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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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ข้อมูลเป็ นอย่างดี
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มา ขอขอบคุณ นายสราวุธ ปึ งผลพูล ทีคอยให้กาํ ลังใจ คอยดูแล เป็ นเพือนทังในยามทุกข์และ
ยามสุ ข และขอบใจลูกชายสุ ดทีรักๆเด็กชายภัทรวุฒิๆปึ งผลพูลๆผูท้ ีเกิดมาให้ความสุ ขๆให้พลังและ
รอยยิมในครอบครัว
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในการจะพัฒนาประเทศให้เจริ ญ ก้าวหน้าได้นนต้
ั องพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้
ความสามารถและมีศกั ยภาพ ซึ งการศึกษาเป็ นสิ งทีจะสร้างคนให้มีความรู้ คิดเป็ น ทําเป็ น และ
แก้ปัญหาเป็ นๆมี กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบๆสามารถนําไปพัฒนาร่ างกาย อารมณ์ ๆสังคม
และสติปัญญาๆซึงจะทําให้มีคุณธรรม มีจริ ยธรรมและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขๆเป็ นพลเมือง
ที มี คุ ณ ภาพของประเทศชาติ ๆ ดัง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ล
อดุลยเดชทีพระราชทานแก่ครู ใหญ่และนักเรี ยนๆณ ศาลาดุสิตาลัยๆพระราชวังดุสิตๆเมือวันที 22
กรกฎาคม 2520 ความว่า
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… การศึกษาเป็ นเครื องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
ค่านิ ยม และคุณธรรมของบุคคล เพือให้เป็ นพลเมืองดีมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ เมือ
บ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองทีมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาประเทศชาติ
ก็ยอ่ มทําได้โดยสะดวกราบรื นได้ผลทีแน่นอน และรวดเร็ ว …
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ๆแสดงให้เ ห็ น อย่า งชัด เจนถึ ง

