน  และหาทางแกปั้ญหาเป็นคราว ๆ ไป  

ต่อเมือเกิดปัญหาขึนอีกนกัเรียนก็จะสามารถนาํวิธีการนนัมาแกปั้ญหาไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลา
คิดพิจารณาใหม่แลว้ก็อาจนาํมาดดัแปลงใชก้บัสถานการณ์ใหม่และรู้จกัมองปัญหาเป็นส่วน ๆ และ
เรียนรู้ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไดดี้  วรรณี โสมประยรู (2541: 20) 

 2.ๆผลการประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีประเมินโดยผูส้อนโดยภาพรวม   
พบวา่  มีคุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบัสูง  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ให้นกัเรียนไดค้น้ควา้และศึกษาดว้ยตนเอง  ลงมือปฏิบติัตามความถนดั
และความสนใจ  ซึงทําให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด   ร่วมกันคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  จึงส่งผลให้คุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
อยูใ่นระดบัสูง ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชยัรัตน์  สุลาํนาจ (2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ทีมีต่อทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ผลการวิจยัพบวา่  
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัปฏิบติักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่า
ก่อนปฏิบติักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .01  และความสามารถ
ในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีปฏิบติักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี  
และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  ศกัดิดา  ศรีผาวงศ์ (2547:ๆบทคดัย่อ)ๆวรรณ์วิไล  หงส์ทอง 
(2551:ๆบทคดัยอ่)ๆไดท้าํการศึกษาเกียวกบัความสามารถทางทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่าหลงัการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง  เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทกัษะทีมีคุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบัสูงมากอนัดบั 1  คือการสือสาร
การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอๆส่วนดา้นการเชือมโยงมีคุณภาพการปฏิบติัอยู่
ในระดบัสูงแต่ตาํกวา่ดา้นอืน ๆ  ทงันีอาจเป็นเพราะนกัเรียนยงัขาดประสบการณ์ในการบูรณาการ
ระหวา่งเนือหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ อืน ๆ  ขาดความชาํนาญในการ
ผสมผสานแนวความคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะต่าง ๆ จากสิงทีไดเ้รียนรู้มาแลว้นาํไปสร้าง
ความสัมพนัธ์ ความเกียวขอ้ง หรือการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเกิดขึนจริง   
 3.ๆผลการประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ๆโดยใชแ้บบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ทีประเมินโดยผู ้สอนๆโดยภาพรวมพบว่าๆมี
ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้
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นกัเรียนเป็นผูศึ้กษา  คน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองภายใตค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและดูแลของครู /

อาจารยที์ปรึกษา  เป็นการคน้ควา้เกียวกบัสิงใดสิงหนึงหรือหลาย ๆ สิงทีอยากรู้คาํตอบ  โดยใช้
กระบวนการวิธีการทีศึกษาอย่างมีระบบเป็นขนัตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด  
ปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปทีเป็นคาํตอบในเรืองนนั ๆ ซึงการมีส่วนร่วม
ในการคิดกิจกรรมโดยการเป็นผูส้ร้างความรู้บา้งแทนทีจะเป็นผูรั้บความรู้เพียงอย่างเดียวซึงไม่มี
วนัทีจะรับไดห้มด  แต่ถา้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเองเขาจะจดจาํสิงเหล่านนัติดตวัไปตลอดชีวิตโดย
ไม่มีวนัลืม  (ลดัดา  ภู่เกียรติ, 2544: 48)   สอดคลอ้งกบั  ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5) ทีกล่าววา่ 
การทาํโครงงานคณิตศาสตร์ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการศึกษาคน้ควา้หาความจริงดว้ยทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์  ดงันนัการเรียนการสอนโครงงาน
คณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมทีช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย 

และจิตพิสัย   ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถมัภ์ (2541: 1)  กล่าววา่  การทาํโครงงานคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นการเพิมเนือหา            
ให้นกัเรียน  แต่จะเป็นการฝึกปฏิบติังานทีนกัเรียนหาขอ้สงสัย  ตงัสมมติฐานทดลองและสืบสวน 

แลว้รวบรวมขอ้มูลมาเพือหาขอ้สรุป  เผยแพร่  หรือนาํเสนอรายงานขอ้คน้พบเหล่านนัดว้ยตนเอง 

เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งเป็นอิสระ  มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  เมือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นทีมีระดบัความสามารถสูงมากเป็นอนัดบัที 1 มีอยู ่3 ดา้น  คือการวางแผน
ในการทาํโครงงาน  ด้านการลงมือทาํโครงงานและด้านการนาํเสนอผลงาน   ส่วนดา้นการเลือก
หวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษามีความสามารถระดบัสูง  แต่ตาํกว่าดา้นอืน ๆ  ทงันีอาจเป็นเพราะ
เป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดและยากทีสุด  นกัเรียนมีความสับสนในการตดัสินใจ  ขาดประสบการณ์
ในการเลือกหวัขอ้  เลือกแต่เรืองทีใกลต้วัและเรืองง่าย ๆ ทีสะดวกต่อการคน้ควา้หาขอ้มูล  และเรือง
ก็ไม่เหมาะกบัระดบัความรู้ความสามารถของนกัเรียน ไม่ชัดเจนว่าจะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด  
ขาดความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 
 .ๆผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5ๆมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า  โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นกัเรียนพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น     
ทงันีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสศึกษาๆสํารวจๆคน้ควา้  
ทดลอง  หรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  จึงทาํให้นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานๆไดร่้วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม
เป็นกลุ่มทาํให้มีโอกาสช่วยเหลือซึงกนัและกนัในกลุ่มเพือนๆเมือมีขอ้สงสัยก็สามารถปรึกษาครู    
ทีปรึกษาได้ๆทาํให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนๆสอดคล้องกับแนวคิดของ          
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ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป. : 6)ๆและศกัดิดา ศรีผาวงศ์ (2547: 2)ๆทีวา่ๆการจดัการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรัก  ความสนใจ และมีเจต
คติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ๆเป็นการพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาๆนักเรียนสามารถนําความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัหรือออกแบบสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ๆ โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
คณิตศาสตร์     
 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม  ประเด็นทีนกัเรียนพึงพอใจมากอนัดบั 
1  คือ  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลได้อย่างเป็น
ระบบ  ทงันีอาจเป็นเพราะว่า  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรูปแบบหนึงที
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  ฝึกให้นักเรียนได้รู้จกัคิดวิเคราะห์  รู้จกัแก้ปัญหาและ
สามารถวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบๆในการทาํโครงงานให้ประสบผลสําเร็จนกัเรียนจะตอ้ง
ทาํงานอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอน  ต้องมีการวาง
แผนการทาํงานๆโดยกาํหนดขนัตอนในการทาํงาน (ชยัศกัดิ  ลีลาจรัสกุล, ม.ป.ป.: 8-13)ๆและ            
(วิมลศรี  สุวรรณรัตน์ๆและมาฆะ  ทิพยคี์รี, 2551: 23-27)ๆซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  คอร์ด 
(Cord, 1999: 1-3)ๆทีว่าๆการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีนักเรียนได้
ปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ  โดยมีขนัตอนการศึกษาคน้ควา้  การแกปั้ญหา  การรวบรวมขอ้มูลและ
การนาํเสนอผลงาน  ซึงจะทาํให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและทกัษะในการเรียนรู้  ลกัษณะของ
โครงงานจะรวมทงัการวดัผลจากสภาพความเป็นจริงและการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  เพราะ
นกัเรียนทาํกิจกรรมจากความสนใจจนเกิดประสบการณ์และสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

   ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ประเด็นทีนกัเรียนพึงพอใจมากอนัดบั 1 คือ  นกัเรียนไดใ้ช้
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทงันีอาจเป็นเพราะว่า  ในการทาํโครงงานนักเรียนตอ้งใช้
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยเริมตงัแต่การคิดจะเลือกหัวเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  
นกัเรียนจะตอ้งคิดถึงปัญหา  หาวิธีการแกปั้ญหา  ให้เหตุผลในการแกปั้ญหา  ระดมความคิด  การ
สือสารการสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  เชือมโยงความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์
และศาสตร์อืน ๆ  รวมทงัตอ้งมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ในการนาํเสนอผลงาน  ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  สุพล วงัสินธ์ุ  (2543: 11)ๆทีกล่าววา่การทาํโครงงานทาํให้นกัเรียนไดแ้สดงออกถึง
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ๆได้ประมวลความรู้และนาํความรู้ความสามารถๆตลอดจนนําทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งครบถว้น   
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   ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ประเด็นทีนกัเรียนพึงพอใจมากอนัดบั 1 คือ  นกัเรียน
ได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกบัเพือนๆในการทาํโครงงานสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งทาํงาน
ร่วมกนั  มีการระดมความคิดๆวางแผนในการทาํงานและลงมือปฏิบติังานร่วมกนั  จึงทาํให้เกิด
ความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สุรพล  พยอมแยม้ (2544: 103)  ทีกล่าววา่  
การเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีหรือการมีเพือนเพือการเรียนรู้  ผูส้อนจะตอ้งทาํให้นกัเรียนแต่ละคน
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มให้ประโยชน์ทีเกิดขึน  และรู้จักทีจะช่วยเหลือเพือน ๆ  
โดยเฉพาะดา้นการเรียนและตอ้งจดับรรยากาศให้ผูท้าํกิจกรรมมากทีสุด  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542: 42)ๆทีกล่าวว่าๆวิธีการทีทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากทีสุด  คือ
กระบวนการกลุ่มทีสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือกนัและกนั  แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนั  
และกนัมากทีสุด  ได้พูดคุย  อภิปรายร่วมกนัและไดร่้วมกนัสรุปความคิดรวบยอด  เพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์ตงัไวด้ว้ยดี   

 

ข้อเสนอแนะ 
 

  จากผลการวจิยัทีไดน้าํเสนอไปแลว้นนั  ผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบและแนวความคิดมาใชเ้ป็น
ขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดดงันี 

ข้อเสนอแนะทวัไป 
 1.ๆจากผลการวิจยัพบวา่  คะแนนเฉลียของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  หลงั
จดัการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้  ดงันนัสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูนาํ
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้ในการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเนือหาอืน ๆ  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนและระดบัชนัอืนทีตอ้งการให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการทาํงานร่วมกนั
กบัผูอื้น  ด้านการคน้พบปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เพือเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบติั   
 2.ๆจากการประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนทีพบว่า  คะแนนเฉลียการทดสอบหลัง
จดัการเรียนรู้ตวัชีวดัที 1 การหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซนต์ไทล์มีคะแนนเฉลียตาํกวา่ตวัชีวดัที 2  การเลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูล  อาจ
เนืองมาจากเนือหาเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซนตไ์ทล ์ เป็นเนือหาทีนกัเรียนตอ้งคาํนวณเป็นส่วนใหญ่  ซึงอาจจะทาํให้เกิดความผิดพลาด
ในการคาํนวณได้ถ้าไม่เข้าใจในคาํถาม  และสับสนในขันตอนการหาคาํตอบ  ดังนันครูควร
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ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาพืนฐานทางคณิตศาสตร์และปรับเรียงเนือหาใหม่ให้
มีความเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัใหม้ากทีสุดเพือประโยชน์ในการถ่ายโอนความรู้   
 3.ๆจากการประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พบว่า  ความสามารถดา้นการ
เชือมโยงมีความสามารถอยู่ในระดับสูงแต่ตาํกว่าด้านอืน ๆ  อาจเนืองมาจากนักเรียนยงัขาด
ประสบการณ์ ความชาํนาญในการผสมผสานแนวความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะต่างๆ จาก
สิงทีไดเ้รียนรู้มาแลว้นาํไปสร้างความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  ความเกียวขอ้ง  หรือการ
นาํไปประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนั  ดงันันครูควรปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้  และ
กระตุน้ใหน้กัเรียนใชท้กัษะดา้นการเชือมโยงใหม้ากขึน  ซึงอาจเป็นการซกัถาม  ชีแนะ  มอบหมาย
งานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้  ความสัมพนัธ์  การเชือมโยงในเนือหาต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมนนัๆ  

 4.ๆจากการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  พบว่าการเลือกหัวขอ้เรืองหรือ
ปัญหาทีจะศึกษานักเรียนมีความสามารถระดบัสูงแต่ตาํกว่าด้านอืน ๆ อาจเนืองมาจากนักเรียน      
ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  จึงทาํให้การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะ
ศึกษายงัสับสน  ไม่ชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด  ขาดความแปลกใหม่  ไม่สร้างสรรค ์ ไม่
เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของนกัเรียน  และโครงงานของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดขึนจาก
ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นแต่เกิดจากการทีนกัเรียนคิดจะทาํโครงงานเรืองทีเป็นเรืองง่าย   
สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล  ไม่แสวงหาความรู้ทีแปลกใหม่  ดงันนัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครู
จะตอ้งคอยกระตุน้ให้นกัเรียนเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาทีน่าสนใจและทนัสมยัมากขึน  
ซึงอาจจะใหน้กัเรียนบอกแนวคิดมาก่อนวา่สนใจในการทาํโครงงานเกียวกบัเรืองใดบา้ง  แลว้ครูกบั
เพือน ๆ นักเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความเหมาะสม  ให้คาํแนะนาํเพิมเติมในสิงทียงัไม่สมบูรณ์  
แนะนาํให้นกัเรียนไปศึกษาจากหนงัสือหรือเอกสารต่าง   หรือจากโครงงานทีคนอืนเคยทาํมาแลว้    
ก็จะช่วยใหก้ารเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษามีความน่าสนใจและทนัสมยัมากขึน   
 5.ๆจากการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานในระดบัมาก  แต่นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดีในระดบัตาํ
มากแต่ตาํกว่าด้านอืน ๆ  อาจเนืองมาจากความแตกต่างในด้านการแสดงออก   นักเรียนทีกล้า
แสดงออกก็มกัจะไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือน ๆ ให้ออกมาอภิปรายหนา้ห้อง  ส่วนนกัเรียนทีไม่
กล้าแสดงออกก็จะพยายามหลบหลีกไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  ดงันันในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ครูควรฝึกใหน้กัเรียนสับเปลียนหนา้ทีกนัออกมาแสดงความคิดเห็น     
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ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยัเพือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบอืน ๆ เช่น  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน    
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เป็นตน้   
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเพือพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานสําหรับนกัเรียนใน
เนือหาอืน  กลุ่มสาระการเรียนรู้อืนและระดบัชนัอืน ๆ ทีเหมาะสมกบัการสอนแบบโครงงานต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

 

 รายนามผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

                             หนงัสือเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

                            หนงัสือขอทดลองเครืองมือวจิยั 

                            หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอืวจิัย 
 

1.   อาจารย ์ ดร.จิระ  ดีช่วย                 ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวทิยา  พุทธมณฑล    
      แขวงทววีฒันา   เขตทววีฒันา   กรุงเทพฯ  10170 
 

2.   อาจารย ์ดร.มนตช์ยั   พงศกรนฤวงษ ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 

      วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม  
      อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  73000 

  

.   นางมณทิพย ์  ชุมทพั   ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ 

       โรงเรียนมหรรณพาราม   
      แขวงตลิงชนั   เขตตลิงชนั   กรุงเทพฯ  10170 
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ภาคผนวก ข 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางที 13   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือพฒันา 
                      ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ R  IOC 

ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้       

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้ง 

           กบัตวัชีวดั 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2. สาระสาํคญั       

    2.1 สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
3. ตวัชีวดั       

3.1  ตวัชีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.2  ตวัชีวดัสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.3  ตวัชีวดัสอดคลอ้งกบัการวดัผล
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4. สาระการเรียนรู้       

4.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 

        สาระสาํคญัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5. กิจกรรมการเรียนรู้       

    5.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั  
           ตวัชีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.2  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 

       สาระการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

    5.3 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 

       การวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 13   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือพฒันา 
                  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

(ต่อ) 
 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ R  IOC 

ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

6. สืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้       

    6.1  สืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 

        สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7.  การวดัและประเมินผล       

7.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7.2  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7.3  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งเนือหาของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้ 

เนือหา ตวัชีวดั ขอ้ 
ระดบั

พฤติกรรม 

ความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 

ความ
คิดเห็น 

   

. การวดัค่า
กลางของขอ้มลู 

และการวดั
ตาํแหน่งทีของ
ขอ้มลู 

 

หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  
ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  และเปอร์เซนตไ์ทล์
ของขอ้มลู 

1 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 

   ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
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ตารางที 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งเนือหาของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้ (ต่อ) 

 

เนือหา ตวัชีวดั ขอ้ 
ระดบั

พฤติกรรม 

ความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 

ความ
คิดเห็น 

   

. การวดัการ
กระจายของ
ขอ้มลู 

หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  
ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  และเปอร์เซนตไ์ทล์
ของขอ้มลู 

 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 

   วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
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ตารางที 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งเนือหาของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้ (ต่อ) 

 

เนือหา ตวัชีวดั ขอ้ 
ระดบั

พฤติกรรม 

ความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 

ความ
คิดเห็น 

   

. การเลือกใช้
ค่ากลางที
เหมาะสมกบั
ขอ้มลูและ
วตัถุประสงค ์

เลือกใชค่้ากลางทีเหมาะสมกบั
ขอ้มลูและวตัถุประสงค ์

 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 

   วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +  .  เหมาะสม 
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ตารางที 15  แสดงค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   
                    เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  จาํนวน 60 ขอ้ 
 

ข้อ p r คุณภาพ 

1 .96 ง่ายมาก -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
2 .56 ปานกลาง .32 ดี ใชไ้ด ้
3 .71 ค่อนขา้งง่าย .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
4 .71 ค่อนขา้งง่าย .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
5 .73 ค่อนขา้งง่าย -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
6 .38 ค่อนขา้งยาก .63 ดีมาก ใชไ้ด ้
7 .90 ง่ายมาก .19 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
8 .52 ปานกลาง .69 ดีมาก ใชไ้ด ้
9 .52 ปานกลาง .69 ดีมาก ใชไ้ด ้

10 .88 ง่ายมาก -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
11 .94 ง่ายมาก .00 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
12 .56 ปานกลาง .32 ดี ใชไ้ด ้
13 .40 ค่อนขา้งยาก .44 ดีมาก ใชไ้ด ้
14 .31 ค่อนขา้งยาก .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
15 .60 ค่อนขา้งง่าย .57 ดีมาก ใชไ้ด ้
16 .56 ปานกลาง .32 ดี ใชไ้ด ้
17 .60 ค่อนขา้งง่าย .57 ดีมาก ใชไ้ด ้
18 .42 ปานกลาง .44 ดีมาก ใชไ้ด ้
19 .88 ง่ายมาก .06 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
20 .42 ค่อนขา้งง่าย .32 ดี ใชไ้ด ้
21 .54 ปานกลาง .38 ดี ใชไ้ด ้
22 .52 ปานกลาง -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
23 .63 ค่อนขา้งง่าย .69 ดีมาก ใชไ้ด ้
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ตารางที 15  แสดงค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   
                    เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  จาํนวน 60 ขอ้ (ต่อ) 
 

