51253401 : สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ผลการเรี ยนรู ้ / ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ / การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
จุไรรัตน์ ปึ งผลพูล : การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น2ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 252ที จัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน2อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ :
ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์, อ.ดร.ประเสริ ฐ มงคล และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 270 หน้า.
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research)2มีวตั ถุประสงค์เพื อ21)2เปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ 2เรื องการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื องต้น2ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 52ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน22)2ศึ กษาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที จัดการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงาน23)2ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน24)2ศึกษา
ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน2กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย คื อ 2นัก เรี ย น
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/32โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ 2สตรี วิทยา2พุทธมณฑล กรุ งเทพมหานคร ทีกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรี ยนที21 ปี การศึกษา225542จํานวน2412คน2เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย2แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์ 2เรื องการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื องต้นที จัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน2แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ วิช า
คณิ ตศาสตร์ 2เรื องการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น2แบบประเมิ นทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ 2แบบประเมิ น
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ 2และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย (X) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1)2ผลการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น2หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2)2ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ยนที จัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน2โดยภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับสู ง2เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน2พบว่า2มี คุณภาพอยู่ในระดับสู งมากเรี ยงตามลําดับ2ดังนี 2ด้าน
การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ2และด้านการให้เหตุผล2ส่ วนด้านความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการเชือมโยง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
3)2ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นที จัดการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน โดย
ภาพรวมมี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ สู ง 2เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น2พบว่ า 2มี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ สู ง มาก
เรี ยงตามลําดับ2ดังนี2ด้านการวางแผนในการทําโครงงาน2การลงมือทําโครงงาน2และการนําเสนอผลงาน2ส่ วนด้าน
การเขียนรายงาน2และการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา มีความสามารถอยูใ่ นระดับสู ง
4)2ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน2โดยภาพรวมนักเรี ยนพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทังสามด้าน2ดังนี2ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้2ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้2และด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้2ตามลําดับ
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The purposes of this experimental research were to : 1) compare learning
outcomes on principle data analysis of eleventh grade students taught by project-based
learning, 2) study students’ mathematics process skills taught by project-based learning,
3) study students’ mathematical project construction ability, 4) study students’ opinions toward
project-based learning. The sample group in this research were 41 eleventh grade students in
class number 3 in the first semester of the academic year 2011 from Nawaminthrachinuthit
Satriwitthaya Phutthamonthon school, Bangkok. The research instruments consisted of
project-based learning lesson plans, the learning outcomes test on principle data analysis, an
evaluation form of mathematics process skills, an evaluation form of ability of mathematical
project construction and questionnaire on students’ satisfaction toward project-based
learning. The data analysis employed by mean ( X) , standard deviation (S.D.) and dependent
t-test.
The results of this research were as follow :
1)2The learning outcomes on principle data analysis average score after instruction
were higher than before instruction being taught by project-based learning and statistically
significant different at .01 level.
2)2The students’ mathematics process skills in overall were at a high level.
Focusing on each aspect followed by mathematical communication and presentation and
reasoning were at the highest level but creative thinking, problem solving and connecting
skills were at a high level.
3)2The students’ abilities on mathematical project construction in overall were at a
high level. Focusing on each aspects followed by project planning, project working and project
presentation were at the highest level but reporting aspect and selecting the topic on problem
aspect were at a high level.
4)2The students’ opinions toward project-based learning in overall were at a high
satisfaction level such as the benefit of working activities together aspect, the learning
management aspect and the learning environment aspect.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอนุ เคราะห์และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
อย่า งดี ยิ งจาก ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ย ม นิ ล พันธุ์ อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ มงคล และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ซึ งเป็ นผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ให้คาํ ปรึ กษาทีเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงต่อการทําวิทยานิพนธ์ตงแต่
ั เริ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้อยๆรวมทังผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วัชรา เล่ า เรี ย นดี ๆ ประธานกรรมการตรวจสอบวิท ยานิ พ นธ์ ๆ และๆว่า ที เรื อตรี ๆ ดร.โสภณ
แย้มทองคําๆผูท้ รงคุณวุฒิทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาๆแนะนําๆแก้ไขข้อบกพร่ องๆให้ความกระจ่างและ
ข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและความสมบูรณ์ยิงขึนๆผูว้ ิจยั รู้สึก
ซาบซึงถึงความกรุ ณาๆจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ ๆอาจารย์ ดร.จิระๆดีช่วยๆครู ชาํ นาญการพิเศษโรงเรี ยนนวมิน
ทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล อาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิ ค
นครปฐม และคุณครู มณทิพย์ ชุมทัพ ครู ชาํ นาญการพิเศษโรงเรี ยนมหรรณพาราม ทีได้กรุ ณาเป็ น
ผูเ้ ชียวชาญตรวจเครื องมือทุกฉบับ ซึ งส่ งผลให้การวิจยั มีความครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ทีให้ความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ทีประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอขอบคุณพี เพือน
และน้องนักศึกษาสาขาวิชาหลักสู ตรและการนิ เทศ ทีได้กรุ ณาให้ความช่วยเหลือ แนะนําและเป็ น
กําลังใจตลอดมา
ท้ายสุ ดนี ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูใ้ ห้กาํ เนิ ดชีวิต อบรมเลียงดูอย่างดีเสมอ
มา ขอขอบคุณ นายสราวุธ ปึ งผลพูล ทีคอยให้กาํ ลังใจ คอยดูแล เป็ นเพือนทังในยามทุกข์และ
ยามสุ ข และขอบใจลูกชายสุ ดทีรักๆเด็กชายภัทรวุฒิๆปึ งผลพูลๆผูท้ ีเกิดมาให้ความสุ ขๆให้พลังและ
รอยยิมในครอบครัว
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