ความสําคัญของการศึกษาว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศๆดังนันคุณภาพของคนในชาติ
จึ งเป็ นเรื องสํา คัญที ทุ ก ประเทศมุ่ ง พัฒนาๆในการจัดการศึ ก ษาของประเทศในช่ วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 (พ.ศ. 2545-2549)ๆมีแนวคิดการพัฒนาทียึดคนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งเป็ นองค์ ร วมๆพัฒ นาคนให้ ส ามารถปรั บ ตั ว อย่ า งรู้ เ ท่ า ทัน
การเปลี ยนแปลงๆมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิต โดยการปรั บปรุ ง การจัดทํา
หลักสู ตรให้มีความหลากหลายยืดหยุ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ม.ป.ป.: 11 )
การจัด การศึ ก ษาต้อ งมุ่ ง เน้ น ความสํ า คัญ ทังด้า นความรู้ ๆ ความคิ ด ๆความสามารถ
คุณธรรมๆกระบวนการเรี ยนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมๆซึ งเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาชาติคือๆการพัฒนาคนและคุณภาพของคนให้เป็ นผูม้ ีปัญญาๆรู้จกั เหตุและผลๆรู้จกั
แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดๆรู้ เท่ าทันการเปลี ยนแปลงๆมี ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆมุ่ง พัฒนา
พฤติกรรมทีดี งามทังในด้านการทํางานและการอยู่รวมกันๆ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่ ง ชาติ , 2545: 1)ๆซึ งสอดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุทธศักราช 2551ๆที มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ งเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุ ล
ทังด้านร่ างกายๆความรู้ๆคุณธรรมๆมีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกๆยึดมันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ข ๆมี ความรู้ และทัก ษะ
พืนฐานๆรวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อๆการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ๆโดย
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชื อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551, 2551: 3)ๆจะเห็นว่าการจัด
การศึกษานันให้ความสําคัญแก่ผเู ้ รี ยนๆดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542ๆแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545ๆมาตรา 22ๆทีกล่าวว่าๆ“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ๆและถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญทีสุ ดๆกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”ๆดังนันสถานศึกษา
ต้องจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทีมุ่งเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ ตรงๆฝึ กการปฏิ บตั ิให้คิดเป็ นๆทําเป็ นๆแก้ปัญหาเป็ นๆพร้ อมทังปลูกฝังคุ ณธรรม
ค่านิ ยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เพือมุ่งเตรี ยมเด็กและ
เยาวชนให้มีพืนฐานจิตใจทีดีงามๆมีจิตสาธารณะๆพร้อมทังมีสมรรถนะๆทักษะและความรู้พืนฐาน
ทีจําเป็ นในการดํารงชี วิต ๆอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศทียังยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ, 2549, อ้างถึงใน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช, 2551: 1)
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช
2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ซึ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ทีกําหนดนันจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญในด้านความสามารถในการคิดทีว่า
“ ความสามารถในด้านการคิดๆเป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ๆการคิดสังเคราะห์ๆการคิด
อย่างสร้างสรรค์ๆการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดเป็ นระบบๆเพือนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู้
หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม”ๆคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชา
ทีสอนให้คนเป็ นผูม้ ีเหตุผล ใฝ่ รู้ พัฒนาความคิดและเกิดทักษะในการคิดเป็ นๆทําเป็ นๆแก้ปัญหา
เป็ นๆตลอดจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ยุพิน พิพิธกุล, 2545: 1-2)ๆนอกจากนียังช่วย
พัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็ นคนทีสมบูรณ์ๆเป็ นพลเมืองดี ๆเพราะคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้างความมี
เหตุผลๆความเป็ นคนช่ างคิดๆช่างริ เริ มสร้างสรรค์ๆมีระบบระเบียบในการคิด ๆมีการวางแผนใน
การทํางานๆมีความสามารถในการตัดสิ นใจๆมีความรับผิดชอบต่อกิจการงานทีได้รับมอบหมาย
ตลอดจนมีลกั ษณะของการเป็ นผูน้ าํ ในสังคม (สิ ริพร ทิพย์คง, 2545: 1)ๆซึ งสอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช 2551ๆทีกล่าวไว้วา่ คณิ ตศาสตร์มีความสําคัญยิงต่อการ
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พัฒนาความคิ ดมนุ ษย์ๆ ทําให้มนุ ษย์มีความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆ คิดอย่างมี เหตุ ผลๆเป็ นระบบมี
แบบแผนๆสามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรื อสถานการณ์ ได้อย่างถี ถ้วนรอบคอบๆช่ วยให้คาดการณ์
วางแผนๆตัดสิ นใจๆแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมๆนอกจากนี
คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ๆเทคโนโลยีๆและศาสตร์ อืน ๆ
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ นชีวิตๆช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึนและสามารถอยูร่ ่ วม
กับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ขๆกล่าวได้วา่ วิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาคนๆเพราะเป็ น
วิชาที ช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นๆทําเป็ นและแก้ปัญหาเป็ นๆซึ งการทีผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ อย่างมี คุณภาพนันจะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระการเรี ยนรู้ ๆทักษะกระบวนการ
ควบคู่ไปกับคุ ณธรรมๆจริ ยธรรมและค่านิ ยมทีพึงประสงค์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน, 2548: 6)ๆและในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551ๆสาระการ
เรี ยนเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู้ไว้ 6 สาระๆได้แก่ๆสาระที 1ๆจํานวนและการ
ดําเนินการๆสาระที 2ๆการวัดๆสาระที 3ๆเรขาคณิ ตๆสาระที 4ๆพีชคณิ ตๆสาระที 5ๆการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็ นๆและสาระที 6 ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งในการจัดการ
เรี ยนการสอนผูส้ อนควรบูรณาการด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เข้าด้วยกันเท่าทีเป็ นไปได้ๆเพือให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร
แต่จากสภาพการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั พบว่ามีปัญหาหลายอย่างทีทําให้การเรี ยน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพๆดังจะเห็ นได้จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขันพืนฐาน (O-net)ๆช่วงชันที 4 (ม.6) ปี การศึกษา 2552ๆและ 2553ๆของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานๆกรุ งเทพมหานครๆในวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนๆพบว่า
ผลการสอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ ๆสตรี วิทยาๆพุทธมณฑลๆในปี การศึกษา 2552
ในระดับโรงเรี ยนๆระดับจังหวัดๆระดับสังกัดและในระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลีย 37.08, 37.35,
28.42ๆและๆ28.56 ตามลําดับๆและในปี การศึกษา 2553ๆในระดับโรงเรี ยนๆระดับจังหวัดๆระดับ
สังกัดและในระดับประเทศๆได้คะแนนเฉลีย 21.41, 23.06, 14.79 และ 14.99 ตามลําดับๆซึ งจะ
เห็นได้วา่ นักเรี ยนสอบได้คะแนนเฉลียตํากว่าร้อยละ 50
และเมือพิจารณาผลการทดสอบในแต่ละมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ จาก
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-net) ช่วงชันที 4 (ม.6) ปี การศึกษา 2552 และ 2553
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กรุ งเทพมหานคร ในมาตรฐาน 5.1 พบว่าในปี
การศึกษา 2552 ซึ งมีคะแนนเต็ม 22.50 คะแนน ผลการทดสอบของนักเรี ยนทังระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลีย 7.92, 7.97, 6.06 และ 6.08 ตามลําดับ
และในปี การศึ กษา 2553 ซึ งมีค ะแนนเต็ม 14.0 คะแนน ผลการทดสอบของนัก เรี ย นทังระดับ
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โรงเรี ยน ระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลีย 2.38, 2.95, 1.66 และ 1.66
ตามลําดับ ซึ งจะเห็นได้วา่ นักเรี ยนสอบได้คะแนนเฉลียตํากว่าร้อยละ 50
จากประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ท างการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา
ปี ที 5 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒั นาๆเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพ
มหานครๆโดยพิจารณาจากคะแนนสอบตามผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง/ตัวชีวัด ซึ งนักเรี ยนจะต้องได้
คะแนนตังแต่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มขึนไปจึงจะผ่านๆพบว่าในปี การศึกษา 2552ๆนักเรี ยนสอบ
ไม่ผา่ นผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวังในเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นร้อยละ 25.5ๆและในปี การศึกษา
2553ๆนักเรี ยนสอบไม่ผา่ นในสาระที 5ๆการวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ นๆมาตรฐาน ค 5.1
เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ชัน ม. 4-6ๆตัวชี วัดที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิ ต
มัธยฐานๆฐานนิยมๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและเปอร์ เซนต์ไทล์ๆและตัวชี วัดที 3ๆเลือกใช้ค่ากลาง
ที เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุ ประสงค์ๆหน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูล เบืองต้น
ร้อยละ 19.58 และ 20.81 ตามลําดับๆซึ งจะเห็ นว่ามีจาํ นวนนักเรี ยนทีสอบไม่ผ่านสาระนี มากขึน
ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆโรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ
สตรี วิทยา พุทธมณฑลๆประสบปั ญหาด้านการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆโดยเฉพาะ
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
จากปัญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ทีมีผลสัมฤทธิ ตําๆนักเรี ยนขาดสมรรถภาพใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ๆนักวิชาการได้ให้ความสนใจมาตลอดดังจะเห็นได้จากมีเอกสารๆบทความ
มากมายได้เสนอวิธีการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพๆซึ งองค์ประกอบทีทําให้ครู สอนคณิ ตศาสตร์ ได้ดี
นันครู ตอ้ งคํานึ งถึงปรัชญาการสอนๆวิธีการสอนๆทักษะการสอนๆเทคนิคการสอนๆสื อการเรี ยน
การสอนและการวัดผลประเมินผลๆเพือทีจะพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนๆจึงได้มีการ
ค้นคว้านวัตกรรมๆวัสดุ ๆอุปกรณ์และวิธีการใหม่ ๆ ทีนํามาใช้เปลียนแปลงปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนทีทําอยู่เดิ มเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิงขึน (ยุพิน พิพิธกุล , 2545: 1) และจากการสอบถาม
ครู ผูส้ อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ อย่า งไม่เ ป็ นทางการถึ งสาเหตุ ที ทํา ให้นัก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ๆและปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ได้คาํ ตอบทํานองเดี ยวกันว่าๆนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ดีๆ มีความ
พร้ อมในการเรี ยนต่างกันๆขาดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆและมีเจตคติทีไม่ดีต่อสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้การเรี ยนการสอนไม่ประสบผลสําเร็ จๆนอกจากนัน
ยังพบว่าครู ยงั ขาดเทคนิคการสอนทีจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและเข้าใจๆการจัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยนเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีมุ่งเนื อหาเป็ นหลักๆขาดการให้นกั เรี ยนได้ลงมือ
ปฏิ บ ัติ ก ารแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองๆซึ งส่ ง ผลให้ นั ก เรี ยนขาดทัก ษะกระบวนการทาง
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คณิ ตศาสตร์ ๆนักเรี ยนทีเรี ยนอ่อนจะถูกทิงๆนักเรี ยนไม่ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ซึ งทํา ให้เกิ ดการท้อถอยและไม่ชอบวิช าคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งสิ ริพรๆทิ พย์คง (2545:ๆ97)ๆกล่ าวว่า
องค์ป ระกอบที มี อิท ธิ พ ลต่ อการเรี ย นรู้ วิช าคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย นนันๆครู แ ละวิธี ก ารสอนมี
อิทธิพลมากๆได้แก่ๆประสบการณ์การสอนของครู ๆการเตรี ยมการสอนๆความทันสมัยเชิงวิชาการ
ความสามารถของครู ทีจะจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้ผเู้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ผลตามแนวทางที
กําหนดไว้ในหลักสู ตรๆดังนันครู ผสู้ อนต้องเลื อกวิธีสอนทีเหมาะสมกับสภาพการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยน เช่นๆการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผูเ้ รี ยนจะ
ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนได้เชื อมโยงความรู้ทีได้รับจากเนื อหาทีเป็ นนามธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพๆซึ ง
จะเห็ นว่าเป็ นหน้าที ของครู ผูส้ อนที จะต้องหาทางแก้ไขปั ญหานักเรี ยนทีไม่ประสบผลสําเร็ จใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545: 57)ๆได้
กล่าวถึ งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีไม่ประสบผลสําเร็ จว่าส่ วนหนึ งเกิดจากตัวครู ๆคือครู
ไม่เปลียนพฤติกรรมในการสอนยังยึดตัวครู เป็ นศูนย์กลางการเรี ยน และครู ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรี ยนให้บรรลุจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะทัง 3 ด้าน คือๆด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัยและ
ด้านทักษะพิสัยๆตลอดจนไม่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรๆดังนันในการจัดการเรี ยนรู้ของ
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ผสู ้ อนควรฝึ กให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นๆทําเป็ นๆรู้จกั บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพือให้
เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมๆค่านิ ยมและลักษณะอันพึงประสงค์ๆฝึ กให้รู้จกั
ประเมินผลงานและปรับปรุ งงานตลอดจนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขๆซึ งเครื องมือหรื อวิธีการทีจะเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนเกิ ดคุณลักษณะดัง
กล่าวคือฝึ กให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ (ไพทูล นารคร, 2549: 38)
เพราะทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นความสามารถทีจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรี ยนรู ้ สิงต่าง ๆๆเพือให้ได้มาซึ งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในทีนี เน้นทีทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีจําเป็ นและ
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนได้แก่ๆความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้
เหตุผลๆความสามารถในการสื อสารๆสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอๆความสามารถ
ในการเชื อมโยงความรู ้และการมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ (ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ , 2551: 59) ซึ งสอดคล้องกับ ศิรินา วาจาสัตย์ (2547: 2) ทีกล่าวว่า
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ใ นสาระการเรี ย นรู้ คณิ ตศาสตร์ ๆโดยเฉพาะการเรี ย นรู้ ด้า นทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ถือเป็ นสิ งทีจําเป็ นเพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทักษะซึ งต้องมีการฝึ ก
บ่อย ๆ จึงจะสามารถทําได้ๆและทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ถือเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
ั
การพัฒนาอย่างสมําเสมอหรื อ
แสวงหาความรู ้ในเนือหาสาระต่าง ๆ ของคณิ ตศาสตร์ นนเองๆหากมี
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บ่อยครังจนผูเ้ รี ยนเกิดความชํานาญก็จะสามารถนําทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปแสวงหา
ความรู ้ในศาสตร์ วิชาต่าง ๆ ได้ๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แม้ไม่ใช่สาระหรื อเนื อหาแต่มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากๆการสอนแต่ละสาระจะให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพต้องคํานึ งถึ งทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบกัน (สุ วฒั น์ เอียมอรพรรณ, 2549: 2)ๆดังนันในการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆผูส้ อนต้องสอดแทรกทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เข้ากับการ
เรี ยนการสอนด้านเนื อหาด้วยการให้นักเรี ยนทํากิ จกรรมหรื อตังคําถามที กระตุ ้นให้นักเรี ยนคิ ด
อธิบายและให้เหตุผลๆเช่นๆให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทีเรี ยนมาแล้วหรื อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้
ผ่า นการแก้ปั ญหาๆให้ นัก เรี ย นใช้ค วามรู้ ท างพีช คณิ ต ในการแก้ปั ญ หาหรื ออธิ บ ายเหตุ ผ ลทาง
เรขาคณิ ต ๆให้นัก เรี ย นใช้ค วามรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ใ นการอธิ บ ายเกี ยวกับ สถานการณ์ ต่า ง ๆ ใน
ชี วิต ประจํา วัน หรื อ กระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นใช้ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ใ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงาน ที
หลากหลายและแตกต่ า งจากคนอื นๆรวมทังการแก้ปั ญหาที แตกต่า งจากคนอื นด้ว ยๆส่ วนการ
ประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถประเมินได้จากกิ จกรรมทีนักเรี ยนทํา