ข้อ p r คุณภาพ 

24 .85 ง่ายมาก .13 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
25 .92 ง่ายมาก .06 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
26 .58 ปานกลาง .32 ดี ใชไ้ด ้
27 .81 ง่ายมาก .19 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
28 .54 ปานกลาง .44 ดีมาก ใชไ้ด ้
29 .52 ปานกลาง -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
30 .56 ปานกลาง .51 ดีมาก ใชไ้ด ้
31 .67 ค่อนขา้งง่าย .57 ดีมาก ใชไ้ด ้
32 .31 ค่อนขา้งยาก .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
33 .25 ค่อนขา้งยาก .38 ดี ใชไ้ด ้
34 .60 ค่อนขา้งง่าย .38 ดี ใชไ้ด ้
35 .31 ค่อนขา้งง่าย .00 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
36 .52 ปานกลาง .57 ดีมาก ใชไ้ด ้
37 .35 ค่อนขา้งยาก .13 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
38 .60 ค่อนขา้งง่าย .38 ดี ใชไ้ด ้
39 .21 ค่อนขา้งยาก .32 ดี ใชไ้ด ้
40 .31 ค่อนขา้งยาก .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
41 .38 ค่อนขา้งยาก .63 ดีมาก ใชไ้ด ้
42 .29 ค่อนขา้งยาก .13 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
43 .42 ปานกลาง .19 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
44 .56 ปานกลาง .51 ดีมาก ใชไ้ด ้
45 .02 ยากมาก -.06 ตดัทิง ใชไ้ม่ได ้
46 .44 ปานกลาง .57 ดีมาก ใชไ้ด ้
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ตารางที 15  แสดงค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   
                    เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  จาํนวน 60 ขอ้ (ต่อ) 
 

ข้อ p r คุณภาพ 

47 .44 ค่อนขา้งง่าย .57 ปานกลาง ใชไ้ด ้
48 .31 ค่อนขา้งยาก .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
49 .63 ค่อนขา้งง่าย .69 ดีมาก ใชไ้ด ้
50 .79 ค่อนขา้งง่าย .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
51 .56 ปานกลาง .32 ดี ใชไ้ด ้
52 .54 ปานกลาง .44 ดีมาก ใชไ้ด ้
53 .54 ปานกลาง .38 ดี ใชไ้ด ้
54 .92 ง่ายมาก .06 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
55 .92 ง่ายมาก .13 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
56 .79 ค่อนขา้งง่าย .32 ดี ใชไ้ด ้
57 .79 ค่อนขา้งง่าย .25 ปานกลาง ใชไ้ด ้
58 .92 ง่ายมาก .13 ปรับปรุง ใชไ้ม่ได ้
59 .79 ค่อนขา้งง่าย .32 ดี ใชไ้ด ้
60 .38 ค่อนขา้งยาก .63 ดีมาก ใชไ้ด ้

 

จาํนวนขอ้สอบ    6  

จาํนวนกระดาษคาํตอบ   90 

คะแนนเฉลีย    37.68 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   4.64 

ความเชือมนั  KR 20   .74 

จาํนวนขอ้สอบทีใชไ้ด ้40 ขอ้  ไดแ้ก่ขอ้  2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 20, 21, 23, 26, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59 และ 60  
 

ขอ้สอบทีนาํไปใช ้ 30 ขอ้ (ทีครอบคลุมตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ) ไดแ้ก่ขอ้ 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13,  

16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 33,  34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56 และ 60     
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ตารางที 16    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน 

 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 ด้านการแก้ปัญหา       
4 

(สูงมาก) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผล      
ในการเลือกปัญหาหรือเรืองทีจะทาํโครงงาน
ไดเ้ขา้ใจชดัเจน  มีการวางแผนอยา่งเป็น
ระบบ  ดาํเนินการตามแผนทีวางไวค้รบทุก
ขนัตอนสามารถประเมินและเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงโครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผล      
ในการเลือกปัญหาหรือเรืองทีจะทาํโครงงาน
ไดเ้ขา้ใจชดัเจน  และมีการวางแผนการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผล      
ในการเลือกปัญหาหรือเรืองทีจะทาํโครงงาน
ไดเ้ขา้ใจชดัเจน   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผล      
ในการเลือกปัญหาหรือเรืองทีจะทาํโครงงาน
ไดย้งัไม่ชดัเจน  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 ด้านการให้เหตุผล       
4 

(สูงมาก) 

มีการอา้งอิงเสนอแนวคิดประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีการอา้งอิงทีถูกตอ้งบางส่วน  และเสนอ
แนวคิดประกอบการตดัสินใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการ
ประกอบการตดัสินใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการ
ตดัสินใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 16    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ) 

 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 การสือสาร การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และการนําเสนอ 

      

4 

(สูงมาก) 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์
ทีถูกตอ้ง  นาํเสนอโดยใชก้ราฟ  

แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มูล
ประกอบตามลาํดบัขนัตอนเป็นระบบ  

กระชบั  ชดัเจน  และมีรายละเอียด
สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์
ทีถูกตอ้ง  นาํเสนอโดยใชก้ราฟ  

แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มูล
ประกอบตามลาํดบัขนัตอนไดถู้กตอ้ง  

ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  

พยายามนาํเสนอโดยใชก้ราฟ  แผนภูมิ
หรือตารางแสดงขอ้มูลประกอบชดัเจน
บางส่วน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์
อยา่งง่าย ๆ ไม่ไดใ้ชก้ราฟ  แผนภูมิหรือ
ตารางเลย  และการนาํเสนอขอ้มูลไม่
ชดัเจน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 16    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ) 

 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 ด้านการเชือมโยง       
4 

(สูงมาก) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวธีิการทาง
คณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั  

เพือช่วยในการแกปั้ญหาหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวธีิการทาง
คณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั  

เพือช่วยในการแกปั้ญหาหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้างส่วน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวธีิการทาง
คณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์ไดบ้างส่วน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
นาํความรู้หลกัการและวธีิการทาง
คณิตศาสตร์ในการเชือมโยงยงัไม่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 16    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ) 

 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 ด้านความคดิริเริมสร้างสรรค์       
4 

(สูงมาก) 

มีแนวคิด/วธีิการแปลกใหม่ทีสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีแนวคิด/วธีิการแปลกใหม่ทีสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งแต่นาํไปปฏิบติั
แลว้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

มีแนวคิด/วธีิการไม่แปลกใหม่แต่นาํไป
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
มีแนวคิด/วธีิการไม่แปลกใหม่และ
นาํไปปฏิบติัแลว้ยงัไม่สมบูรณ์ 

 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 17    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 
 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 การเลอืกหัวข้อเรืองหรือปัญหาทจีะศึกษา         
4 

(สูงมาก) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่
จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด  เป็นเรืองที
เกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน  และเป็นเรืองที
แปลกใหม่ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่
จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด  และเป็นเรืองที
เกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน    

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่
จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
หวัขอ้เรืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและ
ชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใด   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 การวางแผนในการทาํโครงงาน       
4 

(สูงมาก) 

มีการวางแผนในการทาํงาน  เขียนขนัตอนใน
การทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน  และมีแนวทางการ
ประเมินเพือปรับปรุงโครงงาน  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีการวางแผนในการทาํงาน  และเขียน
ขนัตอนในการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

มีการวางแผนในการทาํงาน  แต่ไม่มีขนัตอน
ทีชดัเจน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) ไม่มีการวางแผนในการทาํงาน     +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 17    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ต่อ) 
 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 การลงมอืทาํโครงงาน         
4 

(สูงมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการ
ทาํงานเป็นอยา่งดี   มีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูล
ในการทาํงานครบถว้น  และทาํงานไดเ้สร็จ
สมบูรณ์ทนัเวลา  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการ
ทาํงานเป็นอยา่งดี  และมีวสัดุอุปกรณ์และ
ขอ้มูลในการทาํงานครบถว้น   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการ
ทาํงานเป็นอยา่งดี   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) 
สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การทาํงาน   

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 การเขียนรายงาน         
4 

(สูงมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด 
สาระในแต่ละหวัขอ้เขียนไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน  
เขา้ใจง่าย  และเขียนอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด  
และสาระในแต่ละหวัขอ้ เขียนไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 
เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด  +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) เขียนรายงานไมค่รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 17   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ต่อ) 
 

คะแนน รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 การนําเสนอผลงาน       
4 

(สูงมาก) 

มีการจดัแสดงโครงงาน  ออกแบบและติดตงั
ไดส้วยงาม  นาํเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ 

เป็นขนัตอน และตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีการจดัแสดงโครงงาน  ออกแบบและติดตงั
ไดส้วยงาม  และนาํเสนอโครงงานได้
น่าสนใจ เป็นขนัตอน  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

(ปานกลาง) 

มีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตงั
ไดส้วยงาม  

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

1 

(ตาํ) มีการจดัแสดงโครงงาน     +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 18    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือหาแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ตอนท ี  ความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนการสอน 
 

ขอ้ รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้       
1 นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
2 นกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกบัเพือน +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
3 การทาํโครงงานทาํใหไ้ดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
4 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีสนุกน่าสนใจ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
5 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีทา้ทายความสามารถ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้       

6 นกัเรียนไดว้างแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
7 นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
8 นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9 นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์มา
แกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

10 ทาํใหน้กัเรียนสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 

มากขึน 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที 18    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือหาแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ R  IOC 
ความ
คิดเห็น 

1 2 3 

 ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการร่วมปฏิบัติ
กจิกรรมการเรียนรู้ 

      

11 การทาํโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเป็นคนช่าง
สังเกตสิงทีอยูร่อบตวั 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

12 การทาํโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใช ้

ความสามารถในการรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูล 

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

13 การทาํโครงงานช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

14 การทาํโครงงานช่วยใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปใช ้

ในชีวติประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

15 การทาํโครงงานทาํใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ 

ไดดี้ขึน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ภาคผนวก ค 

 

การตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั 
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ตารางที 19    คะแนนก่อนและหลงัเรียนเรืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้  ของนกัเรียน 

                     ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

เลขที 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เลขที 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ผลต่าง  ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ผลต่าง 

1 10 23 13  21 10 24 14 

2 12 30 18  22 8 14 6 

3 10 22 12  23 8 22 14 

4 13 15 2  24 10 22 12 

5 8 23 15  25 11 20 9 

6 12 27 15  26 8 22 14 

7 6 23 17  27 10 15 5 

8 9 19 10  28 9 26 17 

9 12 28 16  29 6 23 17 

10 11 22 11  30 13 29 16 

11 12 26 14  31 9 24 15 

12 16 30 14  32 12 22 10 

13 11 28 17  33 12 25 13 

14 14 23 9  34 12 23 11 

15 11 23 12  35 9 21 12 

16 11 22 11  36 13 29 16 

17 15 29 14  37 13 24 11 

18 8 25 17  38 14 15 1 

19 9 22 13  39 14 22 8 

20 11 23 12  40 16 22 6 

     41 11 23 12 
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ตารางที 20  คะแนนคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากแบบประเมินทกัษะ 

 กระบวนการทางคณิตศาสตร์  รายแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณติศาสตร์ 

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ท ี 1  

x  

 

S.D. 

 กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

1. การแกปั้ญหา 2 2 3 3 2 3 3 2.57 0.49 

2. การใหเ้หตุผล 2 3 3 3 3 3 3 2.86 0.35 

3. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ 

3 3 4 3 3 3 3 3.14 0.35 

4. การเชือมโยง 3 2 3 3 3 3 3 2.86 0.35 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 2 2 3 3 3 3 3 2.71 0.45 

 

 

ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณติศาสตร์ 

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ท ี 2  

x  

 

S.D. 

 กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

1. การแกปั้ญหา 3 4 4 4 3 3 4 3.57 0.49 

2. การใหเ้หตุผล 4 4 4 4 3 3 4 3.71 0.45 

3. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ 

4 3 4 3 3 3 4 3.43 0.49 

4. การเชือมโยง 3 3 3 3 3 3 4 3.14 0.35 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 3 4 3 4 3 3 4 3.43 0.49 
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ตารางที 20   คะแนนคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากแบบประเมินทกัษะ 

 กระบวนการทางคณิตศาสตร์  รายแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณติศาสตร์ 

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ท ี 3  

x  

 

S.D. 

 กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

1. การแกปั้ญหา 4 4 4 4 3 3 3 3.57 0.49 

2. การใหเ้หตุผล 4 4 4 4 3 3 4 3.71 0.45 

3. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ 

3 4 4 4 4 4 4 3.86 0.35 

4. การเชือมโยง 3 3 4 4 3 3 4 3.43 0.49 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 3 4 4 4 3 4 4 3.71 0.45 

 

 

ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณติศาสตร์ 

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ท ี 4  

x  

 

S.D. 

 กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

กล
ุ่ม 

 

1. การแกปั้ญหา 3 4 4 4 4 4 4 3.86 0.35 

2. การใหเ้หตุผล 3 4 4 4 4 4 4 3.86 0.35 

3. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ 

4 3 4 4 4 4 4 3.86 0.35 

4. การเชือมโยง 3 3 4 4 3 4 4 3.57 0.49 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 4 4 4 4 3 4 4 3.86 0.35 
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ตารางที 21  คะแนนเฉลียระดบัคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

ทกัษะกระบวนการ 

ทางคณติศาสตร์ 

คะแนนระดับทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

จากโครงงานคณติศาสตร์ x    
เฉลยี      

S.D.  
เฉลยี      

ระดับ 

ความสามารถ 
อนัดับที แผน  แผน  แผน  แผน  

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

. การแกป้ัญหา 2.57 0.49 3.57 0.49 3.57 0.49 3.86 0.35 3.39 0.46 สูง 4 

. การใหเ้หตุผล 2.86 0.35 3.71 0.45 3.71 0.45 3.86 0.35 3.54 0.40 สูงมาก 2 

. การสือสารการสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และการ
นาํเสนอ 

3.14 0.35 3.43 0.49 3.86 0.35 3.86 0.35 3.57 0.39 สูงมาก 1 

. การเชือมโยง 2.86 0.35 3.14 0.35 3.43 0.49 3.57 0.49 3.25 0.42 สูง 5 

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 2.71 0.45 3.43 0.49 3.71 0.45 3.86 0.35 3.43 0.44 สูง 3 

ค่ารวมเฉลยี 2.83 0.40 3.46 0.45 3.66 0.45 3.80 0.38 3.44 0.42 สูง 
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ตารางที 22  คะแนนเฉลียระดบัความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  จากแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์   

 

ความสามารถในการทาํ
โครงงานคณติศาสตร์ 

คะแนนระดับความสามารถในการทาํโครงงานคณติศาสตร์ x        
เฉลยี 

S.D.      
เฉลยี 

ระดับ 

ความสามารถ 
อนัดับที 

กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  
. การเลือกหวัขอ้เรืองหรือ
ปัญหาทีจะศึกษา   

2 2 4 3 3 3 3 2.86 0.64 สูง 3 

. การวางแผนในการทาํ
โครงงาน    

4 3 4 4 4 3 3 3.57 0.49 สูงมาก 1 

. การลงมือทาํโครงงาน    3 3 4 4 3 4 4 3.57 0.49 สูงมาก 1 

. การเขียนรายงาน     3 3 3 3 3 3 3 3.00 0.00 สูง 2 

5. การนาํเสนอผลงาน   3 3 4 4 3 4 4 3.57 0.49 สูงมาก 1 

x  ทุกความสามารถ 3.00 2.80 3.80 3.60 3.20 3.40 3.40 3.31 0.42 สูง 
S.D. ทุกความสามารถ       .  .  .  .  .  .  .     
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ตารางที 23  คะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน   

ข้อ รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ (คน) 

x  S.D. 

สรุป 

ความ 

พงึ 

พอใจ 

อนั 

ดบัที 

มา
กท

ีสุด
 ( 

5 
) 

มา
ก (

4 
) 

ปา
นก

ลาง
 ( 

3 
) 

น้อ
ย (

 2
 ) 

น้อ
ยท

ีสุด
 ( 

1 
) 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้          

 นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 17 15 9 0  .  0.77 มาก  

 นกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกบัเพือน 22 11 8 0  .  0.78 มาก  

 การทาํโครงงานทาํให้ไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั 18 13 7 3  .  0.94 มาก  

 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีสนุกน่าสนใจ 15 14 10 2  .  0.90 มาก  

 การทาํโครงงานเป็นเรืองทีทา้ทายความสามารถ 11 13 11 6  .  1.02 มาก  

รวม 83 66 45 11  .  0.91 มาก  

 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้            

 นกัเรียนไดว้างแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 19 13 9 0  .  0.79 มาก  

 นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี 8 16 10 7  .  0.98 มาก  
 นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์ 

24 15 2 0  .  0.59 มาก
ทีสุด 

 

 นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 

มาแกปั้ญหา 
23 14 4 0  .  0.67 มาก  

 ทาํให้นกัเรียนสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 

มากขึน 
13 15 9 4  .  0.96 มาก  

รวม 87 73 34 11  .  0.88 มาก  

 ด้านประโยชน์ทีได้รับจาการร่วมปฏิบัติกจิกรรม 

การเรียนรู้ 
         

 ช่วยให้นกัเรียนเป็นคนช่างสงัเกตสิงทีอยูร่อบตวั 17 15 9 0 0 .  0.77 มาก  

 ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนใชค้วามสามารถในการ 

รวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
27 11 3 0 0 .  0.62 มาก

ทีสุด 

 

 ช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 24 15 2 0 0 .  0.59 มาก
ทีสุด 

 

 ช่วยให้นกัเรียนนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิต 

ประจาํวนัได ้
11 17 9 4 0 .  0.93 มาก  

 ทาํให้นกัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ขึน 12 15 8 6 0 .  1.02 มาก  

รวม 91 73 31 10 0 .  0.87 มาก  

โดยภาพรวมทงั  ด้าน 261 212 110 32 0 .  0.89 มาก 
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ภาคผนวก ง 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
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คําชีแจง   1.  แบบทดสอบฉบบันี  มีจาํนวน  30  ขอ้  นกัเรียนตอ้งทาํทุกขอ้ 
2. เวลาทีใชใ้นการทาํแบบทดสอบทงัหมด 60  นาที 

คําสัง      1.  นกัเรียนตอ้งเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  ในการตอบใหน้กัเรียนกากบาท 
( )  ในช่องตวัอกัษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ในกระดาษคาํตอบ  ทีตรงกบัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้งใน
แบบทดสอบ 

2.  หา้มขีดเขียน  หรือทาํเครืองหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี 

ตวัอยา่งการตอบ 

แบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ 

 

1.  ขอ้ใดไม่อยู่ในขอบข่ายของวชิาสถิติ 
 ก.   การสาํรวจความคิดเห็น  

        ข.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ค.   การสาํมะโนประชากร 

ง.   การทาํบญัชีรับจ่าย   
 

 

 

 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

 

ถา้ตอ้งการเปลียนคาํตอบ 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

เรืองการวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
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ตัวชีวัด ค .  ม. - /   หาค่าเฉลียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล 

เนือหาสาระ  การวดัค่ากลางของข้อมูล 
1.  ขอ้มูลชุดใดทีมี  ค่าเฉลียเลขคณิต   มธัยฐาน   และฐานนิยมเท่ากนั 

 ก. 1,   3,   5,   6,   6,   9 ข. 3,   3,   3,   4,   7,   10 

 ค. 2,   3,   4,   4,   5,   6 ง. 4,   6,   6,   7,   8,   17 
 

2.  คนงาน  5  คน  ไดรั้บเงินค่าจา้งรายวนั  คิดเป็นค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั  196  บาท      
มธัยฐาน 195  บาท  และฐานนิยม  180  บาท  แต่ถา้ทาํงานในวนัหยดุ  เสาร์ - อาทิตย ์  
จะไดรั้บเงินค่าจา้งเป็น  2  เท่าของค่าจา้งปกติ  แต่ตอ้งหกัเงินบาํรุงสถานที  45  บาท  อยาก
ทราบวา่ถา้คนงานทงั 5 คน  ทาํงานในวนัอาทิตย ์ แลว้จะไดรั้บค่าจา้งคิดเป็นค่าเฉลีย  เลขคณิต  
เท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 341   บาท ข. 343   บาท 

 ค. 345   บาท ง. 347   บาท 
 

3.  ขอ้มูลชุดหนึงมี  5  จาํนวน  คือ  30,  12,  33,  15  และ  44  เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่บนัทึก
จาํนวนสุดทา้ยผดิไป  ถา้บนัทึกถูกจะคาํนวณค่าเฉลียเลขคณิตได ้25 พอดี อยากทราบวา่บนัทึก
จาํนวนสุดทา้ยผดิไปเท่าใด 

 ก. บนัทึกขาดไป   1 ข. บนัทึกขาดไป   9 

 ค. บนัทึกเกินไป   1 ง. บนัทึกเกินไป   9 
 

4.  นกัเรียนห้องหนึงมีจาํนวน 60 คน มีความสูงเฉลียเท่ากบั 158 เซนติเมตร ถา้มีนกัเรียนชาย 40 

คนและมีความสูงเฉลียเป็น162 เซนติเมตร แลว้ความสูงเฉลียของนกัเรียนหญิงในหอ้งนีมีค่า
เท่ากบัเท่าใด 

 ก. 150  เซนติเมตร ข. 152  เซนติเมตร 

 ค. 154  เซนติเมตร ง. 156  เซนติเมตร 
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5. จากตารางแสดงคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั ม.  ของโรงเรียนแห่งหนึง  
ค่าเฉลียเลขคณิตมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 

คะแนน จํานวน    
6 - 10 6  ก. 17.3 

11 - 15 11  ข. 17.8 
16 - 20 15  ค. 18.3 
21 - 25 10  ง. 18.8 
26 - 30 8    

 

6. ขอ้มูลชุดหนึงมี  4  จาํนวน  มีค่าฐานนิยม,  มธัยฐาน  และค่าเฉลียเลขคณิตเป็น  20,  22  และ  
24  ตามลาํดบั  แลว้พิสัยของขอ้มูลชุดนีมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด   

 ก. 8 ข. 10 

 ค. 12 ง. 14 
 

7.  นกัเรียนห้องหนึงเป็นนกัเรียนชาย  25  คน  หญิง  15  คน  คาํนวณอายเุฉลียของนกัเรียนชาย
ได ้ 10  ปี   อายเุฉลียของนกัเรียนหญิงได ้ 13   ปี  แต่มีนกัเรียน  3  คน  บอกอายุเกินไปคนละ  
3  ปี และอีก  2  คน  บอกอายุขาดไปคนละ  2  ปี  จงหาอายเุฉลียทีแทจ้ริงของนกัเรียนทงัหอ้ง   

 ก. 10     ปี ข. 11     ปี 

 ค. 12     ปี ง. 13     ปี 
 

8.  ในการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้ทาํงานของบริษทัแห่งหนึง มีผูเ้ขา้สอบ 95 คน ถา้ผูที้สอบไดค้ะแนน 
82 คะแนน  ตรงกบัเปอร์เซนตไ์ทลที์ 80 แลว้มีนกัเรียนกีคนทีไดค้ะแนนสูงกวา่ 82 คะแนน 

 ก. 17   คน ข. 18   คน 

 ค. 19   คน ง. 20   คน 
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9. กาํหนดแผนภาพตน้ - ใบ ของขอ้มูลชุดหนึงเป็นดงันี      
0 4     6     8 

1 4     5     7 

2 1     2     3     3 

3 1     2 

จากขอ้มูลดงักล่าวขอ้ใดต่อไปนีสรุปไดถู้กตอ้ง        
 ก. ค่าเฉลียเลขคณิต  <  มธัยฐาน <  ฐานนิยม 

 ข. ค่าเฉลียเลขคณิต  <  ฐานนิยม  <  มธัยฐาน 

 ค. มธัยฐาน  <  ค่าเฉลียเลขคณิต  <  ฐานนิยม 

 ง. มธัยฐาน  <  ฐานนิยม  <  ค่าเฉลียเลขคณิต 
 

10.  อายเุฉลียของคนในชุมชนสามชุมชนเป็น 35, 38 และ 40 ปี ถา้ชุมชนทงัสามแห่ง มีจาํนวน
ประชากรในแต่ละชุมชนเป็น 200, 250 และ 150 คน ตามลาํดบั แลว้อายเุฉลียของคนใน
ชุมชนทงัสามชุมชนเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 37  ปี  3  เดือน ข. 37  ปี  4  เดือน 
 ค. 37  ปี  5  เดือน ง. 37  ปี  6  เดือน 
 

11.  ในการสอบสีครังสันติภาพไดค้ะแนน  90,  72,  83  และ 61 คะแนนตามลาํดบั ถา้ใน 

การสอบครังทีหา้  สันติภาพตอ้งการใหไ้ดค้ะแนนเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบทงัห้าครัง
มากกวา่ 80 คะแนน เขาจะตอ้งทาํคะแนนสอบในครังทีห้าใหไ้ดค้ะแนนอยา่งนอ้ยกีคะแนน 

 ก. 94  คะแนน ข. 95  คะแนน 
 ค. 96  คะแนน ง. 97  คะแนน 
 

12.  ขอ้มูลชุดหนึงมี 1 อยู ่1 จาํนวน, มี 2 อยู ่2 จาํนวน, มี 3 อยู ่3 จาํนวน และ มี  4  อยู ่   จาํนวน 

ขอ้มูลชุดนีมีค่ามธัยฐานเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 
 ก. 4 ข. 3.5 
 ค. 3 ง. 2.5 
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13.  จากตารางแจกแจงความถีของผลการสอบวชิาคณิตศาสตร์ ถา้  X  =  11  แลว้จาํนวนนกัเรียน
ทีสอบไดค้ะแนนในช่วง 10-19 คะแนน  คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนกัเรียนกลุ่มนี 

 

 คะแนน จํานวนนักเรียน(คน)       

 0 - 4 4  ก. ร้อยละ   40                   

 5 - 9 5  ข. ร้อยละ   50                   

 10 - 14 x  ค. ร้อยละ   60                   

 15 - 19 7  ง. ร้อยละ   70                   
 

14. ตารางต่อไปนีเป็นตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งนาํหนกัของผลไม ้และจาํนวน
ครอบครัวทีซือผลไมต้ามนาํหนกัในแต่ละวนั  แลว้มธัยฐานมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

นาํหนกัของผลไม ้  
(กิโลกรัม) 

จาํนวนครอบครัว 

(ครอบครัว) 
   

    ก. 5    กิโลกรัม 
    ข. 5.5   กิโลกรัม 
    ค. 6   กิโลกรัม 
    ง. 7     กิโลกรัม 
      

เนือหาสาระ  การวดัการกระจายของข้อมูล 
15. ขอ้มูลชุดหนึงประกอบดว้ย     9,   11,   12,   13    และ      แลว้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของ

ขอ้มูลชุดนีมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 2  ข. 3  
 ค. 5  ง. 6  
16.  คะแนนสอบของนกัเรียน  3  คน  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั  19  คะแนน  ฐานนิยมเท่ากบั  18  

คะแนน  แลว้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 3  ข. 2  
 ค. 2 ง. 3 
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17. นกัเรียนห้องหนึงมี  30 คน   แบ่งเป็น  2 กลุ่ม  
กลุ่มท ี   มี  10  คน   ทุกคนอาย ุ10 ปี              กลุ่มท ี   มี  10  คน   อายเุฉลีย 10 ปี 

โดยที ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่มที  2  เท่ากบั  0   จงหาวา่ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานของนกัเรียนหอ้งนีเท่ากบัขอ้ใดต่อไปนี 

 ก. 3 ข. 2
 

 ค. 1
 

ง. 0
 

 

18.  ในการสอบสัมภาษณ์นกัเรียน  3 คน ปรากฎวา่ ค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนเท่ากบั 11  

มธัยฐานเท่ากบั  11 และพิสัยมีค่าเท่ากบั 2  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ครังนีมีค่าเท่าใด 

 ก. 0 ข. 1 

 ค. 2 ง. 3 

 

19.  กาํหนดขอ้มูล   1x ,  2x  ,  3x , ….. , nx    เป็นขอ้มูลชุดหนึง  และ  1y ,  2y  ,  3y , … , ny  
เป็นขอ้มูลชุดใหม่  ซึง   c      x  y ii   แลว้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทงัสองเป็น
อยา่งไร 

 ก. S.D.  ชุดแรกเท่ากบั     S.D.  ชุดหลงั 

 ข. S.D.  ชุดแรกนอ้ยกวา่  S.D.  ชุดหลงั 

 ค. S.D.  ชุดแรกมากกวา่  S.D.  ชุดหลงั 

 ง. S.D.  ทงัสองชุดมากนอ้ยขึนอยูก่บัค่า  c 
 

20.  ขอ้มูลชุดหนึงมี  3  จาํนวน   หาค่าเฉลียเลขคณิตไดเ้ท่ากบั  10  และหาส่วนเบียงเบน  
มาตรฐานไดเ้ท่ากบัศูนย ์ ถา้เพิมขอ้มูลเขา้ไปอีก 1 จาํนวนแลว้ หาค่าเฉลียเลขคณิตไดเ้ป็น  
จงหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทงั  จาํนวน 

 ก. 2 ข. 3 

 ค. 4 ง. 5 
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21. เด็กกลุ่มหนึงมี  8 คน มีอายดุงันี   15,  14,  12,  10,  10,  9,  8,  6   ถา้เด็กกลุ่มนีมีอายเุฉลีย   
10.5  ปี  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอายเุป็น 2.83  ปี  แลว้จงพิจารณาขอ้ความต่อไปนี 

 1)    ในอีก  5  ปีขา้งหนา้  อายเุฉลียของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากบั  15.5  ปี 

 2)    เมือ  2  ปีทีแลว้  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอายขุองเด็กกลุ่มนีจะเท่ากบั   0.83  ปี   
ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 

 ก.  ขอ้  1)  ถูก   ขอ้  2)  ผดิ ข. ขอ้  2)  ถูก   ขอ้  1)  ผดิ 

 ค. ถูกทงัสองขอ้ ง. ผดิทงัสองขอ้ 
     

22.  นกัเรียนห้องหนึงมี  20  คน  ในการสอบครังหนึงปรากฎวา่  25P  =  18  และ  75P  =  26  

เมือนาํคะแนนมาสร้างโคง้แจกแจงความถี  ปรากฎวา่เป็นโคง้ปกติ  และคิดค่าผลบวกของ
กาํลงัสองของคะแนนของนกัเรียน  20  คน  ไดเ้ท่ากบั  1,130  คะแนน  แลว้ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานของคะแนนชุดนีมีค่าเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 9 ข. 8 

 ค. 7 ง. 6 
 

ตัวชีวดั ค .  ม. - /  เลอืกใช้ค่ากลางทเีหมาะสมกบัข้อมูลและวตัถุประสงค์  
23.  ในการเลือกตงัผูแ้ทนราษฎรในปี  2554  ปรากฎวา่  “โดยเฉลียคนกรุงเทพมหานครเลือก

พรรคประชาธิปัตย ์”   ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงตวักลางใด 

 ก. ค่าฐานนิยม ข. ค่ามธัยฐาน 

 ค. ค่าเฉลียเลขคณิต ง. ขอ้ 2  และ  ขอ้ 3 
 

24.  ขอ้มูลต่อไปนี แสดงนาํหนกัของนกัเรียนกลุ่มหนึง ดงันี    2 ,  3 ,  3 ,  4 ,  5 ,   

89 ,  95  และ  100   ค่ากลางในขอ้ใดทีเหมาะสมจะเป็นตวัแทนของขอ้มูลชุดนี 
 ก. ค่าพิสัย ข. ค่ามธัยฐาน 

 ค. ค่าฐานนิยม ง. ค่าเฉลียเลขคณิต 
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25.  การเลือกค่ากลางของขอ้มูลควรพิจารณาจากสิงต่อไปนี  ยกเวน้ขอ้ใด 
 ก. ลกัษณะของขอ้มูล ข. วธีิเรียงลาํดบัของขอ้มูล 

 ค. จุดประสงคข์องการนาํไปใช้ ง. ขอ้ดีและขอ้เสียของค่ากลางแต่ละชนิด 
     

26.  ในการสอบแต่ละครังครูผูส้อนตอ้งการใหผ้ลการสอบของนกัเรียนในหอ้งมีคะแนนคิดเป็น 

ค่าเฉลียเลขคณิต … และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน…  ดงัขอ้ใด  ตามลาํดบั 
 ก. นอ้ย - นอ้ย  ข. นอ้ย - มาก  
 ค. มาก - นอ้ย  ง. มาก - มาก  
     

27.  ในการหาค่ากลางของขอ้มูลต่อไปนี  ขอ้ใดควรใชค้่าเฉลียเลขคณิต 

1)  เวลาทีใชใ้นการทาํขอ้สอบวิชาสถิติจาํนวน 30 ขอ้  ของนกัเรียน  20  คน  
2)  ขนาดของรองเทา้ทีนกัเรียนชนั ม. 1 ใส่  จาํนวน 20  คน  
3)  อายขุองนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  จาํนวน 20  คน 

 ก. ขอ้ 1)  และ  2) ข. ขอ้ 1)  และ  3) 
 ค. ขอ้ 2)  และ  3) ง. ใชทุ้กขอ้ 
  

28.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปนี 

1)  พิสัยของขอ้มูลชุดใด ๆ  อาจมีค่ามากกวา่ขอ้มูลทีมีค่ามากทีสุดของขอ้มูลชุดนนัได ้

2)  ถา้ขอ้มูลชุดใดมีค่าของขอ้มูลทุก ๆ ค่าเท่ากนัแลว้  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 

      ชุดนนัจะเท่ากบัศูนยเ์สมอ 
 ก. ขอ้ 1)  ผดิ  ขอ้  2)  ถูก ข. ขอ้ 1)  ถูก  ขอ้  2)  ผดิ 
 ค. ถูกทงัสองขอ้ ง. ผดิทงั  ขอ้ 
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แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  เรืองการวิเคราะห์ขอ้มลูเบืองตน้  หนา้ 9 
 

29.  จากขอ้ความทีกาํหนดใหต่้อไปนี  ขอ้ใดใชค้่ากลางในการวดัทีแตกต่างไปจากขอ้อืน 
 ก. ประมาณรายไดข้องประชากรของประเทศไทย 

 ข. ประมาณอายเุฉลียของนกัเรียนในหอ้งเรียน 

 ค. ประมาณขนาดรองเทา้ทีนกัเรียนชนัใช ้

 ง. ประมาณเงินค่าไฟฟ้าทีจ่ายใน 1 วนั 
     

30.  “โดยเฉลียแลว้คนไทยใชร้ถยนตข์นาด 1,500  ซี.ซี  และใชน้าํมนัโดยเฉลีย  15  กิโลเมตร
ต่อลิตร”  คาํวา่   “โดยเฉลีย” ทงัสองคาํในทีนีใชค้่ากลางขอ้ใดตามลาํดบั 

 ก. ฐานนิยม  และค่ามธัยฐาน ข. ฐานนิยม  และค่าเฉลียเลขคณิต 

 ค. ฐานนิยม  และฐานนิยม ง. ค่าเฉลียเลขคณิต และค่าเฉลียเลขคณิต 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

เรืองการวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 

 

ตัวชีวัด ค .  ม. - /   หาค่าเฉลียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล (จาํนวน  22  ขอ้)  ประกอบดว้ย 
เนือหา   1.  ค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม และ เปอร์เซนตไ์ทล ์ (จาํนวน 14  ขอ้) 
 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เฉลย ค ง ง ก ค ค ข ค ก ง 

 

ข้อ 11 12 13 14 

เฉลย ข ค ง ข 
 

2.  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (จาํนวน  8  ขอ้) 
ข้อ 15 16 17 18 19 20 21 22 

เฉลย ค ข ง ง ก ค ก ก 
 

 

ตัวชีวดั ค .  ม. - /  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์(จาํนวน  8  ขอ้) 
 

ข้อ 23 24 25 26 27 28 29 30 

เฉลย ก ข ข ค ข ก ค ข 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 

หน่วยการเรียนรู้ท ี3  การวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น                           วชิาคณติศาสตร์พนืฐาน ค32101 

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี                                           จํานวน 3 ชัวโมง 

ช่วงชันท ี3                                                                                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน/ตัวชีวดั 

 มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      ตัวชีวัด ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วงเบียงเบนมาตรฐาน  
และเปอร์เซนตไ์ทล ์

  ค 5.1  ม.4-6/3  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์

 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือสาร การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อืนๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  ตัวชีวดั ค 6.1  ม.4-6/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
  ค 6.1  ม.4-6/2  ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1  ม.4-6/3  ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม
  ค 6.1  ม.4-6/4  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือ
ความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

  ค 6.1  ม.4-6/5  เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆ 

  ค 6.1  ม.4-6/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
 

2.  สาระการเรียนรู้(เนือหา) 
 การหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 
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3.  สาระสําคัญ 
 ค่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic  mean)  เป็นค่าทีไดจ้ากการเฉลียขอ้มูลทงัหมด  ค่าเฉลีย 
เลขคณิตเหมาะทีจะนาํมาใชเ้ป็นค่ากลางของขอ้มูล  เมือขอ้มูลนนั ๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึงหรือหลาย ๆ 
ค่าซึงสูงหรือตาํกวา่ค่าอืน ๆ ทีเหลืออยา่งผดิปกติ 
 

3.  ชินงาน/ภาระงาน 

 เลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 
 

4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

 4.1  ขนันาํ 
  1)  ครูชีแจงตวัชีวดั  และร่วมกนัอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจดัการเรียนรู้ 

  2) ใหค้วามรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 

   2.1  ครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิตทีนกัเรียนเคยเรียนรู้มา
จากระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาแล้วให้นักเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  
ดงันี 

 

ตัวอย่างที   ใน 1 สัปดาห์  สุชาดาไดรั้บเงินค่าขนมดงันี  วนัอาทิตย ์ 20 บาท  วนัจนัทร์ 25 บาท  
วนัองัคาร  22 บาท  วนัพุธ  23 บาท  วนัพฤหสับดี  21 บาท  วนัศุกร์  24 บาท  และวนัเสาร์  27 บาท   
เฉลียแลว้สุชาดาไดรั้บเงินวนัละกีบาท 
วธีิทาํ      เฉลียแลว้สุชาดาไดรั้บเงินวนัละ = 

7
27  24  21  23  22  25  19    บาท 

       = 
7

161                บาท 

     = 23       บาท 

 นนัคือ  เฉลียแลว้สุชาดาไดรั้บเงินวนัละ  23   บาท       ตอบ 
 

  2.2  ครูสนทนาร่วมกบันักเรียนเกียวกบัสูตรการหาค่าเฉลียเลขคณิตจากตวัอย่างและ    
ความรู้เดิมของนกัเรียน  ดงันี 
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ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี 
 การหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี  หาไดโ้ดยตรงจากขอ้มูล      
ทีมีอยูท่งัหมด   โดยการหารผลรวมของขอ้มูลทงัหมดดว้ยจาํนวนขอ้มูลทีมีอยู ่  กล่าวคือ   
 ถา้ให ้   X 1 ,   X 2  ,  X 3 ,  …… ,  X N     เป็นขอ้มูล  N   เป็นจาํนวนประชากร  
              และ     X 1 ,   X 2  ,  X 3 ,  …… ,  X n     เป็นขอ้มูล   n   เป็นจาํนวนจากตวัอยา่ง 