จากแบบฝึ กหัดๆจากการเขียนอนุทินหรื อข้อสอบทีเป็ นคําถามปลายเปิ ดทีให้โอกาสนักเรี ยนแสดง
ความสามารถ (ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ , 2551: 60)
จากข้อมูลดังกล่ าวข้างต้นจะเห็ นว่าสาเหตุสําคัญของปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ คือวิธี สอนของครู ๆซึ งการจัดการเรี ยนการสอนที สามารถยกระดับ
ผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนได้นนๆครู
ั
ผสู้ อนจะต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื อหาในบทเรี ยนและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนๆดังนันในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะต้อง
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอหลักการการจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้ดงั นี (ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2553: 59)
1.ๆการเรี ย นรู้ ควรเป็ นกระบวนการที เป็ นไปอย่างมี ชีวิตชี วาๆดัง นันผูเ้ รี ย นจึ งควรมี
บทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.ๆการเรี ยนรู ้เกิดได้จากแหล่งต่าง ๆ กันๆมิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึ งเพียงแหล่งเดียว
ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ทีสําคัญ
3.ๆการเรี ยนรู ้ทีดีจะต้องเป็ นการเรี ยนรู้ทีเกิดจากความเข้าใจๆจึงจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนจดจํา
และสามารถใช้การเรี ยนรู ้นนให้
ั เป็ นประโยชน์ได้ๆการเรี ยนรู้ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบด้วยตนเองนันมี
ส่ วนช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึงและจดจําได้ดี
4.ๆการเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้มีความสําคัญๆหากผูเ้ รี ยนเข้าใจและมีทกั ษะในเรื องนี
แล้วจะสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู้และคําตอบต่าง ๆ ทีตนเองต้องการได้
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5.ๆการเรี ย นรู้ ที มี ค วามหมายแก่ ผูเ้ รี ย นๆคื อการเรี ยนรู้ ที ผูเ้ รี ย นสามารถนํา ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
ในการจัดการเรี ยนการสอนผูส้ อนควรให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อกระบวนการ
เรี ยนรู้ ๆซึ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนตืนตัวทังทางร่ างกายๆสติปัญญาๆอารมณ์และสังคมๆเพือผูเ้ รี ยนจะได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองๆนันคือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้นกั เรี ยนรู้จกั คิดๆเป็ นเจ้าของความคิดๆสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเองและให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ๆส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันๆซึ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้ นและภูมิใจในตนเองๆตระหนักถึ งความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่มๆช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึนๆพัฒนาความสัมพันธ์ทีดี ๆยอมรับผูอ้ ืนมากขึนๆสร้างความ
มันใจในตนเองและรู ้คุณค่าของตนเอง (Slavin, 1990, อ้างถึงใน วัชราๆเล่าเรี ยนดี, 2550: 102) และ
เพือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของประเทศในปั จจุบนั และอนาคตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติๆพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ทีได้ระบุถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้วา่ ๆให้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดๆการจัดการๆการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพือป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาๆการพิจารณาหาวิธีการเพือปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ น
สิ งจําเป็ นในการพัฒนาคุ ณ ภาพด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ ๆการคิ ดแก้ปั ญหาในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ๆซึ งๆชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5)ๆได้กล่าวว่าการสอนให้นกั เรี ยนทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการสอนที ช่ วยให้นัก เรี ยนรู้ จกั การทํางานเป็ นที มๆรู้ จกั วิธี การระดมสมองเพื อ
แก้ปั ญหาๆรู้ จ ัก การศึ ก ษาค้น คว้า หาความจริ ง ด้ว ยทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆ ทํา ให้
นักเรี ยนเกิดเจตคติ ทีดี ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆดังนันการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ น
กิ จกรรมที ช่ ว ยให้นักเรี ย นได้พฒั นาการเรี ย นรู้ ท างด้านพุท ธิ พิสัย ๆทัก ษะพิ สัย และจิตพิ สัยตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆนอกจากนันการจัดกิ จกรรมโครงงานเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้รูปแบบหนึ งทีจะทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองๆได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งในลักษณะ
ของการศึกษาๆสํารวจๆค้นคว้าๆทดลองๆประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครู เป็ นผูก้ ระตุน้ ๆแนะนําและให้
คําปรึ กษา (สุ พล วังสิ นธุ์, 2543: 11)ๆทําให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆได้
ประมวลความรู้และนําความรู้ความสามารถตลอดจนนําทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนๆและการจัดกิ จกรรมโครงงานเป็ นกิ จกรรมทีช่ วยให้นักเรี ยนได้
พัฒนาความคิ ดอย่างอิสระๆได้ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่มๆฝึ กทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหา
ความรู้ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544: 7)ๆทําให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ และยังช่วยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเปลียนแปลงในทางสร้างสรรค์ตลอดชีวติ
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การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นวิธีการทีเหมาะสมวิธีหนึ งทีใช้ในการสอน
คณิ ตศาสตร์ ๆโดยเฉพาะในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึงๆชัยศักดิๆลีลาจรัสกุล
(ม.ป.ป.: 6)ๆและศักดิดา ศรี ผาวงศ์ (2547: 2) กล่าวสอดคล้องกันไว้วา่ ๆการจัดการเรี ยนการสอน
แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีมีจุดประสงค์ดงั นี ๆ1)ๆเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดความรัก
ความสนใจและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆ2)ๆเพือพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการแก้ปั ญ หาๆ3)ๆเพื อให้นัก เรี ย นนํา ความรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจํา วันหรื อออกแบบสิ งประดิ ษ ฐ์ใ หม่ ๆ ได้ๆ โดยตระหนักถึ งคุ ณค่า และ
ประโยชน์ของวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆ4)ๆเพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ๆ5)ๆเพือให้นกั เรี ยนรู้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ๆ6)ๆเพือส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ยนได้แสดงออกๆพร้ อมทังได้มี โอกาสเผยแพร่
ผลงานของตนเองๆ7)ๆเพือพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ๆและ 8)ๆเพือ
ส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าหรื อวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีมีความสนใจและมีความสามารถ
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ๆจะเห็นว่าการจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นส่ วน
หนึงในการเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ๆเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งไม่ใช่เป็ นการเพิมเนือหาให้กบั ผูเ้ รี ยนๆแต่
เป็ นการฝึ กปฏิ บตั ิงานให้ผูเ้ รี ยนหาข้อสรุ ปๆเผยแพร่ ๆหรื อนําเสนอรายงานข้อค้นพบด้วยตนเอง
นอกจากนันการให้นัก เรี ย นทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ย งั เป็ นการสนองเจตนารมของหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช 2551ๆในด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนๆซึ งทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะในด้านความสามารถในการสื อสารและความสามารถในการแก้ปัญหาๆเพราะ
ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดๆความรู้ความเข้าใจๆความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนข้อมูลๆรวมทังค้นหาวิธีการแก้ปัญหาๆตัดสิ นใจแก้ปัญหาบนพืนฐานของหลักเหตุผล
นอกจากนันยังเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการใฝ่ เรี ยนรู้และมุ่งมัน
ในการทํางาน
จากสภาพความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาและผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นๆผูว้ ิจยั
ในฐานะครู ผู้ส อนสาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ จึ ง สนใจที จะพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ แ ละทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๆโดยจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ และศึ กษาความพึ งพอใจของ
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีๆผลการวิจยั ทีเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานๆซึ งพบว่าเป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ทีสามารถพัฒนาผลการเรี ยนรู้ และทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนให้สูงขึนได้ๆเพราะการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานจะส่ งเสริ มและ
ฝึ กฝนให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วิธีการศึกษาๆค้นคว้าๆลงมือปฏิ บตั ิด้วยตนเองๆซึ งจะทําให้นกั เรี ยน
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ๆได้นาํ ความรู้ความสามารถตลอดจนกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาอย่างครบถ้วนๆก่อให้เกิดความรู้ๆความคิดๆการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาสิ งใหม่ ๆ
ซึ งทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีศึกษาๆได้แก่ๆ1)ๆการแก้ปัญหาๆ2)ๆการให้เหตุผลๆ3)
การสื อสารสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆ4)ๆการเชื อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์ และเชื อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ และๆ5)ๆ ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆโดย
เลือกเนือหาในหน่วยที 3ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ประกอบด้วยๆการวัดค่ากลางของข้อมูล
และการวัดการกระจายของข้อมูลๆตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช 2551ๆสาระที 5
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและความน่ าจะเป็ นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลๆชัน ม. 4-6ๆตัวชี วัดที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิ ตๆมัธยฐานๆฐานนิยมๆส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานและเปอร์ เ ซนต์ไ ทล์ ๆ และตัว ชี วัด ที 3ๆเลื อ กใช้ค่ า กลางที เหมาะสมกับ ข้อ มู ล และ
วัตถุประสงค์ๆของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆมาใช้ในการทําโครงงานๆเนื องจากเนือหามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิธี การจัดการเรี ย นรู้ แบบโครงงานๆซึ งผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาแนวคิ ด และ
งานวิจยั ต่าง ๆๆเพือเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆมีรายละเอียดดังนี ๆสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2529: 9-20)ๆได้นาํ เสนอขันตอนการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ไว้ 5 ขันตอน ดังนีๆ1)ๆการคิดจะเลือกหัวเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผน
ในการทําโครงงานๆ3)ๆการลงมือทําโครงงานๆ4)ๆการเขียนรายงาน และๆ5)ๆการแสดงผลงาน
ส่ วนชัยศักดิ ๆลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 8-13)ๆและวิมลศรี สุ วรรณรัตน์ๆและมาฆะ ทิพย์ศรี (2551:
23-27)ได้กล่าวถึงขันตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ สอดคล้องกันไว้ 5 ขันตอน ดังนีๆ1)ๆการคิด
เลือกหัวเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆเป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดและยากทีสุ ดๆหัวเรื องหรื อปั ญหาที
จะศึกษานันควรให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ ิ ดและเลื อกด้วยตนเองๆโดยทีหัวข้อเรื องของโครงงานควรมี
ความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนๆมุ่งชัดว่าจะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใดและควรเป็ นเรื องทีแปลกใหม่
ซึ งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยๆ2)ๆการวางแผนในการทําโครงงานๆต้องวางแผนในการทํา
โครงงานรวมถึ งการเขี ย นเค้าโครงของโครงงานซึ งต้องมี การวางแผนหรื อวางรู ปโครงงานไว้
ล่วงหน้าเพือให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบไม่สับสนๆ3)ๆการลงมือทําโครงงาน
เป็ นการปฏิ บตั ิตามแผนดําเนินงานซึ งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างหรื อประดิ ษฐ์
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การปฏิบตั ิการทดลองๆการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ซึ งแล้วแต่วา่ จะเป็ นโครงงานประเภทใดๆอาจเป็ น
การเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมจากแผนงานทีวางไว้ในตอนแรกบ้างก็ได้ๆเมือดําเนินการทําโครงงาน
ครบถ้วนตามขันตอนได้ขอ้ มูลแล้วควรมีการตรวจสอบผลการทดลองด้วยการทดลองซําเพือให้
ได้ผ ลที แน่ น อนๆถ้า เป็ นสิ งประดิ ษ ฐ์ค วรคํา นึ ง ถึ ง ความคงทนแข็ ง แรงและขนาดที เหมาะสม
หลังจากนันทําการวิเคราะห์ ข ้อมู ลแปลผลและสรุ ปผลการศึ ก ษาค้นคว้า ๆพร้ อมทังอภิ ปรายผล
การศึกษาค้นคว้าไม่ว่าผลนันจะตรงตามความคาดหมายหรื อตามสมมติฐานทีตังไว้หรื อไม่ก็ตาม
4)ๆการเขียนรายงานๆเป็ นการเสนอผลของการศึกษาค้นคว้า เป็ นเอกสารเพืออธิ บายให้ผอู้ ืนทราบ
แนวคิดหรื อปั ญหาทีศึกษาๆวิธีดาํ เนิ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได้ และๆ5)ๆการ
นําเสนอโครงงานและการวัดผลประเมินผลโครงงานเป็ นการเสนอผลงานทีได้ศึกษาค้นคว้า จน
สําเร็ จลงด้วยความคิด และความพยายามของผูท้ าํ โครงงานให้คนอืนได้รับรู้และเข้าใจถึ งผลงาน
สมศักดิ สิ นธุ ระเวชญ์ๆและคณะ (2546: 231-233) ได้เสนอขันตอนการทําโครงงานดังนี ๆ1) การ
วางแผนๆคือการสร้างแผนทีความคิดและใช้เทคนิค 5W1Hๆให้ครอบคลุมสาระของโครงงาน คือ
Who (ใครทําอะไร)ๆWhy (ทําไมต้องทํา)ๆWhere (ทําทีไหน)ๆWhen (ทําเมือไร)ๆWhat (ทําอะไร)
และๆHow (ทําอย่างไร)ๆ2)ๆการปฏิบตั ิๆเป็ นการทําโครงงานตามขันตอนทีวางไว้ๆ3)ๆการเขียน
รายงานๆ4)ๆการนํา เสนอๆเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นได้นํา เสนอโครงงานและรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผูอ้ ืนๆราตรี ทองสามสี (2547:ๆ6)ๆได้นาํ เสนอขันตอนการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ 5
ขันตอน ดังนี 1)ๆขันนํา 2)ๆขันกําหนดจุดมุ่งหมาย 3)ๆขันวางแผน 4)ๆขันดําเนินการตามแผน
และ 5)ๆขันนําเสนอและประเมินผลๆและ วรรณ์วิไลๆหงส์ทอง (2551: 10)ๆได้นาํ เสนอขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้ไว้ 5 ขันตอน ดังนี 1)ๆการเลือกหัวเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผน
3)ๆการลงมือปฏิบตั ิๆ4)ๆการเขียนรายงานๆและ 5)ๆขันนําเสนอผลงาน
จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารผลงานวิจยั ต่าง ๆ ทีได้กล่าวมาๆผูว้ ิจยั จึงได้สังเคราะห์
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที ๆเพือให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นสู งขึน โดยมี 4 ขันตอนดังนีๆ1)ๆขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน
โดยชี แจงรายละเอี ยดตัวชี วัด ให้ค วามรู้ ใ นสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ ข ้อมูล เบื องต้น
กระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทําโครงงานๆ2)ๆขันกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ๆ เป็ นขันตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ แบบโครงงานๆประกอบด้วย 5ๆขันตอนๆดัง นี
ขันตอนที 1ๆการเลื อ กหัว ข้อ เรื องหรื อ ปั ญ หาที จะศึ ก ษาๆขันตอนที 2ๆการวางแผนในการทํา
โครงงานๆขันตอนที 3ๆการลงมือทําโครงงานๆขันตอนที 4ๆการเขียนรายงานๆและขันตอนที 5
การนําเสนอผลงานๆ3)ๆขันสรุ ปบทเรี ยน เป็ นการสรุ ปบทเรี ยนการอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
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ร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยนๆผูส้ อนอธิ บายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ และ 4)ๆขัน
ทดสอบและประเมินผลๆให้นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบเนื อหาในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ๆซึ งเป็ นการตรวจสอบความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนมาๆซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ๆได้ดงั แผนภูมิที 1
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ชีแจงรายละเอียดตัวชีวัด
1.2 ให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์เรื อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
1.3 กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการ
ทําโครงงาน
2. ขันกิจกรรมการเรียนรู้
- การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะ
ศึกษา
- การวางแผนในการทําโครงงาน
- การลงมือทําโครงงาน
- การเขียนรายงาน
- การนําเสนอผลงาน
3. ขันสรุ ปบทเรียน
3.1 ครู และนักเรี ยนแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์
3.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติม
ในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
4. ขันทดสอบและประเมินผล
นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบ
เนือหาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
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ผลการเรี ยนรู้เรื องการ