ค่าเฉลียเลขคณิตของประชากร คือ    μ     =     
N

X  ...  X  X  X n321  

ค่าเฉลียเลขคณิตของตวัอยา่ง    คือ    X     =    
n

X  ...  X  X  X n321   
 

 สัญลกัษณ์ μ  อ่านวา่  มิว  และ X   อ่านวา่   เอก็ซ์ บาร์ 

              สามารถเขียนสูตรของค่าเฉลียเลขคณิตไดด้งันี 

                                       μ    =   
N

X
N

1  i
i

    และ         X      =      
n

X
n

1  i
i

 
 

 

หมายเหตุ  โจทยปั์ญหาเกียวกบัค่าเฉลียเลขคณิตในหวัขอ้นี  ส่วนมากจะเป็นขอ้มูลจากตวัอยา่ง  ใน 

                  ทีนีจะใชส้ัญลกัษณ์  X   สาํหรับค่าเฉลียเลขคณิต 

   2.3  นกัเรียนช่วยกนัหาค่าเฉลียเลขคณิตจากโจทยปั์ญหาตวัอย่างทีครูกาํหนดให้  แลว้
ร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างที    จากการตรวจสอบราคาขา้วสารชนิดถุง 5  กิโลกรัม  ของร้านคา้หลายแห่งปรากฏวา่  
ราคาขา้วสารต่อถุงเป็นดงันี  150,  153,  170,  160,  165,  180,  175,  139,  145,  149  จงหา       
ราคาเฉลียของขา้วสารชนิดถุงละ  5  กิโลกรัม  ของร้านคา้เหล่านี 

วธีิทาํ   ใหร้าคาขา้วสารเฉลียต่อถุงเท่ากบั    X  

ดงันนั    X  =    

10

i
i = 1

X

10
       

    =   150+153+170+160+165+180+175+139+145+149
10

    

    =   1586
10

       =   158.60  

นนัคือ  ราคาเฉลียของขา้วสารของร้านคา้เหล่านี  คือ  158.60   บาท  ตอบ 
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ตัวอย่างที    ในการสอบวิชาสถิติสามครังนาตาชาสอบไดค้ะแนน 18, 19  และ 16  คะแนน
ตามลาํดบั  อยากทราบวา่ในการสอบครังที 4  นาตาชาจะตอ้งสอบใหไ้ดค้ะแนนสอบกีคะแนนจึงจะ
ทาํใหค้่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบทงัสีครังเป็น 18 คะแนน 

วธีิทาํ ใหก้ารสอบครังทีสีนาตาชาสอบไดค้ะแนน   a  คะแนน    

ค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบทงัสีครัง  =     18   คะแนน 

จะได ้                             
4

a   16  19  18   =     18   คะแนน 

                   4
a   53   =     18   คะแนน 

ดงันนั               a  =     (18 3) - 53  คะแนน 

     a  =     19   คะแนน 

 นนัคือ  ในการสอบครังทีสีนาตาชาจะสอบไดค้ะแนน   19   คะแนน   ตอบ 

 2.4  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 1  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี 

 2.5  สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหดัในใบงานที 1  เรืองการหาค่าเฉลียเลข
คณิตของขอ้มูลทีไม่ได้แจกแจงความถี  โดยนักเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความ 
ถูกตอ้ง 

   2.6  ครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั  และการหา
ค่าเฉลียเลขคณิตรวม   โดยยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 4   ผลการเรียนของมารุตในสามวชิาคือ ภาษาไทยสอบไดเ้กรด 3.5  คณิตศาสตร์สอบได้
เกรด  3  และวิทยาศาสตร์สอบไดเ้กรด  2.5  ถา้คิดเกรดเฉลียแฉพาะสามวิชานีแลว้มารุตจะไดเ้กรด
เฉลียเท่าไร  ถา้หน่วยกิตของวิชาทงัสามคือ  ภาษาไทย  1.5  หน่วยกิต  คณิตศาสตร์  1.5  หน่วยกิต  
และวทิยาศาสตร์  2.0  หน่วยกิต   
วธีิทาํ  เกรดของทงัสามวชิา   คือ      3.5,   3      และ  2.5   

 หน่วยกิตของทงัสามวชิา   คือ    1.5,   1.5   และ  2.0 

 เกรดเฉลียของทงัสามวชิา  = 
2  1.5  1.5

2.5(2)  3(1.5)  3.5(1.5)  

     = 
5
75.14   = 2.95  

ดงันนั  ในสามวชิามารุตสอบไดเ้กรดเฉลียเท่ากบั  2.95  ตอบ 



196 

 

 

 

ตัวอย่างที  5  ครูประกาศผลสอบวิชาสถิติของนกัเรียน 3 กลุ่ม  กลุ่มที  1, 2 และ 3   ซึงมีนกัเรียน  
32,  25  และ 18  คน  ตามลาํดบั และสอบไดค้ะแนนเฉลีย   45,  42  และ 35 คะแนน  ตามลาํดบั    
จงหาคะแนนเฉลียของนกัเรียนทงัหมด           
วธีิทาํ  จาํนวนนกัเรียนสามกลุ่ม  คือ      32,   25   และ  18  คน  ตามลาํดบั   

 แต่ละกลุ่มไดค้ะแนน       คือ    45,   42   และ  35  คะแนน  ตามลาํดบั 
 คะแนนเฉลียของนกัเรียนทงั 3 กลุ่ม = 

18  25  32
18(35)  25(42)  32(45)  

      = 
75

3120  

      = 41.6   

  ดงันนั  คะแนนเฉลียของนกัเรียนทงัหมดคือ  41.6  คะแนน  ตอบ 
 

  2.7  ครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัขนัตอนการค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั  และ
การหาค่าเฉลียเลขคณิตรวมจากตวัอยา่งโจทยปั์ญหา  และสรุปดงันี 
 

 

ค่าเฉลยีเลขคณติถ่วงนําหนัก(weight  arithmatic  mean) 

 การหาค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนักนีใช้ในกรณีทีขอ้มูลแต่ละค่าทีมีความสําคญัไม่
เท่ากนั  เช่นการหาค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบ  4  วชิา    ทีแต่ละวิชาใชเ้วลาเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ไม่เท่ากัน  ถ้าจะใช้วิธีการหาค่าเฉลียเลขคณิตธรรมดา  คือไม่ถ่วงนาํหนักจะทาํให้
ค่าเฉลียเลขคณิตทีไดค้ลาดเคลือนไปจากทีควรจะเป็นจริง  ซึงอาจจะนอ้ยหรือมากกวา่ทีควรจะ
เป็นจริงได ้ ทงันีขึนอยูก่บันาํหนกัของขอ้มูลแต่ละค่าทีนาํมาใชเ้ป็นสาํคญั 

             ถา้ให้     1W ,   2W ,    3W ,  … , nW    เป็นความสําคญัหรือนาํหนกัถ่วงของค่าจากการ
สังเกต  1X ,    2X ,    3X  ,  … , nX      ตามลาํดบัแลว้ 

 ค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั   =       
n21

nn2211
 w ...   w w

X w ...  X w Xw  

 

                                                                    =      n

1i
i

n

1  i
ii

w

Xw
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ค่าเฉลยีเลขคณติรวม (combined  arithmatic  mean) 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลหลายๆ ชุดทีหาค่าเฉลียเลขคณิตแต่ละชุดไวแ้ลว้  หากผูว้เิคราะห์
ตอ้งการทราบค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทงัหมดโดยนบัรวมเป็นชุดเดียวกนั  ก็สามารถหาได้
จากค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลแต่ละชุดทีคาํนวณไวแ้ลว้  กล่าวคือ 

         ถา้     1X , 2X , … , kX   เป็นค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลชุดที  1,  2, …, k   ตามลาํดบั  

        และ   1n , 2n , … , kn   เป็นจาํนวนค่าจากการสังเกตในขอ้มูลชุดที 1, 2,..., k ตามลาํดบั        

 ค่าเฉลียเลขคณิตรวม   =     
k21

kk2211
n  ...  n  n

Xn  ...  Xn  Xn   

                                                      =      k

1i
i

k

1  i
ii

n

Xn
 

 

 

หมายเหตุ  ถา้ขอ้มูลเป็นระดบัประชากร  การคาํนวณยงัคงใชสู้ตรทาํนองเดียวกนัแต่เปลียน 

                  X   เป็น μ  และ n  เป็น N 
 

   2.8  ให้นักเรียนช่วยกนัหาค่าเฉลียเลขคณิตจากโจทย์ปัญหาตวัอย่างทีครูกาํหนดให ้ 
แลว้ร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างที  6   ถา้ค่าเฉลียเลขคณิตของอายุนกัเรียนชนั  ม. 3,  ม. 4,   และ  ม. 5  ของโรงเรียนแห่ง
หนึงเป็น  15  ปี  16  ปี  และ  17  ปี   ตามลาํดบั  โรงเรียนแห่งนีมีนกัเรียนในแต่ละชนัดงักล่าว                       

เป็น  60,  75  และ  55 คน  ตามลาํดบั  จงหาค่าเฉลียเลขคณิตของอายขุองนกัเรียนทงัสามชนั 

วธีิทาํ จากโจทยจ์ะได ้       1X    =   15, 2X    =   16, 3X    =   17 

1n    =   60, 2n    =   75, 3n    =   55 

     X  (รวม) =    
321

332211
n  n  n

Xn  Xn  Xn  

     = 
40+50+60

)18×40(+)17×50(+)15×60(  

     = 16.47        ปี 

 ดงันนัอายเุฉลียของนกัเรียนทงัสามชนัเป็น      16.47        ปี 
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ตัวอย่างท ี 7   ในการสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนคนหนึงซึงมีการสอบ  3  ครัง  เป็นการสอบ
ยอ่ยๆ2ๆครังๆและสอบปลายภาคอีกๆ1ๆครังๆปรากฏวา่ๆจากคะแนนเต็มๆ100ๆคะแนนๆคะแนน              

ทีนักเรียนสอบได้สําหรับการสอบย่อยเป็นๆ74ๆและๆ82ๆคะแนนๆและคะแนนทีสอบได ้                        

ปลายปีเป็นๆ78ๆคะแนนๆถา้ครูผูส้อนวชิานีคิดคะแนนเต็มของการสอบปลายปีเท่ากบั  70  คะแนน                       

และคะแนนสอบยอ่ยแต่ละครัง 15  คะแนน  ใหห้าคะแนนเฉลียวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนคนนี 

วธีิทาํ  ค่าสังเกตมี  3  ค่า  คือ     1X  =  74,    2X  =  82    และ  3X  =  78   

 ความสาํคญัของคะแนนสอบยอ่ยคือ          1w    =    2w  =   15 

 ความสาํคญัของคะแนนสอบปลายปีคือ     3w    =    70 

 คะแนนเฉลียวชิาคณิตศาสตร์       X    =    n

1i
i

n

1  i
ii

w

Xw
 

     X  = 
70  15  15

70(78)  15(82)  15(74)  

      = 
100
7800  

      = 78   

  เมือคาํนึงถึงความสาํคญัของคะแนนสอบยอ่ยแต่ละครังและคะแนนสอบปลายปี 

  คะแนนเฉลียของนกัเรียนคนนีคือ 78 คะแนน 
 

 2.9  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 2  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั  และ
การหาค่าเฉลียเลขคณิตรวม 

 2.10  สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที 2   เรืองการหาค่าเฉลีย
เลขคณิตถ่วงนําหนักและการหาค่าเฉลียเลขคณิตรวม  โดยนักเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 2.11  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จก
แจงความถี 

 3)  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการนาํความรู้เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูล
ทีไม่ไดแ้จกแจงความถีมาใชใ้นการทาํโครงงาน  โดยยกตวัอยา่งโครงงานทีมีผูอื้นเคยทาํมาแลว้ 
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 4.2  ขนักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 1)qครูใชค้าํถามนาํเพือกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาทีพบ
เห็นในชีวติประจาํวนั 

 2)qทบทวนความรู้เกียวกบัการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  ในการทาํโครงงาน 

 3)qใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายq และแสดงความคิดเห็นเพือเลือกหวัขอ้เรืองหรือ
ปัญหาทีจะศึกษาในการทาํโครงงานqโดยใชค้วามรู้เกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิตqพร้อมทงักรอก
รายละเอียดลงในใบงานที 3  ครูคอยติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและตอบคาํถามในประเด็นทีสงสัย 
  4)qให้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอหัวขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษาqพร้อมทงั
อธิบายทีมาและความสําคญัของโครงงาน (ปัญหาหรือความอยากรู้)qและโครงงานนีมีความสําคญั
อยา่งไร 
 

 4.3  ขนัสรุป 

   1)  ครูและนกัเรียนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิตของ
ขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี  และการนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํโครงงาน 
   2)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ 

 4.4  ขนัทดสอบและประเมินผล 
  ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี  
จาํนวน  5  ขอ้ 
 

5.  สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 5.1  ใบงานที 1 เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี   
 5.2  ใบงานที 2  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกัและค่าเฉลียเลขคณิตรวม 

 5.3  ใบงานที 3  เรืองการเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 
 5.4   แบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 
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6.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน เครืองมือทใีช้ในการประเมิน 

ความรู้เรืองการหาค่าเฉลีย
เลขคณิตของขอ้มูลที
ไม่ไดแ้จกแจงความถี   

แบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไม่ได ้   
แจกแจงความถี 

การเลือกหัวข้อเรืองหรือ
ปัญหาทีจะศึกษา   

แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน(ดา้นการเลือก
หวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา) 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
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ใบงานที  

การหาค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี   
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิทาํ 
1.  จากแผนภาพตน้ - ใบ  แทนความสูงของนกัเรียนกลุ่มหนึง  ซึงมี 12 คน  มีหน่วยเป็นเซนติเมตร   
 

ต้น ใบ 

14 5 8 9   

15 0 2 3 8 8 

16 0 3 7 9  
  

จงหา   1)  ความสูงของนกัเรียนทีสูงทีสุด 

  2)  ค่าเฉลียเลขคณิตของความสูงของนกัเรียนกลุ่มนี 

  3)  นกัเรียนทีสูงมากกวา่ 160 เซนติเมตร  มีกีเปอร์เซนตข์องนกัเรียนทงัหมด 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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2.qค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลชุดหนึงซึงประกอบดว้ยขอ้มูล  7  ขอ้มูล  มีค่า  126  ถา้ตดัขอ้มูล
ออกไป 1  ขอ้มูล  ทาํให้ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลชุดนีเหลือ  125  ขอ้มูลทีถูกกตดัออกไปมีค่า
เท่าใด   

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

3. qถา้ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลชุดหนึงซึงมีอยู ่20 จาํนวน  มีค่าเท่ากบั 30.4  ต่อมาพบวา่จดขอ้มูล
ผิดไป 1 จาํนวน  คือขอ้มูลเดิมเป็น 10  แต่เขียนเป็น 18  จงหาค่าเฉลียเลขคณิตทีถูกตอ้งของ
ขอ้มูลชุดนี 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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ใบงานที  

การหาค่าเฉลยีเลขคณติถ่วงนําหนักและค่าเฉลยีเลขคณติรวม 

รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิทาํ 
1.  ร้านขายเนือสัตวแ์ห่งหนึงขายเนือสันในราคากิโลกรัมละ  85 บาท ขายได้  12 กิโลกรัม  ขาย  

เนือสันนอกกิโลกรัมละ  65 บาท  ขายได ้ 10 กิโลกรัม  และขายเนือสะโพกราคากิโลกรัมละ   
55  บาท  ขายได ้ 18  กิโลกรัม   อยากทราบวา่ร้านขายเนือแห่งนีขายเนือสัตวเ์ฉลียแลว้กิโลกรัม
ละเท่าใด  

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

.   ฟีล์มเรียนวิชาสถิติ  ซึงตลอดภาคเรียนมีการสอบ  4  ครัง  สองครังแรกมีนาํหนกัเท่ากนั  และ 
สองครังหลงัมีนาํหนกัเท่ากนัและเท่ากบัสองเท่าของสองครังแรก  ถา้ฟีลม์สอบไดค้ะแนน  54,  

  58,  70   และ78   ตามลาํดบั  จงหาคะแนนเฉลียของฟีลม์ 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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3.   พนกังานบริษทัแห่งหนึงเป็นชาย  60  คน  เป็นหญิง  40  คน  ถา้พนกังานชายไดค้่าแรงเฉลีย 

  วนัละ  260  บาท  และพนกังานหญิงไดค้่าแรงเฉลียวนัละ  240  บาท  จงหาวา่พนกังานของ 

 บริษทัแห่งนีไดค้่าแรงโดยเฉลียคนละเท่าใด   
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

4.  รายไดเ้ฉลียต่อสัปดาห์ของพนกังานบริษทัหนึงเท่ากบั 2,540 บาท เฉพาะพนกังานชายมีรายได้
เฉลีย 3,000 บาท ถา้ปริษทัแห่งนีมีพนกังานชาย 32 คน และมีพนกังานหญิง 48 คน จงหารายได้
เฉลียต่อสัปดาห์ของพนกังานหญิง 

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



205 

 

 

 

ใบงานที  

การเลอืกหัวข้อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ให้นักเรียนร่วมกับสมาชิกในกลุ่มระดมความคิดเลือกหัวข้อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  
พร้อมทงับอกทีมาและความสําคญัปัญหา(ปัญหา  หรือความอยากรู้)  และอธิบายว่าโครงงานนีมี
ความสาํคญัอยา่งไร 

1.  ชือโครงงาน ................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
2.  ทีมาและความสาํคญัของปัญหา(ปัญหา  หรือความอยากรู้) 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
3.  ความสาํคญัของโครงงานนี 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี1 

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติ  ค่าเฉลยีเลขคณติรวม  ค่าเฉลยีเลขคณติถ่วงนําหนัก 

คําชีแจง  1.  แบบทดสอบฉบับนีมีทงัหมด 5 ข้อ 

               2.  ให้นักเรียนทาํเครืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูล 7, 8, 7, 7, 9 และ 10  เท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 7.5 ข. 8 

 ค. 8.5 ง. 9 
 

2.  ขอ้มูลชุดหนึงมี 3  อยู ่3 จาํนวน, มี  4 อยู ่4 จาํนวน, มี  5 อยู ่5 จาํนวน,... และ มี  8 อยู ่8 
จาํนวน  แลว้ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลชุดนีเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 6.03 ข. 6.13 

 ค. 6.23 ง. 6.33 
 

3.  ปัจจุบนัครอบครัวหนึงมีอายเุฉลีย 27 ปี โดยพอ่มีอาย ุ45 ปี แม่มีอาย ุ43 ปี บุตร 3 คน อาย ุ18, 

16 และ 13 ปี แลว้อีก 3 ปีขา้งหนา้ ครอบครัวนีจะมีอายเุฉลียเท่ากบัเท่าใด  
 ก. 27 ปี ข. 30 ปี 
 ค. 33  ปี ง. 36 ปี 
 

4.  ค่าเฉลียเลขคณิตของความสูงเป็นเซนติเมตรของคน 6 คน เป็น 155 เซนติเมตร ถา้มีฝาแฝด
อยูคู่่หนึงสูงเท่ากนั และคนทีเหลือมีความสูงเป็น 152, 157, 150 และ 159  เซนติเมตรดงันนั
ฝาแฝดคนหนึงจะสูงกีเซนติเมตร 

 ก. 153   เซนติเมตร ข. 154   เซนติเมตร 

 ค. 155   เซนติเมตร ง. 157   เซนติเมตร 
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5.  โรงเรียนแห่งหนึงมีนกัเรียน ม. 5 จาํนวน 3 หอ้ง คือ ม. 5/1 มีนกัเรียน 30 คน ม. 5/2     มี
นกัเรียน 20 คน และ ม. 5/3 มีนกัเรียน 20 คน ถา้ในการสอบวชิาสถิติ นกัเรียน ม.5/1ได้
คะแนนเฉลีย 70 คะแนน นกัเรียน ม.5/2ไดค้ะแนนเฉลีย 80 คะแนน และ นกัเรียน  ม.5/3 ได้
คะแนนเฉลีย 60 คะแนน แลว้ค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียนทงัชนัมีค่า
เท่ากบัเท่าใด 

 ก. 68 คะแนน ข. 69 คะแนน 

 ค. 70 คะแนน ง. 71 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี1 

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติ  ค่าเฉลยีเลขคณติรวม  ค่าเฉลยีเลขคณติถ่วงนําหนัก 

 

ข้อ เฉลย 

1 ข 
2 ก 
3 ข 

4 ง 

5 ค 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 

หน่วยการเรียนรู้ท ี3  การวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น                           วชิาคณติศาสตร์พนืฐาน ค32101 

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทแีจกแจงความถีแล้ว                                             จํานวน 3 ชัวโมง 

ช่วงชันท ี3                                                                                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน/ตัวชีวดั 

 มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      ตัวชีวดั  ค 5.1 ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วงเบียงเบนมาตรฐาน  
และเปอร์เซนตไ์ทล์ 
  ค 5.1 ม.4-6/3  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์

 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือสาร การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อืนๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  ตัวชีวดั  ค 6.1 ม.4-6/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
   ค 6.1 ม.4-6/2  ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/3  ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/4  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือ
ความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

  ค 6.1  ม.4-6/5  เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆ 

  ค 6.1  ม.4-6/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
 

2.  สาระการเรียนรู้(เนือหา) 
 การหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถีแลว้ 
 

3.  สาระสําคัญ 
 การหาค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว   เป็นค่าทีไดจ้ากการเฉลียขอ้มูล
ทงัหมด  โดยใชสู้ตรทาํนองเดียวกนักบัการคาํนวณหาค่าเฉลียเลขคณิตถ่วงนาํหนกั  แต่ความสําคญั
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หรือนําหนักในทีนีคือความถีของค่าจากการสังเกตแต่ละค่าหรือค่าทีเป็นตัวแทนของแต่ละ       
อนัตรภาคชนั  ซึงเรียกวา่จุดกึงกลาง(midpoint) ของอนัตรภาคชนั 
 

3.  ชินงาน/ภาระงาน 

 การวางแผนในการทาํโครงงาน 
 

4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

 4.1  ขนันาํ 
  1)  ครูชีแจงตวัชีวดั  และร่วมกนัอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจดัการเรียนรู้ 

  2) ให้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตขอ้มูลทีแจกแจงความถีแลว้
   2.1  ให้นักเรียนยกตวัอย่างข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี  พร้อมทงัให้แสดงการหา
ค่าเฉลียเลขคณิต 2-3 ตวัอยา่ง  หนา้ชนัเรียน  โดยครูตรวจสอบความถูกตอ้งและคอยใหค้าํแนะนาํ 
   2.2  ครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัขอ้มูลทีแจกแจงความถี  โดยยกตวัอยา่งขอ้มูลที
แจกแจงความถี   แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาค่ากึงกลาง( iX ) ซึงใชเ้ป็นตวัแทนในการคาํนวณ และ
หาผลคูณของความถีและค่ากึงกลาง( )Xf ii  เพือนาํไปสู่การหาค่าเฉลียเลขคณิต 

ตัวอย่างที   ผลการสอบย่อยวิชาสถิติของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5/3 จาํนวน 50 คน ซึงมี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน  นาํเสนอดว้ยแจกแจงความถีต่อไปนี 
 

อนัตรภาคชัน ความถี ( )fi  ค่ากงึกลาง ( iX ) ผลคูณของ 

ความถีและค่ากงึกลาง ( )Xf ii  
15-19  5 17 85 
20-24  12 22 264 
25-29  15 27 405 
30-34  10 32 320 
35-39  8 37 296 

 n = 50  iiXf  = 1103 
 

          ดงันนั     X  =      
50

1103    

       =       22.06  
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  2.3  ครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนและร่วมกนัวิเคราะห์ถึงทีมาของสูตรในการหาค่าเฉลีย
เลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี  ซึงสรุปไดด้งันี 
 
 

 

 

 

ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทีแจกแจงความถี 
 ถา้ให ้ 1f  เป็นความถีของค่าจากการสังเกต 1X ,  2f  เป็นความถีของค่าจากการสังเกต 

2X  เรือยไปจนถึง kf  เป็นความถีของค่าจากการสังเกต kX  แลว้ค่าเฉลียเลขคณิต  คือ 

                                   
X      =  

    k321

kk332211
f  ...  f  f  f

Xf  ...Xf  Xf  Xf  

                                           =        k

1i
i

k

1  i
ii

f

Xf
 

                                           =        
n

Xf
k

1  i
ii

 
                เมือ  n  เป็นจาํนวนค่าจากการสังเกตทงัหมด 
 

 

หมายเหตุ  ถา้ขอ้มูลเป็นระดบัประชากร  การคาํนวณยงัคงใชสู้ตรทาํนองเดียวกนัแต่เปลียน 

                  X   เป็น μ  และ n  เป็น N 
 

   2.4  นกัเรียนช่วยกนัหาค่าเฉลียเลขคณิตจากโจทยปั์ญหาตวัอย่างทีครูกาํหนดให้  แลว้
ร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 2   จากการสาํรวจนาํหนกัของคนกลุ่มหนึง  ไดข้อ้มูลดงัตารางต่อไปนี 

นําหนัก (กโิลกรัม) จํานวนคน 

60-62 5 

63-65 18 

66-68 42 

69-71 27 

72-74 8 
 

        จงหาค่าเฉลียของนาํหนกัของคนกลุ่มนี 
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วธีิทาํ  สร้างตารางเพิมเติม  โดยหาค่ากึงกลาง( iX )  และผลคูณของความถีและค่ากึงกลาง( )Xf ii  

นําหนัก (กโิลกรัม) จํานวนคน( )fi  ค่ากงึกลาง ( iX ) ผลคูณของ 

ความถีและค่ากงึกลาง ( )Xf ii  
60-62 5 61 305 
63-65 18 64 1152 
66-68 42 67 2814 
69-71 27 70 1890 
72-74 8 73 584 

 n = 100  
i

k

1i
iXf = 6745 

  ดงันนั  X  = 
n

Xf
k

1  i
ii

 

     = 
100
6745  

     = 67.45            กิโลกรัม 
 

 2.5ๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 1ๆเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลที     
แจกแจงความถี 

 2.6ๆสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที ๆเรืองการหาค่าเฉลีย   
เลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี  โดยนกัเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

   2.7ๆครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจง
ความถีวา่นอกจากจะใชว้ธีิการทีเคยเรียนมาแลว้qอาจใชว้ธีิการเลือกจุดกึงกลางของอนัตรภาคชนัใด
อนัตรภาคชนัหนึง  ซึงโดยทวัไปมกัจะเลือกจากอนัตรภาคชนัทีมีความถีสูงสุดมาใชเ้พือลดขนัตอน
ในการคาํนวณใหยุ้ง่ยากนอ้ยลง  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบดงันี 
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ตัวอย่างท ี 3   จงหาค่าเฉลียเลขคณิตของนาํหนกัของคน 100 คน จากตาราแจกแจงความถีต่อไปนี 
 

นําหนัก (กโิลกรัม) จํานวนคน 

60-62 5 

63-65 18 

66-68 42 

69-71 27 

72-74 8 
 

วธีิทาํ    1)  เลือกจุดกึงกลางทีอยูใ่นอนัตรภาคชนัทีมีความถีมากทีสุด  ซึงไดแ้ก่ 

  จุดกึงกลางทีอยูใ่นช่วง  66-68  ซึงเท่ากบั   
2

68  66   =  67 

 กาํหนดให ้  A  =  67   

 2)  หาค่าแตกต่าง(d)  ระหวา่งจุดกึงกลางของแต่ละอนัตรภาคชนั iX  กบัค่า A  

  โดยให้ id    =   iX –  A 

 3)  สร้างตารางเพือความสะดวกในการหาค่า X   ไดด้งันี 
 

อนัตรภาคชัน จุดกงึกลาง( iX ) ความถี( )fi  id    =   iX –  A iidf  
60-62 61 5 61-67  =  –6  –30 
63-65 64 18 64-67  =  –3  –54 
66-68 67(A) 42 67-67  =  0  0 
69-71 70 27 70–67  =  3  81 
72-74 73 8 73–67  =  6  48 

 รวม 100   
 

  ดงันนั  X  =            A + 
i

ii

f
df

 

     =           
100
45  67  

     = 67.45             

 นนัคือ  คน 100 คน  มีนาํหนกัเฉลีย  67.45  กิโลกรัม 
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   2.8ๆให้นักเรียนช่วยกนัหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถีโดยวิธีทอน
ขอ้มูลจากโจทยปั์ญหาตวัอยา่งทีครูกาํหนดให ้ แลว้ร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างทีq4qจงหาค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชนัqม. 5ๆของ
นกัเรียนกลุ่มหนึง  จาํนวน  คน  จากตารางแจกแจงความถีต่อไปนี 
 

คะแนนสอบ จํานวนคน 

51-60 7 

61-70 8 

71-80 12 

81-90 10 

91-100 3 

 

วธีิทาํ    1)  เลือกจุดกึงกลางทีอยูใ่นอนัตรภาคชนัทีมีความถีมากทีสุด  ซึงไดแ้ก่ 

  จุดกึงกลางทีอยูใ่นช่วง  71-80   ซึงเท่ากบั   
2

80  71   =   75.5  

 ดงันนั   A  =  75.5   
 

อนัตรภาคชัน จุดกงึกลาง( iX ) ความถี( )fi  id    =   iX –  A iidf  
51-60 55.5 7 –20  –140 
61-70 65.5 8 –10  –80 
71-80 75.5(A) 12 0  0 
81-90 85.5 10 10  100 

91-100 95.5 3 20  60 
 รวม 40  –60 

  ดงันนั  X  =          
40
60  5.75  

     =          75.5 – 1.5  

     = 74             

 นนัคือ  ค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบวชิาภาษาองักฤษ คือ   74  คะแนน   
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 2.9ๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 2ๆเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลที    
แจกแจงความถีโดยทอนขอ้มูล 

 2.10ๆสุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที 2ๆเรืองการหาค่าเฉลีย
เลขคณิตของข้อมูลทีแจกแจงความถีโดยทอนข้อมูลๆโดยนักเรียนในกลุ่มอืน ๆๆคอยช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 2.11ๆครูและนักเรียนร่วมกนัสรุป  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจง
ความถี 

 3)ๆกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการนาํความรู้เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูล
ทีแจกแจงความถีมาใชใ้นการทาํโครงงาน  โดยยกตวัอยา่งโครงงานทีมีผูอื้นเคยทาํมาแลว้ 

 

 4.2  ขนักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 1)ๆให้นกัเรียนระดมความคิดเห็นวางแผนในการทาํโครงงาน  รวมทงัเขียนเคา้โครงของ
โครงงาน  เพือให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ  ซึงแผนงานและขนัตอนการทาํ
โครงงาน  ประกอบดว้ยๆ(1)  ชือโครงงานๆ(2)  ชือผูท้าํโครงงานๆ(3)  ชือทีปรึกษาโครงงานๆ(4)  
ทีมาและความสําคญัของโครงงานๆ(5)  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ๆ(6)  วิธีดาํเนินการ  ซึง
ประกอบดว้ย วสัดุทีตอ้งใช ้ แนวการศึกษาคน้ควา้ๆ(7)  แผนปฏิบติังานๆ(8)  ผลทีคาดว่าจะไดรั้บ  
และๆ(9)  เอกสารอา้งอิงๆโดยครูคอยติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและตอบคาํถามในประเด็นทีสงสัย   
  2)ๆให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอเค้าโครงของโครงงาน  โดยครูและเพือน
นกัเรียนกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยใหค้าํแนะนาํและเพิมเติมในสิงทียงัไม่สมบูรณ์ 
 

 4.3ๆขนัสรุป 

   1)ๆครูและนกัเรียนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการหาค่าเฉลียเลขคณิต
ของขอ้มูลทีแจกแจงความถี  และการนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํโครงงาน 
   2)ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ 

 4.4ๆขนัทดสอบและประเมินผล 
  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลทีแจกแจงความถี  
จาํนวน  5  ขอ้ 
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5.  สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 5.1  ใบงานที 1 เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี   
 5.2  ใบงานที 2  เรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถีโดยวธีิทอนขอ้มูล   
 5.3  ใบงานที 3  เรืองเคา้โครงของโครงงาน 

 5.4   แบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีแจกแจงความถี 

 

6.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน เครืองมือทใีช้ในการประเมิน 

ความรู้เรืองการหาค่าเฉลีย
เลขคณิตของขอ้มูลที  
แจกแจงความถี   

แบบทดสอบเรืองการหาค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลที              
แจกแจงความถี 

เคา้โครงของโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ดา้นการวางแผน
ในการทาํโครงงาน) 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
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ใบงานที  

การหาค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทีแจกแจงความถี   
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิทาํ 
1.  พยาบาลผูห้นึงตรวจนบัจาํนวนครังของการเตน้ของหวัใจใน  1  นาที  ของผูป่้วยจาํนวน  60  คน   
     ดงัตาราง  จงหาเติมตารางใหส้มบูรณ์และหาค่าเฉลียเลขคณิตของการเตน้ของหวัใจของผูป่้วย 

     กลุ่มนี 
  

การเต้นของหัวใจ(ครัง) จํานวนผู้ป่วย (คน)   
93-97 2   

98-102 8   
103-107 12   
108-112 18   
113-117 14   
118-122 6   

  n  =  60   

   

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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2.  เงินเดือนของพนกังานจาํนวน  50 คน  ในบริษทัแห่งหน่งทีมีการแจกแจงความถีดงันี 
  

เงินเดือน (บาท) จํานวนพนักงาน( คน ) 
8,000-8,499  2 

8,500-8,999  8 

9,000-9,499  10 

9,500-9,999  15 

10,000-10,499  4 

10,500-10,999  11 
 

  จงหาค่าเฉลียเลขคณิตของเงินเดือนพนกังานทงั 50  คน 

วธีิทาํ  เพือความสะดวกในการคาํนวณหาค่าเฉลียเลขคณิต  ควรสร้างตารางแจกแจงความถี 

เงินเดือน (บาท) จํานวนพนักงาน( คน )   
8,000-8,499  2   
8,500-8,999  8   
9,000-9,499  10   
9,500-9,999  15   

10,000-10,499  4   
10,500-10,999  11   

    
 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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ใบงานที  

การหาค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทีแจกแจงความถี โดยวธีิทอนข้อมูล  
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิทาํ 
1.  พยาบาลผูห้นึงตรวจนบัจาํนวนครังของการเตน้ของหวัใจใน  1  นาที  ของผูป่้วยจาํนวน  60  คน   
     ดงัตาราง  จงหาเติมตารางใหส้มบูรณ์และหาค่าเฉลียเลขคณิตของการเตน้ของหวัใจของผูป่้วย 

     กลุ่มนี 
  

การเต้นของหัวใจ
(ครัง) 

จํานวนผู้ป่วย 
(คน) 

   

93-97 2    
98-102 8    

103-107 12    
108-112 18    
113-117 14    
118-122 6    

  n  =  60    
 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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2.  เงินเดือนของพนกังานจาํนวน  50 คน  ในบริษทัแห่งหน่งทีมีการแจกแจงความถีดงันี 
  

เงินเดือน (บาท) จํานวนพนักงาน( คน ) 
8,000-8,499  2 

8,500-8,999  8 

9,000-9,499  10 

9,500-9,999  15 

10,000-10,499  4 

10,500-10,999  11 
 

  จงหาค่าเฉลียเลขคณิตของเงินเดือนพนกังานทงั 50  คน 

วธีิทาํ  เพือความสะดวกในการคาํนวณหาค่าเฉลียเลขคณิต  ควรสร้างตารางแจกแจงความถี 

เงินเดือน 

 (บาท) 
จํานวนพนักงาน 

( คน ) 
   

8,000-8,499  2    
8,500-8,999  8    
9,000-9,499  10    
9,500-9,999  15    

10,000-10,499  4    
10,500-10,999  11    

     
 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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ใบงานที  

การวางแผนในการทาํโครงงาน(การเขียนเค้าโครงของโครงงาน) 
1.  ชือโครงงาน ................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

2. ชือผูท้าํโครงงาน  กลุ่มที .............................. 
 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

3.  ชือทีปรึกษาโครงงาน 
 ....................................................................................................................................................... 
 