แผนภูมิที ๆกรอบแนวคิดในการวิจยั

วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
คุณภาพทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
ความสามารถในการทํา
โครงงาน
ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
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คําถามของการวิจัย
1.ๆผลการเรี ย นรู้ วิช าคณิ ตศาสตร์ เ รื องการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล เบื องต้น ๆของนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2.ๆคุ ณภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 5ๆที
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับใด
3.ๆความสามารถในการทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที ๆ5
ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆอยูใ่ นระดับใด
4.ๆความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5ๆที มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงาน อยูใ่ นระดับใด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.ๆเพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
2.ๆเพือศึกษาคุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3.ๆเพือศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
4.ๆเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
สมมติฐานของการวิจัย
ผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานๆหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1ๆประชากรที ใช้ในการวิจยั ในครั งนี ๆได้แก่ๆนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ของ
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นาๆกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ๆทีกําลังเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1ๆปี การศึกษา
2554 จํานวน 6 ห้องเรี ยนๆรวมทังสิ น 225 คน
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1.2ๆกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒั นาๆเขตทวีวฒั นาๆกรุ งเทพมหานครๆสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ๆทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1ๆปี การศึกษา 2554
ที ได้มาด้วยวิธีก ารสุ่ ม ห้องเรี ย นด้วยวิธี การสุ่ มอย่า งง่ าย (SimpleๆRandomๆSampling)ๆโดยการ
จับสลากห้องเรี ยนมา 1 ห้องเรี ยน ได้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 จํานวน 41 คน
2. ตัวแปรทีจะศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาในงานวิจยั ครังนีประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
2.1ๆตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
2.2ๆตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่
2.2.1ๆผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
2.2.2ๆคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2.2.3ๆความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.2.4ๆความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3. เนือหา ในการวิจยั ครังนีใช้เนือหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชนมั
ั ธยมศึกษา
ปี ที ๆเรื องการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น ประกอบด้วยๆการวัดค่ากลางของข้อมูลและการวัดการ
กระจายของข้อมูลๆตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ๆสาระที 5ๆการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่ าจะเป็ นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชัน ม. 4-6 ตัวชี วัดที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิ ตๆมัธยฐานๆฐานนิ ยมๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์ เซนต์ไทล์ๆและตัวชีวัดที 3ๆเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ๆหน่ วย
การเรี ยนรู้ที 3ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
4.ๆระยะเวลาๆในการวิจยั ครังนีได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ในภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2554ๆโดยใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัวโมงๆรวมทังสิ น 12 ชัวโมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1.ๆการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน หมายถึงๆการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ๆเป็ นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจเพือตอบข้อสงสัย
หรื อปั ญหาๆโดยมีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบมีขนตอน
ั
ภายใต้การดูแลของครู ซึ งประกอบด้วย
ขันตอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ 4 ขันตอน 1)ๆขันนําเข้าสู่ บทเรี ยนๆโดยชี แจงรายละเอียด
ตัวชี วัดๆให้ความรู ้ในสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆกระตุน้ ความสนใจให้
นักเรี ยนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทําโครงงาน 2)ๆขันกิจกรรมการเรี ยนรู้ๆเป็ นขันตอนการ
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จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานๆประกอบด้วยๆการเลื อกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
การวางแผนในการทําโครงงานๆการลงมือทําโครงงานๆการเขียนรายงานๆการนําเสนอผลงาน
3)ๆขันสรุ ปบทเรี ยนๆเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนๆการอภิปรายแสดงความพึงพอใจร่ วมกันระหว่างครู กบั
นักเรี ยนๆการอภิปรายในส่ วนที นักเรี ยนยังไม่เข้าใจ และ 4)ๆขันทดสอบและประเมินผลๆให้
นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบหลัง จากเรี ย นจบเนื อหาในแต่ ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้ ๆ ซึ งเป็ นการ
ตรวจสอบความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนมา
.ๆผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ นๆหมายถึ งๆคะแนนทีได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ต
มัธยฐานๆฐานนิยมๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐานๆเปอร์ เซนต์ไทล์และการเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสม
กับข้อมูลและวัตถุประสงค์
.ๆคุ ณภาพของทัก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ หมายถึ ง ระดับ คุ ณ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ อย่างมีระบบทางคณิ ตศาสตร์ ๆโดยสามารถปฏิบตั ิได้ดีมี
คุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ ว โดยพิจารณาจากทักษะ 5 ทักษะ คือ 1)ๆทักษะด้าน
การแก้ปัญหา 2)ๆทักษะด้านการให้เหตุผลๆ3)ๆทักษะด้านการสื อสารการสื อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ แ ละการนําเสนอๆ4)ๆทัก ษะด้า นการเชื อมโยงๆและ 5)ๆทัก ษะด้า นความคิ ดริ เริ ม
สร้ างสรรค์ๆทีวัดด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนๆโดยใช้
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับๆและกําหนดเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค
(Rubric Score)
4.ๆความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึงๆระดับการปฏิบตั ิงานในการทําโครงงาน
โดยพิจารณาจากการทําโครงงาน 5 ด้าน คือ 1)ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา 2)ๆ
การวางแผนในการทําโครงงาน 3)ๆการลงมื อทําโครงงาน 4)ๆการเขี ย นรายงาน และ 5)ๆการ
นําเสนอผลงานๆทีวัดด้วยแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผวู้ ิจยั สร้างขึน
โดยใช้แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับๆและกําหนดเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รู บริ ค (Rubric Score)
5.ๆความพึงพอใจของนั กเรี ยนๆหมายถึ งๆระดับความรู้ สึ กนึ กคิ ด ของนักเรี ย นที มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ๆบรรยากาศและประโยชน์ทีได้รับจากการ
เรี ยนรู้ๆทีวัดด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
6.ๆนักเรียนๆหมายถึงผูเ้ รี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆโรงเรี ยนนวมินทรา
ชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาแนวคิดๆทฤษฎีๆหลักการๆวรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้องๆดังนี
1.ๆหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐานๆพุ ท ธศัก ราช 2551 และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล: กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
2.ๆการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
2.1ๆหลักการสอนคณิ ตศาสตร์
2.2ๆทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์
2.3ๆวิธีสอนคณิ ตศาสตร์
2.4ๆลําดับขันการสอนคณิ ตศาสตร์
3.ๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3.1ๆความหมายของทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3.2ๆประเภทของทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3.2.1ๆการพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา
3.2.2ๆการพัฒนาทักษะด้านการให้เหตุผล
3.2.3ๆการพัฒนาทักษะด้านการสื อสารๆสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และ
การนําเสนอ
3.2.4ๆการพัฒนาทักษะด้านการเชื อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ๆและ
เชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ
3.2.5ๆการพัฒนาทักษะด้านความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
3.3ๆแนวทางการวัดและประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
4.ๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
4.1ๆความหมายของโครงงาน
4.2ๆขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
4.3ๆประเภทของโครงงาน
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4.4ๆขันตอนในการทําโครงงาน
5.ๆโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.1ๆความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.2ๆจุดประสงค์ของการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.3ๆประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.4ๆขันตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.5ๆการประเมินผลโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.6ๆประโยชน์และสิ งทีได้รับจากการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.7ๆบทบาทของอาจารย์ทีปรึ กษาโครงงานคณิ ตศาสตร์
6.ๆงานวิจยั ทีเกียวข้อง
6.1ๆงานวิจยั ในประเทศ
6.2ๆงานวิจยั ต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังนี
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หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ๆเป็ นหลักสู ตรทีจัดทําขึน
สําหรับท้องถิ นและสถานศึกษานําไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
และจัดการเรี ยนการสอนๆเพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มี
คุ ณภาพด้า นความรู้ และทัก ษะที จําเป็ นสําหรั บ การดํา รงชี วิตในสัง คมที มี การเปลี ยนแปลงและ
แสวงหาความรู ้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช, 2551: 2)
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ งเป็ นกําลังของชาติ
ให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังทางด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมือง
ไทยและเป็ นพลเมืองโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
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ทรงเป็ นประมุขๆมีความรู ้และทักษะพืนฐานๆรวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อๆการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตๆโดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มีหลักการทีสําคัญดังนี
1.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ ๆมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมายสําหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ๆทักษะๆเจตคติและคุณธรรม
บนพืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองต่อการกระจายอํานาจๆให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
4.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระการเรี ยนรู้ๆเวลาและการ
จัดการเรี ยนรู้
5.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6.ๆเป็ นหลักสู ตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบๆนอกระบบๆและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายๆสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์
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จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี ๆมีปัญญาๆมี
ความสุ ขๆมี ศกั ยภาพในการศึ กษาต่อและประกอบอาชี พ ๆจึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้เกิ ดกับ
ผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
1.ๆมีคุณธรรมๆจริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ๆเห็นคุณค่าของตนเองๆมีวินยั ๆและ
ปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถื อ ๆยึดปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2.ๆมีความรู้ อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื อสารๆการคิดๆการแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ
3.ๆมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดีๆมีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
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4.ๆมีความรักชาติๆมีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกๆยึดมันในวิถี
ชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
5.ๆมีจิตสํานึ กในการอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมและภูมิ ปัญญาไทยๆการอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อมๆมีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคมๆการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ๆซึ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีกําหนดนันๆจะช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
สมรรถนะสําคัญ ประการ ดังนี
1.ๆความสามารถในการสื อสารเป็ นความสามารถในการรับและส่ งสารๆมีวฒั นธรรม
ในการใช้ ภ าษาถ่ า ยทอดความคิ ด ๆความรู้ ค วามเข้า ใจๆความรู้ สึ ก และทัศ นะของตนเองเพื อ
แลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆๆการเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องๆตลอดจนการเลือกใช้วิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2.ๆความสามารถในการคิดๆเป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๆการคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้ างสรรค์ๆการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็ นระบบๆเพือนําไปสู่ การสร้ าง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.ๆความสามารถในการแก้ปัญหาๆเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผลๆคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมๆแสวงหาความรู้ ๆประยุกต์
ความรู ้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาๆและมีการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเองๆสังคมและสิ งแวดล้อม
4.ๆความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตๆเป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ๆการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองๆการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื องๆการทํางาน
และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลๆการจัดการปั ญหา
และความขัดแย้ง ต่า ง ๆ อย่างเหมาะสมๆการปรั บ ตัวให้ทนั กับการเปลี ยนแปลงของสั งคมและ
สภาพแวดล้อมและการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลต่อตนเองและผูอ้ ืน
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5.ๆความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ๆ เป็ นความสามารถในการเลื อ กและใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีๆเพือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรี ยนรู้ ๆการสื อสารๆการทํางานๆการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐานๆมุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ๆเพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองโลก ดังนี
1.ๆรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.ๆซือสัตย์สุจริ ต
3.ๆมีวนิ ยั
4.ๆใฝ่ เรี ยนรู้
5.ๆอยูอ่ ย่างพอเพียง
6.ๆมุ่งมันในการทํางาน
7.ๆรักความเป็ นไทย
8.ๆมีจิตสาธารณะ
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มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุ ลๆต้องคํานึ งถึ งหลักการพัฒนาการทางสมองและ
พหุ ปัญญาๆหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานๆจึ งกําหนดให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ ๆ8ๆกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ดังนี
1.ๆภาษาไทย
2.ๆคณิ ตศาสตร์
3.ๆวิทยาศาสตร์
4.ๆสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ๆสุ ขศึกษาและพลศึกษา
6.ๆศิลปะ
7.ๆการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.ๆภาษาต่างประเทศ
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ๆเป็ นเป้ าหมายสําคัญของ
การพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนๆมาตรฐานการเรี ยนรู้ ๆระบุสิงทีผูเ้ รี ยนพึงรู้ และปฏิ บตั ิได้ๆมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที พึ ง ประสงค์ๆ ที ต้อ งการให้เ กิ ด กับ ผูเ้ รี ย นเมื อจบการศึ ก ษาขันพื นฐาน
นอกจากนันๆมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ยงั เป็ นกลไกลสําคัญในการขับเคลื อนพัฒนาการศึกษาทังระบบ
เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้ จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรๆต้องสอนอะไรๆจะสอนอย่างไร
และประเมินอย่างไรๆรวมทังเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบเพือการประกันคุณภาพการศึกษาๆโดย
ใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในๆการประเมินคุณภาพภายนอกๆซึ งรวมถึงการทดสอบระดับ
เขตพืนทีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติๆระบบการตรวจสอบเพือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็ น
สิ งสําคัญทีช่ วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้กาํ หนดเพียงใด
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ตัวชีวัด
ตัวชี วัด ระบุ สิ งที ผูเ้ รี ย นพึ ง รู้ แ ละปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ๆ รวมทังคุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ย นในแต่ ล ะ
ระดับ ชันๆซึ งสะท้อ นถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู้ ๆ มี ค วามเฉพาะเจาะจงและมี ความเป็ นรู ปธรรม
นําไปใช้ในการกําหนดเนือหาๆจัดทําหน่วยการเรี ยนรู้ๆจัดการเรี ยนการสอนและเป็ นเกณฑ์สําหรับ
การวัดประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน
1.ๆตัว ชี วัด ชันปี ๆเป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาผูเ้ รี ย นแต่ ล ะชันปี ในระดับ การศึ ก ษา
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปี ที 1-มัธยมศึกษาปี ที 3)
2.ๆตัวชี วัดช่ วงชันๆเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปี ที 4-6)
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทําไมต้ องเรียนคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ๆทําให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ๆคิดอย่างมีเหตุผลๆเป็ นระบบๆมีแบบแผนๆสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ ได้
อย่า งถี ถ้ว นรอบคอบๆช่ ว ยให้ ก ารคาดการณ์ ๆ วางแผนๆตัด สิ น ใจๆแก้ปั ญ หาและนํา ไปใช้ใ น
ชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมๆนอกจากนี คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ๆเทคโนโลยีและศาสตร์อืน ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ นชีวิตช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดีขึนและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
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เรียนรู้ อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื อง
ตามศักยภาพๆโดยกําหนดสาระหลักทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี
จํ า นวนและการดํ า เนิ น การๆความคิ ด รวบยอดและความรู้ สึ ก เชิ ง จํา นวนๆระบบ
จํานวนจริ ง ๆสมบัติเกี ยวกับ จํานวนจริ ง ๆการดําเนิ น การของจํานวนๆอัตราส่ วนๆร้ อยละๆการ
แก้ปัญหาเกียวกับจํานวนๆการใช้จาํ นวนในชีวติ จริ ง
การวัดๆความยาว ระยะทาง นําหนัก พืนที ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกียวกับการวัดๆอัตราส่ วนตรี โกณมิติๆการแก้ปัญหาเกียวกับการวัด
และการนําความรู ้เกียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
เรขาคณิต ๆรู ป เรขาคณิ ตและสมบัติรูปเรขาคณิ ตหนึ งมิติ ๆ สองมิติและสามมิ ติ ๆ การ
นึ กภาพๆแบบจําลองทางเรขาคณิ ตๆทฤษฎีบททางเรขาคณิ ตๆการแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation)ในเรื องการเลือนขนาน(translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน(rotation)
พีชคณิตๆแบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดําเนินการของเซต
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิ ต ลําดับเรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต
และอนุกรมเรขาคณิ ต
การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม การ
กําหนดวิธีการศึกษาๆการเก็บรวบรวมข้อมูลๆการวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล ๆการสํารวจ
ความคิ ด เห็ น ๆความน่ า จะเป็ นๆการใช้ค วามรู้ เกี ยวกับ สถิ ติแ ละความน่ า จะเป็ นในการอธิ บ าย
เหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสิ นใจในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ๆการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีหลากหลายๆการให้
เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ การเขียนเชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อืน ๆ และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
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คุณภาพของผู้เรี ยนเมือจบชั นมัธยมศึกษาปี ที 6
มีความคิดรวบยอดเกียวกับจํานวนจริ งๆค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริ งๆจํานวนจริ งทีอยูใ่ น
รู ปกรณฑ์และจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็ นจํานวนตรรกยะๆหาค่าประมาณ
ของจํานวนจริ งทีอยู่ในรู ปกรณฑ์และจํานวนจริ งทีอยู่ในรู ปเลขยกกําลังโดยใช้วิธีการคํานวณที
เหมาะสมและสามารถนําสมบัติของจํานวนจริ งไปใช้ได้
นํา ความรู ้ เรื องอัตราส่ วนตรี โกณมิ ติไ ปใช้ใ นการคาดคะเนระยะทางๆความสู ง และ
แก้ปัญหาเกียวกับการวัดได้
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มีความคิดรวบยอดในเรื องเซตๆการดําเนิ นการของเซตและใช้ความรู้เกียวกับแผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ ๆแสดงเซตไปใช้แก้ปัญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล
เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้
มีความคิดรวบยอดเกี ยวกับความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั ๆสามารถใช้ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชนั แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เข้าใจความหมายของลําดับเลขคณิ ต ๆลําดับเรขาคณิ ตๆและสามารถหาพจน์ทวไปได้
ั
เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตๆอนุกรมเรขาคณิ ตและหาผลบวก n
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ตโดยใช้สูตรและนําไปใช้ได้
รู ้และเข้าใจการแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง รวมทังใช้กราฟของ
สมการ อสมการ หรื อฟังก์ชนั ในการแก้ปัญหา
เข้าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้ค่ากลางได้เหมาะสมกับข้อมูลและ
วัตถุ ประสงค์ๆ สามารถหาค่า เฉลี ยเลขคณิ ต ๆมัธยฐานๆฐานนิ ยมๆส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานและ
เปอร์ เซนต์ไทล์ของข้อมูล ๆวิเคราะห์ข ้อมูล และนํา ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลไปใช้ช่ วยในการ
ตัดสิ นใจ
เข้าใจเกียวกับการทดลองสุ่ มๆเหตุการณ์และความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ๆสามารถใช้
ความรู ้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ประกอบการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
ใช้วิธีการทีหลากหลายแก้ปัญหาๆใช้ความรู้ ๆทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมๆให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสมๆใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสารๆการ
สื อความหมายและการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนๆเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์
และนําความรู้ๆหลักการๆกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์ อืน ๆและมีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สาระทีๆ1ๆจํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1ๆเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จาํ นวนในชีวติ จริ ง
มาตรฐานๆค 1.2ๆเข้าใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดําเนินการต่าง ๆ และใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐานๆค 1.3ๆใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหา
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มาตรฐานๆค 1.4ๆเข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกียวกับจํานวนไปใช้
สาระทีๆ2ๆการวัด
มาตรฐานๆค 2.1ๆเข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
มาตรฐานๆค 2.2ๆแก้ปัญหาเกียวกับการวัด
สาระทีๆ3ๆเรขาคณิต
มาตรฐานๆค 3.1ๆอธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐานๆค 3.2ๆใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกียวกับปริ ภูมิ(spatial reasoning) และ
ใช้แบบจําลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระทีๆ4ๆพีชคณิต
มาตรฐานๆค 4.1ๆเข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
มาตรฐานๆค 4.2ๆใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical
model) อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้
แก้ปัญหา
สาระทีๆ5ๆการวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐานๆค 5.1ๆเข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐานๆค 5.2ๆใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
มาตรฐานๆค 5.3ๆใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สาระทีๆ6ๆทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานๆค 6.1ๆมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชือโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
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หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล ตังอยูเ่ ลขที 70 หมู่ 2 แขวงทวีวฒั นา
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เปิ ดสอนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1ๆถึงชันมัธยมศึกษาปี ที 6ๆมีจาํ นวนนักเรี ยนทังสิ น 2,739 คนๆครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา 105 คน
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นโยบายการจัดการศึกษา
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีกล่าวถึงเกียวกับการจัดการศึกษาให้มีการเร่ งรัด
การปฏิ รูปการศึกษาโดยยึดคุ ณธรรมนําความรู้ ๆเสริ มสร้ างความตระหนักในคุ ณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงๆรวมทังผลของการวิเคราะห์องค์กรเพือดู สภาพภายในและภายนอก (SWOT)
ของโรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นูทิ ศ สตรี วิท ยา พุ ทธมณฑลๆโรงเรี ย นจึ ง ได้ก าํ หนดนโยบายการจัด
การศึกษา ดังนี
1.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมๆจริ ยธรรมๆมีความเป็ นไทยๆตระหนักและนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวติ
2.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ๆใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนๆและมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ๆคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้อมูล
3.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด
4.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู้และสามารถดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ งแวดล้อม
5.ๆเพิมประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการให้มีความคล่องตัวๆส่ งผลให้นักเรี ยน
พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็ นทียอมรับของสังคม
6.ๆพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการๆให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ความรู้ความสามารถๆคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดํารงชีวติ ได้ตามศักยภาพ
7.ๆพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานๆสามารถจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.ๆพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้และสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการจัดการศึกษา
9.ๆส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนๆเครื อข่ายผูป้ กครองๆให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษาและส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
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วิสัยทัศน์
รั ก ศัก ดิ ศรี ๆ มีคุณธรรมๆเลิ ศ ลําวิช าการๆสื บสานงานพระราชดํา ริ ๆ มี ความเป็ นไทย
สื อสารได้อย่างน้อยสองภาษาๆลําหน้าทางความคิดๆผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ๆมุ่งมันอาชีพสุ จริ ต
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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พันธกิจ
1.ๆส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถๆคุณลักษณะทีพึงประสงค์
และทักษะการดํารงชีวติ อย่างพอเพียงๆมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
2.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนๆและมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ๆคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้อมูล
3.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด
4.ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู้และสามารถดําเนิ นชีวิตตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ งแวดล้อม
5.ๆพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
6.ๆพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิ ผลทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
7.ๆสร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทกั ษะในการทํางานๆและนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.ๆพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้และสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการการเรี ยนการสอนๆตลอด
ทังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั เรี ยน
9.ๆสร้างเครื อข่ายชุมชนทีเข้มแข็งๆเพือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
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เป้าประสงค์
1.ๆโรงเรี ยนมีระบบการบริ หารจัดการทีดี ๆมีความโปร่ งใสๆสามารถตรวจสอบได้ มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมๆการปฏิ บตั ิ ง านแบบกัล ยาณมิ ตรๆรวมพลัง สร้ างสรรค์แ ละร่ ว มกัน
รับผิดชอบโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
2.ๆโรงเรี ยนยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาสู งขึน เป็ นทียอมรับของชุมชนและผู้
ทีเกียวข้อง
3.ๆโรงเรี ยนมีก ารพัฒนาหลัก สู ตรและจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้น
นักเรี ยนเป็ นสําคัญ
4.ๆนักเรี ยนได้รับการบริ การทางการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
5.ๆนักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ๆคิดวิเคราะห์ๆมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสารเพือการเรี ยนรู้ มีนิสัยใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
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6.ๆนักเรี ยนมีทกั ษะในการดํารงชีวติ มีความมันใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีคุณธรรม
และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
7.ๆนักเรี ยนมีความเป็ นไทยๆมีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถินๆรู ้จกั การดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง
8.ๆผูบ้ ริ หาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ กียวข้องมี
ความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.ๆโรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู้และสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการจัดการศึกษาๆโดยเพิมศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.ๆโรงเรี ยนมีระบบเครื อข่าย ผูเ้ ชี ยวชาญ ศึกษานิ เทศก์ ชุ มชนและภูมิปัญญาท้องถิน
ทีมีความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
จัดการเรี ยนรู้ให้ผูเ้ รี ยนโดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพือให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพๆอันเป็ นพืนฐานในการศึกษาและการประกอบอาชีพๆเป็ น
พลเมืองทีมีคุณภาพๆมีคุณธรรมๆจริ ยธรรมๆมีความสุ ขและความสําเร็ จในการดํารงชีวติ
พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1.ๆจัดกิ จกรรมเพือส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหาๆความสามารถในการให้เหตุผลๆความสามารถในการสื อสารๆสื อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอ ความสามารถในการเชือมโยงความรู้ ๆและการมีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
2.ๆจัดกิ จกรรมให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ๆทักษะกระบวนการๆควบคู่
ไปกับคุณธรรมๆจริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ๆได้แก่ๆการทํางานอย่างมีระบบๆมีระเบียบๆมี
ความรอบคอบๆมีความรับผิดชอบๆมีวิจารณญาณๆมีความเชือมันในตนเองๆพร้อมทังตระหนักใน
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.ๆจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
4.ๆจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู้จกั ค้นคว้าและสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ
5.ๆจัดกิจกรรมเพือสนับสนุนนักเรี ยนทีมีความเป็ นเลิศทางคณิ ตศาสตร์
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เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1.ๆผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2.ๆผูเ้ รี ย นตระหนัก และเห็ น คุ ณค่า ของวิช าคณิ ตศาสตร์ แ ละสามารถนําความรู้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
3.ๆผูเ้ รี ยนสามารถนํา ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื องมื อในการดํา รงชี วิตหรื อ
ศึกษาในขันสู งต่อไป
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คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
รหัสวิชา ค32101
วิชาคณิ ตศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ภาคเรี ยนที 1
เวลา 60 ชัวโมง/จํานวน 1.5 หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาๆฝึ กทัก ษะการคิดคํานวณๆทักษะการใช้เหตุผลและฝึ กการแก้ปั ญหาในสาระ
ต่อไปนี
สถิติและข้ อมูลๆประกอบด้วย ตัวอย่างของกรณี หรื อปั ญหาทีต้องใช้สถิติๆความหมาย
ของสถิติๆสถิติกบั การตัดสิ นใจและวางแผนๆข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลๆและการแจกแจง
ความถีของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ นๆประกอบด้วยๆการวัดค่ากลางของข้อมูลๆการวัดตําแหน่ง
ทีของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูล
การสํ ารวจความคิดเห็นๆประกอบด้วย วิธีสาํ รวจความคิดเห็น ตัวอย่างเรื องทีเคยมีการ
สํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และการนําผลการสํารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
ลําดับและอนุกรมๆประกอบด้วยๆลําดับๆความหมายของลําดับๆการหาพจน์ทวไปของ
ั
ลําดับๆลําดับเลขคณิ ตๆลําดับเรขาคณิ ตๆอนุกรมๆอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ต
จัดประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ที ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนๆโดยใช้กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆกระบวนการแก้ปัญหาๆโดยปฏิ บตั ิจริ ง ๆทดลองๆสรุ ป รายงานๆเพือให้นักเรี ยนมี
ทัก ษะความสามารถในการแก้ปั ญหา การให้เหตุ ผ ลการสื อสาร การสื อความหมาย และการ
นําเสนอๆการเชื อมโยงความรู้ ๆและการคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและมี
เจตคติ ที ดี ต่อ คณิ ต ศาสตร์ ๆ ใฝ่ เรี ย นรู้ ๆ ฝึ กการทํา งานด้วยความขยัน ๆซื อสัต ย์ๆ มี ระเบี ย บวินัย
รอบคอบๆมีความมุ่งมันและอยูอ่ ย่างพอเพียง
ตัวชีวัด
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
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รวม 14 ตัวชีวัด
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ตัวชีวัด
ชือวิชา คณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
รหัสวิชา ค32101
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
สาระที 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป(pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
ม.4-6/4 เข้าใจความหมายของลําดับและหาพจน์ทวไปของลํ
ั
าดับจํากัด
ม.4-6/5 เข้าใจความหมายของลําดับเลขคณิ ตและลําดับเรขาคณิ ต หาพจน์ต่าง ๆ ของ
ลําดับเลขคณิ ตและลําดับเรขาคณิ ตและนําไปใช้
มาตรฐาน ค4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหา
ม.4-6/6 เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรม
เรขาคณิ ต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ต
โดยใช้สูตรและนําไปใช้
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สาระที 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ม.4-6/1 เข้าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซนต์ไทล์ของข้อมูล
ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค5.2 ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการคาดคะเนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ม.4-6/1 นําผลทีได้จากการสํารวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ ที
กําหนดให้
มาตรฐาน ค5.3 ใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ม.4-6/1 ใช้ขอ้ มูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสิ นใจ
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สาระที 6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค6.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ม.4-6/2 ใช้ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมาย
และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และนําความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ
ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
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ตารางที 1 หน่วยการเรี ยนรู ้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์พืนฐาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
หน่ วย
การเรียนรู้
1