4.  ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

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

5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้   
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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6.  วธีิดาํเนินการ 
 6.1  วสัดุทีตอ้งใช้ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

 6.2  แนวการศึกษาคน้ควา้    
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

7.  แผนปฏิบติังาน   
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

8.  ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ   
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี2  

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทแีจกแจงความถีแล้ว 

คําชีแจง  1.  แบบทดสอบฉบับนีมีทงัหมด 5 ข้อ 

               2.  ให้นักเรียนทาํเครืองหมายกากบาท (X)  ลงในกระดาษคําตอบ 

1. จากตารางแจกแจงความถีต่อไปนี 
 

คะแนน 10-14 15-19 20-24 25-29 

ความถี 2 3 2 3 
 

 ค่าเฉลียเลขคณิตมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 20 ข. 21 

 ค. 22.5 ง. 23.5 
 

2. ตารางแสดงค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทใ์นแต่ละครังของคนกลุ่มหนึง เป็นดงันี 

 

จํานวนเงิน (บาท) 5-9 10-14 15-19 20-24 

จํานวนคน (คน) 18 10 7 5 
 

 ค่าเฉลียเลขคณิตของค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วงใด 

 ก. 4.50-9.50 บาท ข. 9.50-14.50 บาท 
 ค. 14.50-19.50 บาท ง. 19.50-24.50 บาท 
 

3. จากตารางแจกแจงความถี ต่อไปนี 

 

คะแนน 1-5 6-10 11-15 16-20 

ความถี 8 a 2 5 
 

 ถา้ค่าเฉลียเลขคณิตมีค่าเท่ากบั 9 แลว้ a มีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 5 ข. 10 

 ค. 15 ง. 25 
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4. กาํหนดขอ้มูล iX   ดงัตาราง ต่อไปนี 

iX  ความถี 

11-20 6 

21-30 13 

31-40 15 

41-50 12 

51-60 4 

รวม 50 
 

 ถา้ขอ้มูล iY   มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล iX  ในรูป  112XY ii  แลว้ค่าเฉลียเลขคณิตของ 
ขอ้มูล iY   มีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 80 ข. 80.5 

 ค. 85 ง. 85.5 
 

5. ตารางแจกแจงความถีแสดง I.Q. ของนกัเรียนกลุ่มหนึง เป็นดงันี 

I.Q. จํานวนคน (คน) 
94-96 1 

97-99 4 

100-102 10 

103-105 3 

106-108 2 
 

 ค่าเฉลียเลขคณิตของ I.Q. ของนกัเรียนกลุ่มนีมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 101.05 ข. 101.15 

 ค. 101.25 ง. 101.35 
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     แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี2  

เรือง ค่าเฉลยีเลขคณติของข้อมูลทแีจกแจงความถีแล้ว 

ข้อ เฉลย 

1 ก 
2 ข 
3 ก 

4 ก 

5 ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 

หน่วยการเรียนรู้ท ี3  การวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น                           วชิาคณติศาสตร์พนืฐาน ค32101 

เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี                                  จํานวน 3 ชัวโมง 

ช่วงชันท ี3                                                                                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน/ตัวชีวดั 

 มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      ตัวชีวดั  ค 5.1 ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วงเบียงเบนมาตรฐาน  
และเปอร์เซนตไ์ทล์ 
  ค 5.1 ม.4-6/3  เลือกใชค้่ากลางทีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์

 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือสาร การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อืนๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  ตัวชีวดั  ค 6.1 ม.4-6/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
  ค 6.1 ม.4-6/2  ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/3  ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/4  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือ
ความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

  ค 6.1 ม.4-6/5  เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆ 

  ค 6.1 ม.4-6/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
 

2.  สาระการเรียนรู้(เนือหา) 
 การหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 
 

3.  สาระสําคัญ 
 มัธยฐาน (Median)  เป็นค่ากลางของขอ้มูลทีหมายถึงค่าทีมีจาํนวนขอ้มูลทีมากกวา่และ
นอ้ยกวา่ค่านีอยูเ่ท่า ๆ กนั  หาไดโ้ดยการเรียงขอ้มูลทีมีอยูท่งัหมดจากค่านอ้ยไปหาค่ามากหรือเรียง
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จากค่ามากไปหาค่านอ้ยอยา่งใดอยา่งหนึง  ค่าของขอัมูลใดอยูต่รงกึงกลางของขอ้มูลทงัหมดก็จะใช้
ค่านนัเป็นมธัยฐาน  
 ฐานนิยม (Mode)  เป็นค่ากลางของขอ้มูลทีหาไดจ้ากการดูวา่ขอ้มูลใดมีความถีสูงสุดหรือ
ปรากฎบ่อยครังทีสุด  ขอ้มูลนนัจะเป็นฐานนิยมของขอ้มูลชุดนนั 
 

3.  ชินงาน/ภาระงาน 

 การลงมือทาํโครงงาน 
 

4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

 4.1ๆขนันาํ 
  1)ๆครูชีแจงตวัชีวดั  และร่วมกนัอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจดัการเรียนรู้ 

 2)ๆให้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี 
   2.1ๆครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการหาค่ามธัยฐานโดยสุ่มนกัเรียนทีมีความสูง
ต่างกนั 5 คน  ออกมายืนหน้าห้องแลว้ให้นกัเรียนในห้องช่วยกนัพิจารณาว่านกัเรียนคนใดมีความ
สูงทีอยูใ่นตาํแหน่งกลาง(ซึงการทีจะบอกไดว้า่นกัเรียนคนใดมีความสูงอยูใ่นตาํแหน่งกลางจะตอ้ง
นาํนกัเรียนมายนืเรียงกนัโดยเรียงตามลาํดบัความสูงก่อน) แลว้ครูชีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจวา่ความสูง
ของนกัเรียนทียนือยูต่รงกลางคือค่ามธัยฐานของขอ้มูลกลุ่มนี 
   2.2ๆครูยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาเกียวกบัการหาค่ามธัยฐานqแลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัหา
คาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 1   จงหามธัยฐานของคะแนนสอบวชิาภาษาไทยต่อไปนี 

          47     74     48     68     79     44     32     56     73     47     76 

วธีิทาํ          เรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปหามาก  ดงันี 

          32     44     47     47     48     56     68     73     74     76      

 มธัยฐานคือขอ้มูลทีอยูใ่นตาํแหน่งที  6   
                     ดงันนั  มธัยฐานคือ        56      ตอบ 

ตัวอย่างท ี 2   จงหามธัยฐานของนาํหนกักระเทียมทีบรรจุถุงไว ้ 10  ถุง  ซึงมีนาํหนกั(กิโลกรัม)  

ดงันี     9.5     9.9     9.3     9.8     9.4     9.7     9.8     9.6     9.9     9.8 
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วธีิทาํ          เรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปหามาก ดงันี 

 9.3     9.4     9.5     9.6     9.7     9.8     9.8     9.8     9.9     9.9 

 มธัยฐานคือขอ้มูลทีอยูใ่นตาํแหน่งที  5.5  คืออยูร่ะหวา่งตาํแหน่งที 5 และตาํแหน่งที 6   
          ดงันนั  มธัยฐานคือ        

2
9.8      7.9        =       9.75   กิโลกรัม  ตอบ 

  2.3ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายขนัตอนและขอ้สรุปเกียวกบัการหาค่ามธัยฐานของ
ขอ้มูลทีไม่ได ้ เมือจาํนวนขอ้มูลเป็นจาํนวนคีและเมือขอ้มูลเป็นจาํนวนคู่  จากตวัอยา่งขา้งตน้  ซึงมี
ขนัตอนดงันี   
 

 

การหามัธยฐานของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี   มีขนัตอนดงันี 

1.ๆเรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปหามาก   หรือเรียงขอ้มูลจากมากไปหานอ้ย 

 2.ๆหาตาํแหน่งมธัยฐานจากสูตร  
2

1  N    เมือขอ้มูลชุดนีมี  N  จาํนวน 

 3.ๆหาค่ามธัยฐาน 
 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูลทีจะหามธัยฐานไดจ้ะตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเท่านนั  ซึงมธัยฐานเหมาะสมทีจะ
นาํมาใช้เป็นค่ากลางของขอ้มูลเมือขอ้มูลนัน ๆ มีค่าใดค่าหนึงหรือหลาย ๆ ค่าซึงสูงหรือตาํกว่า     
ค่าอืน ๆ อยา่งผดิปกติ 

   2.4ๆให้นักเรียนช่วยกนัหาค่ามธัยฐานจากโจทย์ปัญหาทีครูกาํหนดให้ๆแล้วร่วมกัน
อภิปรายหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 3 แผนภาพตน้ – ใบ  แสดงขอ้มูลเป็นความสูง(เซนติเมตร)  ของนกัเรียนกลุ่มหนึง  ดงันี 

ตน้ ใบ 
 8 9 7 7     

 3 4 5 5 6    

 5 8 1 3 2 1 1  

 1 3 2      

         จงหา   1)ๆจาํนวนนกัเรียนทงัหมด 

        2)ๆมธัยฐานของความสูงของนกัเรียนกลุ่มนี 
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วธีิทาํ          เรียงขอ้มูลในแผนภาพ  ตน้ – ใบ  โดยเรียงจากนอ้ยไปหามาก   ดงันี 

ตน้ ใบ ความถี (f) 
 7 7 8 9      

 3 4 5 5 6     

 1 1 1 2 3 4 5 8  
 1 2 3       

       รวม  

1)   จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 

ตอบ        20   คน 

 2)   มธัยฐานของความสูงของนกัเรียนกลุ่มนี 
                    ตาํแหน่งมธัยฐานคือ       

2
1  20          

2
1  N        =     10.5 

                   ดงันนั  มธัยฐานคือ        
2

151    151        =      151   เซนติเมตร  ตอบ 

 

 2.5ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที   เรืองการหาค่ามธัยฐานของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จก
แจงความถี 

 2.6ๆสุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหดัในใบงานที 1  เรืองการหาค่ามธัยฐาน
ของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี  โดยนกัเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

   2.7ๆครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการหาค่าฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจง
ความถีโดยการสํารวจอายุของนกัเรียนในห้องพร้อมทงัจดบนัทึกไวบ้นกระดานแลว้ให้นกัเรียนใน
ห้องช่วยกนัพิจารณาวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีอายุเท่าใด    แลว้ครูชีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจว่าอายุส่วน
ใหญ่ของนกัเรียนคือค่าฐานนิยมของขอ้มูลกลุ่มนี 
   2.8ๆครูยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาเกียวกบัการหาค่าฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ได้แจกแจง
ความถี   แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี    จงหาฐานนิยมของขนาดของรองเทา้นกัเรียนในชนั  ม. 5  จาํนวน  15  คน  ซึงมีขนาด
          4,    5,    5,    6,    7,    4,    5,    6,     6,    5,    7,    7,    6,    6,   7    ตามลาํดบั 

วธีิทาํ          ฐานนิยมของขนาดรองเทา้ของนกัเรียนทงั  15  คน  คือ  ขนาด  6 

                       เพราะรองเทา้ขนาด  6  มีจาํนวนนกัเรียนใส่มากทีสุด  คือ  5  คน                    ตอบ 
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ตัวอย่างท ี    จงหาฐานนิยมของขอ้มูลต่อไปนี 

                       1)     2,   4,   7,   8,   1,   12 

                               ตอบ  ไม่มีฐานนิยม 

         2)     1,   5,   3,   5,   3,   7,   2,   5,   3 

                               ตอบ  ฐานนิยมคือ  3   และ  5 

         3)     10,   12,   11,   12,   10,   17,   17,   13 

                               ตอบ  เนืองจากขอ้มูลชุดนีมีฐานนิยมมากกวา่ 2 ค่า  คือ  10, 12 และ 17  ซึง 

                                        ถือวา่ไม่มีฐานนิยม 

  2.9ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวิธีการหาค่าและขอ้สรุปเกียวกบัค่าฐานนิยมของ
ขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีจากตวัอยา่งขา้งตน้  ดงันี 
 

 

การหาฐานนิยมของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี   จะเห็นวา่ขอ้มูลบางชุดอาจไม่มีฐานนิยมเลย  
หรืออาจมีฐานนิยม 2 ค่า  แต่ในกรณีทีขอ้มูลชุดใดมีฐานนิยมมากกวา่  ค่า  อาจจะถือวา่ขอ้มูลชุด
นนัไม่มีฐานนิยม 

 

 

 2.10ๆให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 2  เรืองการหาค่าฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ได ้  
แจกแจงความถี 

 2.11ๆสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที 2qเรืองการหาค่าฐาน
นิยม  โดยนกัเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 2.12ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกียวกบัขอ้สังเกตและหลกัเกณฑ์ทีสําคญัในการ
ใชค้่ากลางชนิดต่าง ๆ  ดงันี 
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ข้อสังเกตและหลกัเกณฑ์ทสํีาคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ 

1.qค่าเฉลียเลขคณิตเป็นค่ากลางทีไดจ้ากการนาํทุก ๆ ค่าของขอ้มูลมาเฉลียqมธัยฐานเป็นค่ากลางที 

      ใชต้าํแหน่งทีของขอ้มูล  และฐานนิยมเป็นค่ากลางทีไดจ้ากขอ้มูลทีมีความถีมากทีสุด 

2.ๆถา้ในจาํนวนขอ้มูลทงัหมดมีขอ้มูลบางค่าทีมีค่าสูงหรือตาํกวา่ขอ้มูลอืน ๆqมากจะมีผลกระทบ 

      ต่อค่าเฉลียเลขคณิตqกล่าวคืออาจทาํใหค้่าเฉลียเลขคณิตทีไดมี้ค่าสูงหรือตาํกวา่ขอ้มูลทีมีอยู ่
      ส่วนใหญ่  แต่จะไม่มีผลกระทบต่อมธัยฐานหรือฐานนิยม 

3.ๆมธัยฐานและฐานนิยมใชเ้มือตอ้งการทราบค่ากลางของขอ้มูลทงัหมดโดยประมาณและรวดเร็ว 

      ทงันีเนืองจากการหามธัยฐานและฐานนิยมบางครังไม่จาํเป็นตอ้งมีการคาํนวณซึงอาจใช ้

      เวลามาก 

4.ๆถา้การแจกแจงความถีของขอ้มูลประกอบดว้ยอนัตรภาคชนัทีมีช่วงเปิดqอาจเป็นชนัตาํสุดหรือ 

      ชนัสูงสุดชนัใดชนัหนึงหรือสองชนัqการหาค่ากลางโดยใชค้่าเฉลียเลขคณิตไม่สามารถทาํได ้

    qแต่สามารถหามธัยฐานหรือฐานนิยมได ้

5.ๆการแจกแจงความถีของขอ้มูลทีมีความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนัไม่เท่ากนัอาจจะมีผลทาํให ้

      ค่าเฉลียเลขคณิตหรือฐานนิยมคลาดเคลือนไปจากทีควรจะเป็นไดบ้า้งแต่จะไม่มีผลกระทบต่อ 

      มธัยฐาน 

6.ๆในกรณีทีขอ้มูลเป็นประเภขขอ้มูลเชิงคุณภาพqจะสามารถหาค่ากลางไดเ้ฉพาะฐานนิยมเท่านนั 

      แต่ไม่สามารถหาค่าเฉลียเลขคณิตหรือมธัยฐานได ้
 

 

 2.13ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที   เรืองการหาค่ากลางของขอ้มูล 

 2.14ๆสุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานทีq qเรืองการหาค่ากลาง
ของขอ้มูล  โดยนกัเรียนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 3)ๆกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการนาํความรู้เรืองการหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมมา
ใชใ้นการทาํโครงงาน  โดยยกตวัอยา่งโครงงานทีมีผูอื้นเคยทาํมาแลว้ 
 

 4.2ๆขนักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 1)ๆทบทวนความรู้เ กียวกับเ รืองการวางแผนในการทําโครงงานqโดยสอบถาม
ความกา้วหนา้  อุปสรรคหรือปัญหาทีอาจจะเกิดขึน  พร้อมกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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 2)ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทาํโครงงานqซึงอาจเป็นการสร้างแบบสอบถามqการสร้าง
เครืองมือต่างqๆqหรือการเตรียมอุปกรณ์ทีจะนาํมาใช้ในการทาํโครงงานของกลุ่มตนเองqโดยครู
คอยติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ใหค้าํปรึกษาและตอบคาํถามในประเด็นทีสงสัย  
  3)ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอความกา้วหนา้ในการทาํโครงงานวา่ได้
จดัทาํส่วนใดไปบา้งqและส่วนใดยงัไม่ไดจ้ดัทาํqโดยครูและเพือนกัเรียนกลุ่มอืนqๆqคอยช่วยให้
คาํแนะนาํและเพิมเติมในสิงทียงัไม่สมบูรณ์ 
 

 4.3ๆขนัสรุป 

   1)ๆครูและนกัเรียนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการหาค่ามธัยฐานqและ
ฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี   
   2)ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ 
 

 4.4ๆขนัทดสอบและประเมินผล 
  ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบเรืองการหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจง
ความถีจาํนวน 5  ขอ้ 
 

5.ๆสือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 5.1ๆใบงานที 1  เรืองการหาค่ามธัยฐานของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี   
 5.2ๆใบงานที 2  เรืองการหาค่าฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี   
 5.3ๆแบบทดสอบเรืองการหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 
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6.ๆการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน เครืองมือทใีช้ในการประเมิน 

ความรู้เรืองการหาค่า  
มธัยฐานและฐานนิยม 
ของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจง
ความถี 

แบบทดสอบเรืองการหาค่ามธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูล       
ทีไม่ไดแ้จกแจงความถี 

การลงมือทาํโครงงาน   แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ดา้นการลงมือ  
ทาํโครงงาน) 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
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ใบงานที  

การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี   
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
คําสัง  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคาํตอบภายในเวลาทีกาํหนด 

1.   ต่อไปนีเป็นส่วนสูง(เซนติเมตร) ของนกัเรียน  6  คน  152,   156,   165,   155,   156,   161   

      จงหามธัยฐานของขอ้มูลชุดนี 

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

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

2.   แผนภาพตน้–ใบ แสดงขอ้มูลจาํนวนเวลาทีนกัเรียนใชท้าํแบบทดสอบจาํนวน 100 ขอ้  ดงันี   
                                       เวลาทีใชท้าํแบบทดสอบ  (นาที) 

 2 3 3 4 5 

 1 3 5 7 8 

 1 1 1 1 4 

 1 3 8 9  

 0 0 0   

     1)   จาํนวนนกัเรียนทงัหมดทีทาํแบบทดสอบ 

             ตอบ ……………………………………………………………………………………… 

    2)   เวลามากทีสุด  และนอ้ยทีสุดทีนกัเรียนใชใ้นการทาํแบบทดสอบ 

             ตอบ ……………………………………………………………………………………… 

    3)   จงหามธัยฐานของขอ้มูลชุดนี    

             ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที  

การหาค่าฐานนิยมของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี   
รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
คําสัง  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคาํตอบภายในเวลาทีกาํหนด 

1.   จงหาฐานนิยมจากขอ้มูลต่อไปนี 

      1)     5,     6,     8,     8,     6,     8,     9,     11,     9 

              ตอบ     ฐานนิยมคือ  …………………………………………………………………… 

      2)     3,     1,     7,     9,     1,     15 

              ตอบ     ฐานนิยมคือ  …………………………………………………………………… 

      3)     1,     2,     2,     4,     4,     5,     6 

              ตอบ     ฐานนิยมคือ  …………………………………………………………………… 

      2)     12,     12,     15,     15,     9,     17,      17 

              ตอบ     ฐานนิยมคือ  …………………………………………………………………… 

3.   จากแผนภาพตน้ – ใบ  แสดงนาํหนกัสัมภาระ(กิโลกรัม)  ของผูโ้ดยสารเครืองบินกลุ่มหนึง     
         

         
         
         

       1)   จากโจทยข์อ้ 3 มีผูโ้ดยสารทงัหมด ………………………… คน 

      2)   ฐานนิยมของขอ้มูลชุดนีคือ ……………………………… 
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ใบงานที  

การหาค่ากลางของข้อมูล 

รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
คําสัง  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคาํตอบภายในเวลาทีกาํหนด 

1.   จงเขียนเครืองหมาย  หนา้ขอ้ความทีถูก และเขียนเครืองหมาย หนา้ขอ้ความทีผดิ 

       ………. 1)  ค่าเฉลียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียนห้องหนึงเท่ากบั 35 คะแนน   
                          หมายความวา่มีครึงหนึงนกัเรียนสอบไดต้าํกวา่ 35 คะแนน  และอีกครึงหนึง 

                          สอบไดม้ากกวา่  35  คะแนน  
       ………. 2)  ในกรณีทีค่าจากการสังเกตค่าหนึงค่าใดสูงหรือตาํไปกวา่ค่าจากการสังเกตอืน ๆ  
 ในขอ้มูลชุดเดียวกนัมากแลว้  มธัยฐานยอ่มใชเ้ป็นตวักลางของขอ้มูลชุดนนั 

 ไดดี้กวา่ค่าเฉลียเลขคณิต 

       ………. 3)  ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลใด ๆ  จะตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่งค่าจากการสังเกตทีนอ้ย 

 ทีสุดกบัค่าสังเกตทีมากทีสุดของขอ้มูลนนัเสมอ 

       ………. 4)  ฐานนิยมของขอ้มูลใด ๆ  จะมีจาํนวนมากกวา่หนึงค่าไม่ได ้

       ………. 5)  ฐานนิยมเป็นค่ากลางชนิดเดียวทีใชไ้ดท้งัขอ้มูลประเภทปริมาณและคุณภาพ   
2. จงเลือกค่ากลางทีเหมาะสม  สาํหรับขอ้มูลในขอ้ต่อไปนี 

1) อายเุฉลียของนกัเรียนในห้องเรียนห้องหนึง 

ตอบ ……………………………………………………………………………………… 

2) อาชีพของผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนแห่งหนึง 

ตอบ ……………………………………………………………………………………… 

3) คะแนนสอบของนกัเรียน  ซึงมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั 

ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
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4) จาํนวนเงินทีแม่จ่ายเป็นค่าขนมของบุตรใน  1  สัปดาห์ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
 

3.  จงหาวา่ขอ้มูลชุดใดมีค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  และฐานนิยมเท่ากนั 

 1)  1,  3,  3,  3,  5   2)  1,  1,  2,  5,  6 

 3)  1,  1,  1,  2,  5   4)  1,  1,  3,  5,  10 

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

4.  นกัเรียน 5 คน  ไดรั้บเงินไปโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั  20 บาท  มธัยฐานเท่ากบั  
 18  บาท  และฐานนิยมเท่ากบั  15  บาท   
      1)   ถา้เด็กทีมีเงินมากทีสุดมีเงินมากกวา่เด็กทีมีเงินนอ้ยทีสุดอยู ่ 17    บาท  จงหาจาํนวนเงินของ 

             เด็กคนทีมีเงินมากเป็นอนัดบัสอง 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
      2)   ถา้เด็กแต่ละคนไดรั้บเงินพิเศษเพิมเป็น 2 เท่าของเงินเดิม  แต่ตอ้งหกัค่าของขวญัคนละ  
           10  บาท  จงหาค่าเฉลียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยม ของเงินทีเหลือของเด็กทงัหา้คน 

           แลว้พิจารณาวา่ค่ากลางทงัสามมีการเปลียนแปลงอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

5.   ขอ้มูลชุดหนึงประกอบดว้ย  17,  14,  11,  6  และ a  จงหาค่า   a    ทีทาํใหค้่าเฉลียเลขคณิต 

      และมธัยฐานของขอ้มูลชุดนีมีค่าเท่ากนั 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี3 

เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี 
 

คําชีแจง  ขอ้สอบฉบบันีเป็นขอ้สอบแบบปรนยัจาํนวน 5 ขอ้ๆ ละ  คะแนน รวม 5 คะแนน 

คําสัง      ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมายกากบาท (X) ซึงตรงกบัคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ฐานนิยมของขอ้มูล 5, 6, 5, 7, 6  และ 8 เท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด   

 ก. 5 ข. 6 

 ค. 5 และ 6 ง. ไม่มีฐานนิยม 
 

2.  มธัยฐานของขอ้มูล 5, 6, 5, 7, 5  และ 8 เท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด   

 ก. 5 ข. 5.5 

 ค. 6 ง. 6.5 
 

3. มธัยฐานของคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 5 คน เป็น 72 คะแนน ภายหลงัพบวา่
ไดก้รอกคะแนนของนกัเรียนผดิไป 2 คน ดงันี คนแรกกรอกคะแนนมากกวา่ความจริงไป 5 
คะแนน คนที 4 กรอกคะแนนนอ้ยกวา่ความจริงไป 3 คะแนน ถา้คะแนนจริงของนกัเรียนทงั
สองคนเป็น 69 และ 81 คะแนน  ตามลาํดบั แลว้มธัยฐานทีถูกตอ้งเป็นเท่าใด 

 ก. 70 คะแนน ข. 72 คะแนน 

 ค. 78 คะแนน ง. 80 คะแนน 
 

4. กาํหนดขอ้มูล 2 ชุด คือ 

ขอ้มูลชุดที 1:  6   a   2   6   1    

ขอ้มูลชุดที 2:  3   1   2   3   6    

ค่าของ a  เท่ากบัจาํนวนในขอ้ใดทีทาํใหม้ธัยฐานของขอ้มูลชุดที 1 มีค่าเท่ากบัฐานนิยมของ
ขอ้มูลชุดที 2 

 ก. 1 ข. 2 

 ค. 3 ง. 6 
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5. ขอ้มูลชุดหนึงมี 3 จาํนวน มีค่าเฉลียเลขคณิตเป็น 46 ฐานนิยมเป็น 45 แลว้มธัยฐานเท่ากบั
จาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 43 ข. 44 

 ค. 45 ง. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี3 

เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี 
 

ข้อ เฉลย 

1 ค 
2 ข 
3 ข 

4 ค 

5 ค 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 

หน่วยการเรียนรู้ท ี3  การวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้น                           วชิาคณติศาสตร์พนืฐาน ค32101 

เรือง การวดัการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสัิยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน             จํานวน 3 ชัวโมง 

ช่วงชันท ี3                                                                                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน/ตัวชีวดั 

 มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      ตัวชีวดั  ค 5.1 ม.4-6/2  หาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วงเบียงเบนมาตรฐาน  
และเปอร์เซนตไ์ทล์ 
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือสาร การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อืนๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  ตัวชีวดั  ค 6.1 ม.4-6/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
   ค 6.1 ม.4-6/2  ใชค้วามรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/3  ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.4-6/4  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือ
ความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

  ค 6.1 ม.4-6/5  เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืน ๆ 

  ค 6.1 ม.4-6/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
 

2.  สาระการเรียนรู้(เนือหา) 
 การวดัการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน              
 

3.  สาระสําคัญ 

 การกระจาย(Dispersion)  ค่าการวดัการกระจายเป็นค่าสถิติทีอธิบายถึงการกระจายขอ้มูล
ในชุดขอ้มูล  ซึงการวดัการกระจายนีอาจทาํไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั  ทีสําคญัคือการวดัการกระจาย
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ด้วยพิสัย  ความแปรปรวน  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวดัการกระจายมีความสําคญัใน
ลกัษณะทีทาํให้ตดัสินใจเกียวกบัความเชือถือไดข้องค่าวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลางไดดี้มากขึนรวมทงั
สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลสองชุดไดดี้ขึน 
 พิสัย (Range)ๆเป็นการวดัการกระจายอย่างคร่าว ๆ  เพราะค่าทีไดห้ามาจากค่าของขอ้มูล
เพียงสองค่าเท่านนั  ค่าอืน ๆ ของขอ้มูลไม่ไดน้าํมาใชใ้นการคาํนวณเลย  ซึงนิยมใชว้ดัการกระจาย
ของขอ้มูลในกรณีทีไม่ตอ้งการความถูกตอ้งมากนกั 
 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  เป็นการวดัการกระจายทีนกัสถิติยอมรับวา่
เป็นวิธีวดัการกระจายไดดี้ทีสุด  ทงันีเนืองจากการวดัการกระจายโดยวิธีนีใช้ขอ้มูลทุก ๆ ค่าหรือมี
ตวัแทนของขอ้มูลทุกค่ามาคาํนวณ  การวดัการกระจายโดยวิธีนีนอกจากจะให้ค่าการกระจายทีมี
ความละเอียดถูกตอ้งและเชือถือไดม้ากทีสุดแลว้  ยงัสามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติใน
ชนัสูงต่อไป  ซึงการวดัการกระจายแบบอืนนาํมาใชไ้ม่ได ้ 
 

3.  ชินงาน/ภาระงาน 

 การเขียนรายงานโครงงาน 
 

4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

 4.1  ขนันาํ 
  1)ๆครูชีแจงตวัชีวดั  และร่วมกนัอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจดัการเรียนรู้ 

  2)ๆใหค้วามรู้ในสาระคณิตศาสตร์เรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถี
โดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

   2.1ๆครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนเกียวกบัการวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัย  โดย
ยกตวัอยา่งคะแนนสอบของนกัเรียนสองกลุ่มทีมีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากนั  ดงันี 
 

 คะแนนตาํสุด คะแนนสูงสุด X  
กลุ่มที  8 48 35 

กลุ่มที  23 45 35 
 

    แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาว่าคะแนนสอบของนกัเรียนแต่ละกลุ่มมีลกัษณะ
การกระจายอย่างไร  โดยดูจากผลต่างของคะแนนสูงสุดกบัคะแนนตาํสุด  ซึงจะเห็นว่าคะแนน
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สูงสุดกบัคะแนนตาํสุดของกลุ่มแรกต่างกนั    คะแนนๆแต่กลุ่มสองต่างกนัเพียงๆ ๆคะแนน  
แสดงวา่ขอ้มูลทีเป็นคะแนนสอบของนกัเรียนกลุ่มที  มีการกระจายมากกวา่กลุ่มที   
   2.2  ครูชีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ขอ้มูลในขอ้  2.1  เป็นการวดัการกระจายของขอ้มูลโดย
ใชพ้ิสัย  พร้อมทงัยกตวัอยา่งโจทยก์ารหาพิสัยบนกระดาน  แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัหาคาํตอบ  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 1   จงหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  และพิสัย  ของขอ้มูลต่อไปนี 

          1)   4,  8,  11,  11,  16  

          2)   4,  7,  11,  12,  16  

          3)   4,  4,  11,  15,  16  

 จงพิจารณาการกระจายขอ้มูลทงัสามชุด 

วธีิทาํ  คาํนวณหาค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  และพิสัย  ของขอ้มูลทงัสามชุด  ไดด้งันี 
 

ข้อมูลชุดที ค่าเฉลยีเลขคณติ มัธยฐาน พสัิย 

1 
5

16  11  11  8  4   =  10 11 16-4  =  12 

2 
5

16  12  11  7  4   =  10 11 16-4  =  12 

3 
5

16  15  11  4  4   =  10 11 16-4  =  12 

 

 จะเห็นวา่  ขอ้มูลทงัสามชุดมีค่าเฉลียเลขคณิต  มธัยฐาน  และพิสัย  เท่ากนั   
  การกระจายของขอ้มูลชุดที 1) และ 2)  ใกลเ้คียงกนั 

  แต่การกระจายชุดที 3)  ต่างจากขอ้มูลทงัสองชุดค่อนขา้งมาก 
  2.3ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิการและลกัษณะการวดัการกระจายของขอ้มูล
โดยใชพ้ิสัย  ดงันี 
 

 

  การวดัการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสัิย 

  ถา้  1X , 2X , 3X , … , nX   เป็นค่าของขอ้มูลชุดหนึง 

  พิสัยของขอ้มูลชุดนีเท่ากบั  maxX –  minX  

  เมือ  maxX และ minX  เป็นค่าสูงสุดและค่าตาํสุดของขอ้มูลชุดนี  ตามลาํดบั 
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 2.4ๆครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนถึงการวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัยวา่มีขอ้ดีที
สามารถหาไดส้ะดวกและรวดเร็ว  ซึงส่วนใหญ่ใช้วดัการกระจายขอ้มูลในกรณีทีไม่ตอ้งการความ
ถูกตอ้งมากนกั  แต่ถา้เป็นการวดัการกระจายทีนกัสถิติยอมรับวา่เป็นวิธีวดัการกระจายไดดี้ทีสุดนนั
ตอ้งใช้การวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ทงันี
เนืองจากการวดัการกระจายโดยวิธีนีใช้ขอ้มูลทุก ๆ ค่าหรือมีตวัแทนของขอ้มูลทุกค่ามาคาํนวณ  
การวดัการกระจายโดยวธีินีนอกจากจะใหค้่าการกระจายทีมีความละเอียดถูกตอ้งและเชือถือไดม้าก
ทีสุดแลว้  ยงัสามารถนาํไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติในชนัสูงต่อไป  ซึงการวดัการกระจาย
แบบอืนนาํมาใชไ้ม่ได ้  การหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลหาไดโ้ดยใชสู้ตรต่อไปนี 
 

 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถี 
               ถา้  1X , 2X , 3X , … , nX   เป็นขอ้มูล   
              และ  N  เป็นจาํนวนของประชากร  และมีค่าเฉลียเลขคณิตเป็น  μ   แลว้ 

              ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประชากรคือ        =     
N

μ) (X
N

1i

2
i

 

 และในกรณีทีขอ้มูลชุดนนัเป็นขอ้มูลของตวัอยา่ง  จะใชส้ัญลกัษณ์  s  หรือ  S.D.  แทน
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง  คาํนวณจากสูตรต่อไปนี 
             ถา้  n  เป็นจาํนวนขอ้มูลของตวัอยา่ง  และมีค่าเฉลียเลขคณิตเป็น X  แลว้ 

             ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง      s     =     
1 n 

)X (X
n

1i

2
i

 
               

 

   2.5ๆครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเกียวกบัการหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี   แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  โดยครูคอยให้คาํแนะนาํและเพิมเติมในส่วนที
ยงัไม่สมบูรณ์  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 2   จงหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล  4,  5,  6,  9 

วธีิทาํ    X  = 
4

9  6  5  4    =     
4

24      =     6 
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 จาก     s      =          
1 n 

)X (X
n

1i

2
i

 

 หาค่า       
4

1i

2
i )X X(     ไดด้งันี 

 
4

1i

2
i )X X(  = 26)  4( + 26)  5( + 26)  6( + 26)  9(    

   = 4 + 1 + 0 + 9 

   = 14 

 ดงันนั    s      =          
1  4

14    67.4  

    2.16 

ตัวอย่างท ี 3   จงหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของเงินทีเด็ก  คนไดรั้บ  ดงันี  32,  45,  60,  35,  70  

                       55  และ  53 

วธีิทาํ    X  = 
7

53  55  70  35  60  45  32      =     
7

350      =    50 

 จาก     s      =          
1 n 

)X (X
n

1i

2
i

 

 หาค่า       
4

1i
i )X X(     และ     

4

1i

2
i )X X(     ไดด้งันี 

 

iX  X  X  i  2
 i )X  (X  

32 -18 324 

45 -5 25 

60 10 100 

35 -15 225 

70 20 400 

55 5 25 

53 3 9 

รวม  ,  
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 ดงันนั    s      =          
1  7

1108    67.184  

    13.59 

 

 2.6ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 1ๆเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จก
แจงความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 2.7ๆสุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหดัในใบงานที 1ๆเรืองการวดัการกระจาย
ของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนกัเรียนในกลุ่มอืน ๆ 
คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

   2.8ๆครูสนทนาร่วมกับนักเรียนเกียวกับข้อมูลโดยทัวไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน
ประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ  ฯลฯ  วา่ในพืนทีทีเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้มูลจะมีการแจกแจงเป็นแบบ
ปกติ  หรือการแจกแจงขอ้มูลตามธรรมชาติ  ซึงสมบติัประการหนึงคือ  จาํนวนขอ้มูลทีมีอยูใ่นช่วง  

2 μ   และ 2s  X  จะมีประมาณร้อยละ 95 ของจาํนวนขอ้มูลทงัหมด  ซึงเป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ทีนิยมเรียกวา่ “The 95% Rule”  ซึงกล่าววา่  โดยทวัไปไม่วา่ขอ้มูลจะมีการกระจายลกัษณะใด  จะมี
ขอ้มูลอยูป่ระมาณ 95% ของขอ้มูลทงัหมดทีอยูใ่นช่วง ( 2 μ  , 2 μ ) และ ( 2s  X , 2s  X )  
   2.9ๆครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเพือสนบัสนุนสมบติัดงักล่าวๆแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัหา
คาํตอบๆโดยครูคอยใหค้าํแนะนาํและเพิมเติมในส่วนทียงัไม่สมบูรณ์  ดงันี 

ตัวอย่างท ี   พิจารณาแผนภาพตน้-ใบ  ทีแสดงคะแนนสอบของนกัเรียน 50 คน  ทีมีคะแนนเตม็ 
100  คะแนน   ดงันี 

ตน้ ใบ     
 2 5           

 3 4 6 8 9 9       

 2 3 4 4 5 6 7 8 9    
 1 2 2 3 3 4 5 7 7 8 9 9 

 0 1 1 2 2 3 3 4 5 7   

 0 1 1 3 4 5 5 7     

 1 3 8          
 

   ค่าเฉลียเลขคณิต ( X )  ของขอ้มูลชุดนีคือ  66  คะแนน 
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   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(s) ของขอ้มูลชุดนี  คือ  14.92  คะแนน 

   เมือพิจารณาจาํนวนขอ้มูลทีอยูใ่นช่วง  ( 2s  X , 2s  X )  
   2s  X  = 66 – 2(14.92) =     36.16 

   2s  X  = 66 + 2(14.92) =     95.84 

   จะพบวา่มีขอ้มูลทีมีค่าตาํกวา่  36.16  อยูส่องขอ้มูลไดแ้ก่  32  และ  35 

   และพบวา่มีขอ้มูลทีมีค่าสูงกวา่  95.84  อยูห่นึงจาํนวนคือ  98 

 นนัคือ  ขอ้มูลทีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  2s  X   และ  2s  X   มีทงัหมด  50-3  =  47  ขอ้มูล 

       ซึงคิดเป็น  94%  ของขอ้มูลทงัหมด 

 สรุปไดว้่า  94%  ซึงใกลเ้คียงกนัประมาณ  95%  ของขอ้มูลทงัหมดทีเป็นคะแนนสอบของ
นกัเรียน 50 คน  ตกอยูใ่นช่วง  2s  X   ถึง  2s  X  

   2.10ๆครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเกียวกบั “The 95% Rule” ทีนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา
บางประการแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  โดยครูคอยให้คาํแนะนาํและเพิมเติมในส่วนทียงัไม่
สมบูรณ์  ดงันี 

ตัวอย่างท ี    ร้านอาหารแห่งหนึงเปิดบริการจดัส่งสินคา้ถึงบา้นทีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัร้าน  ถา้
ทางร้านทดลองส่งอาหารให้กบัลูกคา้กลุ่มหนึงพบว่าค่าเฉลียเลขคณิตของเวลาทีใช้ส่งอาหารเป็น  
20  นาที  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็น 6 นาที  อยากทราบว่าอย่างเร็วทีสุดและอย่างช้าทีสุดที
พนกังานจะส่งอาหารใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณกีนาที 

วธีิทาํ   ค่าเฉลียเลขคณิตของเวลาทีใชส่้งอาหารเป็น  20  นาที 

 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็น  นาที 

  จะได ้      2s  X  = 20 – 2(6) =     8 

                 2s  X  = 20 + 2(6) =     32 

 นนัคือ  ส่วนใหญ่  95%  ของจาํนวนครังทีพนกังานส่งอาหารจะส่งอาหารใหลู้กคา้อยา่งเร็ว
ทีสุด  8  นาที  และอยา่งชา้ทีสุด  32  นาที 
   2.11ๆครูชีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจวา่  “The 95% Rule”  สามารถนาํไปหาค่าประมาณของ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัย  โดยพิจารณาว่า  ถา้ประมาณ 95% ของขอ้มูลทงัหมดอยู่ในช่วง  

2s  X   ถึง  2s  X   แลว้พิสัยมีค่าประมาณ 4  เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   

    นนัคือ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานประมาณ    
4

ค่าพิสยั
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    ครูยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาประกอบการหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัย  แลว้
ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ  โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํและเพิมเติมในส่วนทียงัไม่สมบูรณ์  ดงันี 

ตัวอย่างท ี 6   จงหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล  2,  3,  4,  4,  7 

วธีิทาํ    X  = 
5

6  5  4  3  2    =     
5
20      =     4 

 จาก     s      =          
1 n 

)X (X
n

1i

2
i

 

 ดงันนั    s      =          
1  5

14    5.3  

    1.87 

  หาส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัยไดด้งันี 

      s                
4

ค่าพิสยั
 

       
4

2  7              1.25 

 
 2.12ๆให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานที 2  เรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ได้
แจกแจงความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 2.13ๆสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที 2qเรืองการวดัการ
กระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนกัเรียนใน
กลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 3)ๆกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการนาํความรู้เรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลที
ไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานมาใช้ในการทาํโครงงานqโดย
ยกตวัอยา่งโครงงานทีมีผูอื้นเคยทาํมาแลว้ 

 4.2ๆขนักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 1)ๆใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการเขียนรายงานทีเป็นการเสนอผลงานทีไดจ้าก
การศึกษาคน้ควา้มาqซึงจะทาํให้ผูอื้นทราบแนวคิด หรือปัญหาทีศึกษาๆวิธีดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได ้ ผลของการศึกษา  ตลอดจนประโยชน์และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทีไดจ้าก
โครงงานqซึงในการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีอ่านเขา้ใจง่ายชัดเจนๆสัน ๆๆและตรงไปตรงมา
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โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นขนัตอนการวางแผนในการทาํโครงงานๆโดยครู
คอยติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดๆใหค้าํปรึกษาและตอบคาํถามในประเด็นทีสงสัย 