2

3

4

5

ชือหน่ วยการเรียนรู้
สถิติและข้อมูล
1.1 ตัวอย่างของกรณี หรื อปัญหาทีต้องใช้สถิติ
1.2 ความหมายของสถิติ
1.3 สถิติกบั การตัดสิ นใจและวางแผน
1.4 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น (1)
2.1 การแจกแจงความถีของข้อมูล
2.2 การแจกแจงความถีของข้อมูลโดยใช้กราฟ
2.3 การวัดตําแหน่งทีของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น (2)
3.1 การวัดค่ากลางของข้อมูล
3.2 การวัดการกระจายของข้อมูล
การสํารวจความคิดเห็น
4.1 วิธีสาํ รวจความคิดเห็น
4.2 ตัวอย่างเรื องทีเคยมีการสํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
4.3 การนําผลการสํารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
ลําดับและอนุกรม
5.1 ลําดับ
5.1.1 ความหมายของลําดับ
5.1.2 การหาพจน์ทวไปของลํ
ั
าดับ
5.1.3 ลําดับเลขคณิ ต
5.1.4 ลําดับเรขาคณิ ต
5.2 อนุกรม
5.2.1 อนุกรมเลขคณิ ต
5.2.2 อนุกรมเรขาคณิ ต
รวม
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จํานวน
คาบ
5