  2)ๆให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอรายละเอียดในการเขียนรายงานๆโดย
ครูและเพือนนกัเรียนกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยใหค้าํแนะนาํและเพิมเติมในสิงทียงัไม่สมบูรณ์ 
 

 4.3ๆขนัสรุป 

   1)ๆครูและนักเรียนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการวดัการกระจายของ
ขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
   2)ๆครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิมเติมในส่วนทีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ 

 4.4ๆขนัทดสอบและประเมินผล 
  ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีโดยใช้
พิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานจาํนวน  5  ขอ้ 

 

5.ๆสือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 5.1ๆใบงานที 1ๆเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและ     
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
 5.2ๆใบงานที 2ๆเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและ        
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
 5.3ๆแบบทดสอบเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจงความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
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6.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน เครืองมือทใีช้ในการประเมิน 

ความรู้เรืองการวดัการ
กระจายของขอ้มูลทีไม่ได้
แจกแจงความถีโดยใช้
พิสัยและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

แบบทดสอบเรืองการวดัการกระจายของขอ้มูลทีไม่ไดแ้จกแจง
ความถีโดยใชพ้ิสัยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

การเขียนรายงาน   แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ดา้นการเขียน
รายงาน) 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
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ใบงานที  

การวดัการกระจายของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พสัิยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 

คําสัง  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคาํตอบภายในเวลาทีกาํหนด 

1.   ถา้คะแนนสอบของนกัเรียน 10 คน  ทีมีคะแนนเตม็  10 คะแนน  เป็นดงันี 

 5,  7,  8,  10,  6,  4,  10,  5,  9,  6   

 1)  จงหาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดนี 

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

     2)  ถา้ครูผูส้อนปรับคะแนนนกัเรียนใหม่โดยนาํคะแนนของทุกคนมาคูณ  แลว้บวกดว้ย     
แลว้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดใหม่นีจะมีค่าเท่าใด  และมีความสัมพนัธ์กบัส่วน
เบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดเดิมอยา่งไร 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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2.  ค่าเฉลียเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดแรกมีค่าประมาณ  50 และ  32   
 ตามลาํดบั  จงหาค่าเฉลียเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดทีสอง 

 ขอ้มูลชุดแรก     11     18     29     51     73     87     88 

 ขอ้มูลชุดแรก     15     22     33     55     77     91     92  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

3.  จงประมาณวา่ขอ้มูลทีกาํหนดใหใ้นขอ้  1)  ถึง  5)  ชุดใดมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานใกลเ้คียง 

   กบัค่าทีกาํหนดใหไ้วใ้นขอ้   a)  ถึง  e)  แลว้เติมคาํตอบลงในช่องวา่ง 
 ..........  1)   1,   1,   1,   1   a)   0     
 ..........  2)   1,   2,   3    b)   1     
 ..........  3)   0,   2,   4,   6,   8   c)   1.897     
 ..........  4)   0,   0,   0,   3,   3,   6  d)   2.449     
 ..........  5)   5,   9,   22    e)   13.461     
 

4.  ครอบครัวหนึงพอ่มีอาย ุ 45  ปี  แม่มีอาย ุ 40  ปี  ลูก  3  คนมีอาย ุ 18  14  และ  12  ปีตามลาํดบั     
   เมือหาค่าเฉลียเลขคณิต  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอายขุองคนในครอบครัวนีจะไดเ้ท่ากบั    
     25.8  ปี  และ  13.86  ปี  ตามลาํดบั   อีก  3  ปีขา้งหนา้   ค่าเฉลียเลขคณิตและส่วนเบียงเบน 

    มาตรฐานจะมีค่าเท่ากบัเท่าใด 

 ตอบ   ค่าเฉลียเลขคณิต   มีค่าเท่ากบั ............................................................ 
    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากบั ............................................................ 
 

5.   ถา้ขอ้มูล  a,  b,  c,  d   มี  x   =  p   และ   S.D.  =  q  แลว้ขอ้มูล   2a–1,  2b–1,  2c–1  และ 2d–1 

 จะมีค่าเฉลียเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากบั 

 ตอบ   ค่าเฉลียเลขคณิต   มีค่าเท่ากบั ............................................................ 
    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากบั ............................................................ 
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ใบงานที  

การวดัการกระจายของข้อมูลทไีม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พสัิยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

รายชือสมาชิก 

 1. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 2. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 3. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 4. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 5. …………………………………………………………… เลขที ................... 
 6. …………………………………………………………… เลขที ................... 
คําสัง  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคาํตอบภายในเวลาทีกาํหนด 

1.   จงประมาณส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทีกาํหนดใหต่้อไปนีจากพิสัย  พร้อมทงั 

  หาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทีกาํหนดใหโ้ดยการคาํนวณจากสูตร 

      1)  2,   5,   3,   7,   3 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
      2)  15,   13,   11,   9,   7,   5 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
      3)  101,   115,   114,   99,   106,   112,   116 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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      4)  8,   21,   9,   15,   6,   7,   3,   14,   17,   10 

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

2.  บริษทัผลิตของเด็กเล่นแห่งหนึงไดผ้ลิตรถเด็กเล่นโดยทดลองใหพ้นกังานกลุ่มหนึงประกอบ 

 ชินส่วนรถจาํนวน 100 คนั  พบวา่ค่าเฉลียเลขคณิตของเวลาทีใชป้ระกอบชินส่วนเป็น  50  นาที   
 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็น 12 นาที  อยากทราบวา่อยา่งเร็วทีสุดและอยา่งชา้ทีสุดทีพนกังาน 

 จะประกอบชินส่วนรถจาํนวน 100 คนั  เสร็จใชเ้วลาประมาณกีนาที 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี4 

เรือง การวดัการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสัิยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
 

คําชีแจง  ขอ้สอบฉบบันีเป็นขอ้สอบแบบปรนยัจาํนวน 5 ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน 

คําสัง      ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมายกากบาท (X) ซึงตรงกบัคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดในกระดาษคาํตอบ 
 

1.  ขอ้มูลชุดทีหนึงเป็น  7,   7,   7,   7  และ 7    ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบัจาํนวน 

ในขอ้ใด 

 ก. 0 ข. 4 

 ค. 5 ง. 7 
 

2.  ขอ้มูลชุดทีหนึงเป็น  2,    3,    4,    5   และ   6    ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบัจาํนวนใน
ขอ้ใด 

 ก. 5.1  ข. 2  
 ค. 5.2  ง. 3  
 

3.  ขอ้มูลชุดทีหนึงเป็น  1,   3,   และ   a   มีค่าเฉลียเลขคณิตกบั  4  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ขอ้มูลชุดนีมีค่าเท่ากบัจาํนวนในขอ้ใด 

 ก. 11  ข. 13  
 ค. 15  ง. 17  
 

4.  เด็กกลุ่มหนึงมี  8 คน มีอายดุงันี   15,  14,  12,  10,  10,  9,  8,  6   ถา้เด็กกลุ่มนีมีอายเุฉลีย  
10.5  ปี  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอายเุป็น  3.02  ปี  แลว้จงพิจารณาขอ้ความต่อไปนี 

ก)   ในอีก  5  ปีขา้งหนา้  อายุเฉลียของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากบั   15.5  ปี 

ข)    เมือ  2  ปีทีแลว้  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอายขุองเด็กกลุ่มนีจะเท่ากบั   1.02  ปี 

 ก. ขอ้  ก)  ถูก  ขอ้  ข)  ผิด ข. ขอ้  ข)  ถูก  ขอ้  ก)  ผิด 

 ค. ถูกทงัสองขอ้ ง. ผดิทงัสองขอ้ 
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5.  ขอ้มูลชุดหนึงมี 3 จาํนวน  หาค่าเฉลียเลขคณิตไดเ้ท่ากบั  10  และหาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ไดเ้ท่ากบัศูนย ์ ถา้เพิมขอ้มูลเขา้ไปอีก 1 จาํนวนแลว้หาค่าเฉลียเลขคณิตไดเ้ป็น 9 แลว้ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทงั 4 จาํนวน  มีค่าเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 0 ข. 1 

 ค. 2 ง. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดท ี4 

เรือง การวดัการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสัิยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 

ข้อ เฉลย 

1 ก 
2 ค 
3 ข 

4 ก 

5 ค 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ชือโครงงาน  ……………………………………………………………………………………… 
 

ชือผูจ้ดัทาํ 1. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  2. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  3. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  4. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  5. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  6. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

 

วนั เดือน ปี  ทีประเมิน ……………………………………………………………………………… 

 

ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
ระดับคุณภาพ 

4 คะแนน 

(สูงมาก) 
3 คะแนน 

(สูง) 
2 คะแนน 

(ปานกลาง) 
1 คะแนน 

(ตํา) 
. การแกปั้ญหา       

2. การใหเ้หตุผล         

3. การสือสาร  สือความหมาย และ  

    การนาํเสนอ 

    

4. การเชือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 

    และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

    

5. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์     

รวม     

ค่าเฉลยี/ระดับคุณภาพ  

 

 

แบบประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์จากกจิกรรมโครงงาน 
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ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ระดบัคุณภาพ 

การแกปั้ญหา 
 

4 

(สูงมาก) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรือเรืองที
จะทาํโครงงานไดเ้ขา้ใจชดัเจน  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ  

ดาํเนินการตามแผนทีวางไวค้รบทุกขนัตอนสามารถประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3 

(สูง) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรือเรืองที
จะทาํโครงงานไดเ้ขา้ใจชดัเจน  และมีการวางแผนการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ   

2 

(ปานกลาง) 

มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรือเรืองที
จะทาํโครงงานไดเ้ขา้ใจชดัเจน   

1 

(ตาํ) 
มีการศึกษาปัญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรือเรืองที
จะทาํโครงงานไดย้งัไม่ชดัเจน  

การใหเ้หตุผล 4 

(สูงมาก) 
มีการอา้งอิงเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 

3 

(สูง) 

มีการอา้งอิงทีถกูตอ้งบางส่วน  และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตดัสินใจ 

2 

(ปานกลาง) 
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตดัสินใจ 

1 

(ตาํ) มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์จากกจิกรรมโครงงาน 
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ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ระดบัคุณภาพ 

การสือสาร 

การสือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์  

 และการ
นาํเสนอ 

 

4 

(สูงมาก) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ทีถกูตอ้ง  นาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขนัตอน
เป็นระบบ  กระชบั  ชดัเจน  และมีรายละเอียดสมบูรณ์ 

3 

(สูง) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ทีถกูตอ้ง  นาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขนัตอนได้
ถกูตอ้ง  ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์ 

2 

(ปานกลาง) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  พยายามนาํเสนอโดยใช้
กราฟ  แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มลูประกอบชดัเจนบางส่วน 

1 

(ตาํ) 
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ๆ ไม่ไดใ้ชก้ราฟ  

แผนภูมิหรือตารางเลย  และการนาํเสนอขอ้มูลไม่ชดัเจน 
การเชือมโยง 4 

(สูงมาก) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบั
สาระคณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั  เพือช่วยในการ
แกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสม 

3 

(สูง) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบั
สาระคณิตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจาํวนั  เพือช่วยในการ
แกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชไ้ดบ้างส่วน 

2 

(ปานกลาง) 

นาํความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยงกบั
สาระคณิตศาสตร์ไดบ้างส่วน 

1 

(ตาํ) 
นาํความรู้หลกัการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชือมโยงยงั  
ไม่เหมาะสม 
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ทักษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) ระดบัคุณภาพ 

ความคิดริเริม
สร้างสรรค ์

4 

(สูงมาก) 

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ 

3 

(สูง) 

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งแต่
นาํไปปฏิบติัแลว้ไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์ 

2 

(ปานกลาง) 
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํไปปฏิบติัไดถ้กูตอ้งสมบูรณ์ 

1 

(ตาํ) มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํไปปฏิบติัแลว้ยงัไม่สมบูรณ์ 

 

 

 

 

ค่าเฉลยี ระดับคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
3.50-4.00  

2.50-3.49  

1.50-2.49  

1.00-1.49  

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ตาํ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกณฑ์การแปลผลคุณภาพทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์จากกจิกรรมโครงงาน 
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ชือโครงงาน  ……………………………………………………………………………………… 
 

ชือผูจ้ดัทาํ 1. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  2. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  3. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  4. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  5. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

  6. …………………………………….……   ชนัมธัยมศึกษาปีที…..…….เลขที ……… 

 

วนั เดือน ปี  ทีประเมิน ……………………………………………………………………………… 

 

ความสามารถในการทาํโครงงานคณติศาสตร์ 
ระดับการปฏิบัติ 

4 คะแนน 

(สูงมาก) 
3 คะแนน 

(สูง) 
2 คะแนน 

(ปานกลาง) 
1 คะแนน 

(ตํา) 
. การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา       

2. การวางแผนในการทาํโครงงาน        

3. การลงมือทาํโครงงาน        

4. การเขียนรายงาน         

5. การนาํเสนอผลงาน       

รวม     

ค่าเฉลยี/ระดับคุณภาพ  

 

 

แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 
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ความสามารถ
ในการทาํ
โครงงาน

คณติศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ระดับความสามารถ 

การเลือกหวัขอ้
เรืองหรือปัญหา
ทีจะศึกษา   

4 

(สูงมาก) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใดหรือ         
ตวัแปรใด  เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน  และเป็นเรืองที   
แปลกใหม่ 

3 

(สูง) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใด       
หรือตวัแปรใดและเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน    

2 

(ปานกลาง) 

หวัขอ้เรืองมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใด       
หรือตวัแปรใด   

1 

(ตาํ) 
หวัขอ้เรืองยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่จะศึกษาสิงใด 
หรือตวัแปรใด   

การวางแผนใน
การทาํ
โครงงาน 

4 

(สูงมาก) 

มีการวางแผนในการทาํงาน  เขียนขนัตอนในการทาํงานไวอ้ย่าง
ชดัเจน  และมีแนวทางการประเมินเพือปรับปรุงโครงงาน  

3 

(สูง) 

มีการวางแผนในการทาํงาน  และเขียนขนัตอนในการทาํงานไว้
อยา่งชดัเจน   

2 

(ปานกลาง) 
มีการวางแผนในการทาํงาน   

1 

(ตาํ) 
ไม่มีการวางแผนในการทาํงาน     

 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถในการทาํโครงงาน 
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ความสามารถ
ในการทาํ
โครงงาน

คณติศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ระดับความสามารถ 

การลงมือทาํ
โครงงาน   

4 

(สูงมาก) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นอยา่งดี   มี
วสัดุอุปกรณ์และขอ้มลูในการทาํงานครบถว้น  และทาํงานไดเ้สร็จ
สมบูรณ์ทนัเวลา  

3 

(สูง) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นอยา่งดี   
และมีวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลในการทาํงานครบถว้น   

2 

(ปานกลาง) 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นอยา่งดี   

1 

(ตาํ) 
สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน   

การเขียน
รายงาน   

4 

(สูงมาก) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด สาระในแต่ละหวัขอ้  
เขียนไดถ้กูตอ้ง  ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และเขียนอภิปรายผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

3 

(สูง) 

เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด  และสาระในแต่ละ
หวัขอ้ เขียนไดถ้กูตอ้ง  ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  

2 

(ปานกลาง) 
เขียนรายงานไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด  

1 

(ตาํ) 
เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหวัขอ้ทีกาํหนด 
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ความสามารถ
ในการทาํ
โครงงาน

คณติศาสตร์ 

คะแนน 

(ความหมาย) 
ระดับความสามารถ 

การนาํเสนอ
ผลงาน 

 

4 

(สูงมาก) 

มีการจดัแสดงโครงงาน  ออกแบบและติดตงัไดส้วยงาม  นาํเสนอ
โครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขนัตอน และตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

3 

(สูง) 

มีการจดัแสดงโครงงาน  ออกแบบและติดตงัไดส้วยงาม  และ
นาํเสนอโครงงานไดน่้าสนใจ เป็นขนัตอน  

2 

(ปานกลาง) 
มีการจดัแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตงัไดส้วยงาม  

1 

(ตาํ) 
มีการจดัแสดงโครงงาน     

 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินโครงงาน ระดับคะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ตาํ 

3.50-4.00 

2.50-3.49 

1.50-2.49 

1.00-1.49 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกณฑ์การแปลผลการประเมินระดับความสามารถในการทาํโครงงาน 
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คําชีแจง   แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 3  ตอน  ดงันี 

  ตอนที  1     ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที  2     ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที  3     ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

ตอนที  1     ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  1.  เพศ    ชาย     หญิง 
  2.  ประสบการณ์ในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์      มี     ไม่มี 

ตอนที  2     ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทสุีด 

( 5 ) 

มาก 

(4 ) 
ปาน
กลาง 

( 3 ) 

น้อย 

( 2 ) 
น้อย
ทสุีด 

( 1 ) 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      

1. นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ      

2. นกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกบัเพือน      

3. การทาํโครงงานทาํใหไ้ดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั      

4. การทาํโครงงานเป็นเรืองทีสนุกน่าสนใจ      

5. การทาํโครงงานเป็นเรืองทีทา้ทายความสามารถ      

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

6. นกัเรียนไดว้างแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ      

7. นกัเรียนไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี      

8. นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      

9. นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา      

10.  ทาํใหน้กัเรียนสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 

      มากขึน 
     

แบบสอบถามความพงึพอใจทมีีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทสุีด 

( 5 ) 

มาก 

(4 ) 
ปาน
กลาง 

( 3 ) 

น้อย 

( 2 ) 
น้อย
ทสุีด 

( 1 ) 

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่วมปฏิบัตกิจิกรรม 

การเรียนรู้ 
     

11. การทาํโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสงัเกต 

      สิงทีอยูร่อบตวั 

     

12. การทาํโครงงานช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนใช ้

      ความสามารถในการรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูล 

     ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

13. การทาํโครงงานช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการ 

      ทางคณิตศาสตร์ 
     

14. การทาํโครงงานช่วยใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปใช ้

      ในชีวิตประจาํวนัได ้

     

15. การทาํโครงงานทาํใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ 

      ไดดี้ขึน 

     

รวม      
 

ตอนที  3     ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับความพงึพอใจ ค่าคะแนน 

มากทีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยทีสุด 1 
 

 

 

 
 

ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลยี 
มากทีสุด                            4.50-5.00 

มาก 3.50-4.49 
ปานกลาง 2.50-3.49 
นอ้ย 1.50-2.49 

นอ้ยทีสุด 1.00-1.49 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกณฑ์การกาํหนดค่าระดับความพงึพอใจ 

ตารางแสดงเกณฑ์การแปลผลแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
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ภาคผนวก จ 

 

          รูปภาพการจดัแสดงโครงงานและนกัเรียนนาํเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
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โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี1  เรืองความสัมพนัธ์ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 
 

 

 
 

 

 

 
 

โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี2  เรืองทาํไมต้องเรียนสายวทิย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี3  เรืองความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน นมร.สว. 
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โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี4  เรืองการสํารวจความคิดเห็นเกยีวกบัโรงอาหาร(The Food Park S.W.3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี5  เรืองการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี6  เรืองอะไร ๆ ก็  Facebook 
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โครงงานคณติศาสตร์ 

กลุ่มท ี7  เรืองอุ่นใจไปกบัน้อง VAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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