10

12

8

25

60
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การวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การวิ จ ัย เพื อศึ ก ษาการพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ แ ละ ทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆโดยจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2 เรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ดังตารางที 2
ตารางที 2 มาตรฐาน ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ที 2 เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบืองต้น
มาตรฐาน

ตัวชีวัด
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มาตรฐาน ค5.1
ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
เข้าใจและใช้วิธีการทาง ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
สถิติในการวิเคราะห์
เปอร์เซนต์ไทล์ของข้อมูล
ข้อมูล
ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับ
ข้อมูล และวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค6.1
ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการ
มีความสามารถในการ แก้ปัญหา
แก้ปัญหา การให้เหตุผล ม.4-6/2 ใช้ความรู ้ทกั ษะกระบวนการ
การสื อสาร การสื อ
ทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
ความหมายทาง
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
คณิ ตศาสตร์ และการ
เหมาะสม
นําเสนอ การเชือมโยง
ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
ความรู ้ต่างๆ ทาง
และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
คณิ ตศาสตร์ และ
ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
เชือมโยงคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อ
กับศาสตร์อืนๆ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่าง
และมีความคิดริ เริ ม
ถูกต้อง และชัดเจน
สร้างสรรค์
ม.4-6/5 เชือมโยงความรู ้ต่างๆ ใน

คณิ ตศาสตร์ และนําความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยง
กับศาสตร์อืนๆ
ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
1. การวัดค่ากลาง
ของข้อมูล และ
การวัดตําแหน่งที
ของข้อมูล
2. การวัดการ
กระจายของ
ข้อมูล

เวลา
(ชัวโมง)
9

3
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การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักการสอนคณิตศาสตร์
ในการจัดการเรี ยนรู ้สาระคณิ ตศาสตร์ นนั ผูส้ อนควรเน้นกระบวนการและยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหามากกว่า การได้คาํ ตอบทีถู กต้องแต่เพี ยงเดี ย วๆควรแสดงให้เห็ นเจตคติ และความ
กระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา ควรใช้การอธิ บายและการอภิปรายซักถามให้ใช้ความคิดและให้เกิด
ความคิดรวบยอด ตลอดจนหลักการทีถูกต้อง ทีสําคัญครู ควรให้กาํ ลังใจกับนักเรี ยนๆซึ งๆยุพิน
พิพิธกุล (2545: 11-12) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี
1.ๆควรสอนจากเรื องง่ายไปสู่ ยากๆในการยกตัวอย่างอาจจะยกตัวอย่างจากจํานวนน้อย
หรื อตัวเลขง่าย ๆ ก่อน แล้วจึงไปสู่ สัญลักษณ์
2.ๆเปลียนจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรมๆใช้ในการสอนเรื องทีสามารถใช้สือการเรี ยน
การสอนทีเป็ นรู ปธรรมประกอบได้
3.ๆสอนให้สัมพันธ์กบั ความคิดๆเมือผูส้ อนจะทบทวนเรื องใดก็ควรทบทวนให้หมด
การรวบรวมเรื องทีเหมือนกันเข้าหมวดหมู่จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจได้แม่นยํามากขึน
4.ๆเปลียนวิธีสอนไม่ให้ซาซากน่
ํ
าเบือหน่ายๆผูส้ อนควรสอนให้สนุกและน่ าสนใจซึ ง
อาจจะมีกลอนๆเพลงๆเกมๆการเล่าเรื องๆการทําภาพประกอบๆการ์ตูนๆปริ ศนาๆเป็ นต้นๆต้องรู้จกั
สอดแทรกสิ งละอันพันละน้อยให้บทเรี ยนน่าสนใจ
5.ๆใช้ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดเริ มต้นและเป็ นแรงดลใจทีจะเรี ยนๆด้วยเหตุนีใน
การสอนจึงมีการนําเข้าสู่ บทเรี ยนเพือเร้าความสนใจ
6.ๆควรคํานึ งถึงประสบการณ์เดิมและทักษะเดิมที ผูเ้ รี ยนมีอยูๆ่ ซึ งกิจกรรมใหม่ควรจะ
ต่อเนืองกับกิจกรรมเดิม
7.ๆเรื องทีสัมพันธ์กนั ก็ควรสอนไปพร้อม ๆ กัน
8.ๆสอนให้ผเู้ รี ยนเห็นโครงสร้างไม่ใช่เน้นเนื อหา
9.ๆไม่ควรเป็ นเรื องยากเกินไปๆผูส้ อนบางคนชอบให้โจทย์ยากเกิ นสาระการเรี ยนรู้ที
กําหนดไว้ๆซึ งอาจทําให้ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนอ่อนท้อถอยๆแต่ผูเ้ รี ยนที เรี ยนเก่งอาจจะชอบควรส่ งเสริ ม
เป็ นราย ๆ ไปๆในการสอนควรคํานึงถึงหลักสู ตรและเลือกเนือหาเพิมเติมให้เหมาะสมเพือส่ งเสริ ม
ศักยภาพ
10.ๆสอนให้ผเู้ รี ยนสามารถหาข้อสรุ ปได้ดว้ ยตนเองๆการยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง
จนนักเรี ยนเห็ นรู ปแบบจะช่ วยให้นกั เรี ยนสรุ ปได้ๆอย่ารี บร้อนเกิ นไปๆควรเลื อกวิธีการต่าง ๆ ที
สอดคล้องกับเนือหา
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11.ๆให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิในสิ งทีทําได้ๆลงมือปฏิบตั ิจริ งและประเมินผลการปฏิบตั ิ
12.ๆผูส้ อนควรมีอารมณ์ขนั เพือช่วยให้บรรยากาศในห้องเรี ยนน่าเรี ยนยิงขึนเพราะวิชา
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาทีเรี ยนหนักผูส้ อนไม่ควรเคร่ งเครี ยดควรให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยความสนุกสนาน
13.ๆผูส้ อนควรจะมีความกระตือรื อร้นและตืนตัวอยูเ่ สมอ
14.ๆผูส้ อนควรหมันแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือทีจะนําสิ งแปลกใหม่มาถ่ายทอดให้แก่
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนควรเป็ นผูท้ ีมีความศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทําให้สอนได้ดี
ส่ วนๆสิ ริพรๆทิพย์คง (2545: 110-111)ๆได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี
1.ๆสอนจากสิ งทีเป็ นรู ปธรรมไปหานามธรรม เช่นๆถ้าครู ตอ้ งการสอนให้นกั เรี ยนเกิด
ความคิดรวบยอดเกียวกับห้าๆครู ก็หยิบส้มมา 5 ผล ให้นกั เรี ยนนับพร้อมกับหยิบส้มก่อนการเขียน
สัญลักษณ์ 5 เป็ นต้น
2.ๆสอนจากสิ งทีอยู่ใกล้ตวั นักเรี ยนก่ อนสอนสิ งที อยู่ไ กลตัว เช่ นๆในการสอนเรื อง
การคะเนความยาวครู ควรให้นักเรี ยนคะเนความยาวของดิ นสอทีนักเรี ยนใช้ ๆความยาวของโต๊ะ
นักเรี ยนก่อนคะเนความกว้างและความยาวของห้องเรี ยนตามลําดับ
3.ๆสอนจากเรื องทีง่ายก่อนสอนเรื องทียาก เช่นๆสอนการบวกก่อนการคูณๆแก้สมการ
ตัวแปรเดียวก่อนแก้สมการสองตัวแปร
4.ๆสอนตรงตามเนื อหาทีต้องการสอน เช่ นๆสอนเรื องรู ปวงกลมครู ควรสอนเกี ยวกับ
จุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง คอร์ ด รู ปทัวไปของสมการวงกลมแทนทีจะกล่าวถึงโฟกัส
ของวงรี พาราโบลาและไฮเพอร์โบลา
5.ๆสอนให้คิดไปตามลําดับขันตอนอย่างมีเหตุผลๆโดยขันตอนทีกําลังทําเป็ นผลมาจาก
ขันตอนก่อนหน้านัน
6.ๆสอนด้วยอารมณ์ขนั ๆจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเพลิดเพลินโดยครู อาจใช้เกม เพลง
ปริ ศนา เป็ นต้น
7.ๆสอนด้วยหลักจิ ตวิทยาๆสร้ า งแรงจูงใจๆเสริ มกํา ลังใจให้ก ับนักเรี ย นโดยการใช้
คําพูด เช่นๆดีมากๆทําได้ถูกต้องแล้วๆลองคิดอีกวิธีหนึงดูซิ
8.ๆสอนโดยการนําไปสัมพันธ์กบั วิชาอืน เช่นๆวิชาวิทยาศาสตร์ กบั การเพิมจํานวนของ
แมลงหวีๆซึ งต้องอาศัยความรู้ เรื องเลขยกกําลังเพราะจํานวนแมลงหวีมีคาํ ตอบอยู่ในรู ปของเลข
ยกกําลัง
จากหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ทีนักวิชาการกล่าวไว้ขา้ งต้นสรุ ปได้วา่ ในการจัดการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ ครู ผสู้ อนจําเป็ นต้องทราบหลักการสอนคณิ ต ศาสต์และนําหลักการสอนนีไป
ใช้ในการสอนเพือช่วยให้การสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ๆควรสอนเมือผูเ้ รี ยนมีความพร้อมใน
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ทุก ๆ ด้านๆโดยเฉพาะด้านความรู ้เดิมเพือจะต่อเชื อมไปหาความรู้ใหม่ๆสอนจากสิ งทีง่ายไปหาสิ ง
ทียากขึ นตามลําดับ เป็ นขันตอนๆส่ วนกิ จกรรมก็ควรมีความสนุ กสนานผูเ้ รี ยนมีส่ วนร่ วมในทุ ก
ขันตอนๆซึ งจะทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยความเข้าใจๆสนุ กสนานในการเรี ยนๆมีความรู้
ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนและสามารถนําความรู้คณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพนันควรคํานึงถึงหลักการทีเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชา
และในการสอนคณิ ตศาสตร์ ก็เช่นกันๆเพราะคณิ ตศาสตร์ มีหลักการสอนทีแตกต่างไปจากวิชาอืนๆ
ดังนันครู ควรมีความรู ้ ความเข้าใจในเกี ยวกับทฤษฎี การสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ ง วรรณี ๆโสมประยูร
(2541: 20) ได้เสนอวิธีการสอนทีสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ 8 ทฤษฎีๆดังนี
1.ๆทฤษฎีเชือมโยงจิตสํานึก (Apperception Theory) ของเฮอร์ บาร์ ต(Herbat) เป็ นทฤษฎี
เชื อมโยงสิ งเร้ากับการเรี ยนรู ้ ๆเน้นการเรี ยนหรื อใช้สถานการณ์ต่าง ๆๆเป็ นกระบวนการเชื อมต่อ
ความคิดให้เข้าไปในความคิดทีเก็บสะสมไว้
2.ๆทฤษฎี เ ชื อมโยงสภาพการณ์ จ ากสิ งเร้ าและการตอบสนอง (ConnectionismaS-R
Bond Theory) ของธอร์ นไดค์ (Thorndike) เป็ นการเชื อมโยงสิ งเร้ากับการตอบสนองของนักเรี ยน
ในแต่ละขันอย่างต่อเนืองๆโดยอาศัยกฎการเรี ยนรู้ 3 กฎๆคือ
2.1ๆกฎของการฝึ กฝนหรื อการกระทําซํา (TheaLawaofaExerciseaRepetition) การ
ตอบสนองของสิ งเร้ามากบ่อยครังเท่าใดๆสิ งนันย่อมจะอยูค่ งทนมากขึนเท่านันและถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตัวเชือมจะอ่อนกําลังลง
2.2ๆกฎแห่ ง ผล (LawaofaEffect) หรื อกฎแห่ ง ความพึงพอใจและความเจ็บปวด
(Pleasure-Pain Principle) การตอบสนองจะมีกาํ ลังขึนหากเกิดความพึงพอใจตามมาๆและกําลังจะ
อ่อนลงเมือเกิดความไม่พอใจ
2.3 กฎแห่ งความพร้อม (Law of Readiness) ของครอนบาค (Cronbacth) กระแส
ประสาททีมีความพร้อมทีจะกระทําและได้กระทําเช่นนันจะก่อให้เกิดความพอใจ แต่ถา้ ยังไม่พร้อม
ทีจะกระทําย่อมทําให้เกิดความรําคาญ
3.ๆทฤษฎีเสริ มแรง (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) การเรี ยนรู้จะแบ่ง
จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ออกเป็ นส่ วนย่อยมากมายๆซึ งแต่ละส่ วนจะถูกเสริ มแรงเป็ นส่ วน ๆ ไป
และต้องกําหนดจังหวะเวลาในการเสริ มแรงให้เหมาะสม
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4.ๆทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline)ๆของเพลโต (Plato) การพัฒนาสมองโดยให้
นักเรี ยนเข้าใจและฝึ กมาก ๆ จนเกิดทักษะและความคงทนในการเรี ยนรู้และการถ่ายโยงไปใช้โดย
อัตโนมัติ
5.ๆทฤษฎีการสรุ ป (Generalization Theory)ๆของจัดด์ (Judd)ๆเน้นการสรุ ปเรื องจาก
ประสบการณ์ทีได้รับ
6.ๆทฤษฎีการหยังรู ้ (Insight through configuration of a perceive situation Theory) ของ
โคลเลอร์ (Kohler) คือจัดสภาพทีเป็ นปัญหาและให้นกั เรี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ งต่าง ๆ
ทีเกิ ดขึ นและหาทางแก้ปัญหาเป็ นคราว ๆๆไปๆต่อเมือเกิ ดปั ญหาขึ นอีกนักเรี ยนก็จะสามารถนํา
วิธีการนันมาแก้ปัญหาได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคิดพิจารณาใหม่แล้วก็อาจนํามาดัดแปลงใช้กบั
สถานการณ์ใหม่และรู ้จกั มองปั ญหาเป็ นส่ วน ๆ และเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
7.ๆทฤษฎีการผ่อนคลาย (Suggestopedia Theory ) เน้นเรื องความสุ ขความสบายจะช่วย
ให้เกิดความรู ้และความคิดสร้างสรรค์
8.ๆทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach Theory) เน้นเรื องการเรี ยนรู้
โดยการสัมผัสของจริ ง
สําหรับกระทรวงศึกษาธิ การ, กรมวิชาการ (2539: 16)ๆได้กล่าวถึงทฤษฎีในการสอน
คณิ ตศาสตร์ วา่ ในการสอนคณิ ตศาสตร์นนผู
ั ส้ อนควรเข้าใจในทฤษฎีทีเกียวกับผูเ้ รี ยน ดังนี
1.ๆทฤษฎี แห่ งการฝึ กฝน (DrillaTheory)ๆเป็ นทฤษฎี การสอนคณิ ตศาสตร์ ทีเน้นเรื อง
การฝึ กฝน ให้ทาํ แบบฝึ กหัดมาก ๆ ซํา ๆ จนกว่าเด็กจะเคยชิ นกับวิธีการนัน ๆ การสอนจึงเริ มโดย
ครู เป็ นผูย้ กตัวอย่างหรื อบอกสู ตรหรื อกฎเกณฑ์ๆแล้วให้เด็กฝึ กฝนทําแบบฝึ กหัดมาก ๆ จนชํานาญ
2.ๆทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยบังเอิญ(Incidental Learning Theory)ทฤษฎีนีเชื อว่าเด็กจะเรี ยน
ได้ดีเมือเกิดความต้องการหรื ออยากรู้เรื องใดเรื องหนึง
3.ๆทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีนีเชือว่าการคํานวณกับการเป็ นอยู่
ในสังคมของเด็กเป็ นหัวใจในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆและมีความเชื อว่าเด็กจะเรี ยนรู้และ
เข้าใจสิ งทีเรี ยนได้ดีเมือสิ งนันมีความหมายต่อเด็กเองและเป็ นเรื องทีเด็กได้พบเห็นและปฏิบตั ิใน
สังคมประจําวันของเด็ก
นอกจากนันๆอัมพรๆม้าคนอง (2546: 1-8) ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวข้องและนํามาใช้
ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ดังนี
1.ๆทฤษฎี พ ัฒ นาการทางสติ ปั ญญาของเพี ย เจต์ (Piaget’satheoryaofaintellectual
development) เชื อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์จะพัฒนาขึนเป็ นลําดับ 4 ขัน คือ ขันที 1
ขันประสาทสัมผัสและการเคลือนไหว ขันที 2 ขันเตรี ยมพร้อมปฏิบตั ิการ ขันที 3 ขันปฏิบตั ิการ
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ทีเป็ นรู ปธรรมๆและขันที 4ๆขันปฏิ บ ตั ิ การตามแผนๆทฤษฎี นีมี ประโยชน์คือจะทําให้ทราบถึ ง
พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นว่า มี วิธี คิ ด ๆภาษาๆปฏิ ก ริ ย าและพฤติ ก รรมต่า งจากผูใ้ หญ่ ๆ ดัง นันการจัด
การศึ ก ษาต้อ งมี รูป แบบที แตกต่า งจากผูใ้ หญ่ ๆ โดยต้องจัด การเรี ย นรู้ ที ให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู้ จาก
สื อรู ปธรรมๆจัดสิ งแวดล้อมในการเรี ยนรู้และแนะนําผูเ้ รี ยนมากกว่าสอนเองๆเพราะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนมีบทบาทต่อการพัฒนาสติปัญญามากๆต้องให้ผเู้ รี ยนได้คิดๆพูดๆอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นของตนเอง ซึงเรี ยกกระบวนการนีว่า “การกระจายความรู้”
2.ๆทฤษฎีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของดีน ส์ (Dienes’s theory of mathematics learning)
ประกอบด้วยกฎ 4 ข้อ ดังนี
2.1ๆกฎภาวะสมดุ ล คือ ความเข้าใจที แท้จริ งในมโนทัศน์ใหม่ๆเป็ นการพัฒนาที
เกียวข้อง 3 ขัน คือ ขันที 1ๆเป็ นขันพืนฐานทีผูเ้ รี ยนประสบกับมโนทัศน์ในรู ปแบบทีมีโครงสร้าง
ต่าง ๆ ขันที 2ๆเป็ นขันทีผูเ้ รี ยนได้พบกิจกรรมทีมีโครงสร้างมากขึนๆซึ งเป็ นโครงสร้างทีคล้ายคลึง
กับโครงสร้ างของมโนทัศน์ทีผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยน ขันที 3ๆเป็ นขันทีผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มโนทัศน์
ทางคณิ ตศาสตร์ทีจะเห็นได้ถึงการนํามโนทัศน์ไปใช้ในชีวติ ประจําวันๆเรี ยกการพัฒนาสามขันนีว่า
“วัฎจักรการเรี ยนรู้”
2.2ๆกฎความหลากหลายของการรับรู้ คือ ๆการเรี ยนรู้ มโนทัศน์เดี ยวกัน หลาย ๆ
รู ปแบบผ่านการบริ หารทางกายภาพ
2.3ๆกฎความหลากหลายทางคณิ ตศาสตร์ คือๆการอ้างอิงมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์
หรื อการนําเอามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึนๆถ้าตัวแปรทีไม่เกียวข้อง
กับมโนทัศน์นนเปลี
ั ยนไปอย่างเป็ นระบบๆในขณะทีคงไว้ซึงตัวแปรทีเกียวข้องกับมโนทัศน์นนั ๆ
2.4ๆกฎการสร้าง คือๆผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ในการ
สร้างความรู ้เพือก่อให้เกิดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ทีสําคัญและมันคงๆซึงจะนําไปสู่ การวิเคราะห์ทาง
คณิ ตศาสตร์ ต่อไป
3.ๆทฤษฎีการเรี ยนการสอนของบรู เนอร์ (Bruner’s theory of instruction) กล่าวว่าการ
เรี ยนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ คือๆโครงสร้างๆความพร้อมๆการหยังรู้
และแรงจูงใจๆนอกจากนันยังกล่าวว่ามนุ ษย์สามารถเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ 3 ระดับ คือระดับทีมี
ประสบการณ์ ต รงและสัม ผัส ได้ ๆ ระดับ ของการใช้ภ าพเป็ นสื อการมองเห็ น ๆระดับ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และใช้สัญลักษณ์
4.ๆทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกาเย่ (Gagne’s theory of learning) ได้แยกสาระการเรี ยนใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์เป็ น 4 ประเภท คือๆข้อเท็จจริ งทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะคณิ ตศาสตร์ มโนทัศน์
ทางคณิ ตศาสตร์ กฎหรื อหลักการทางคณิ ตศาสตร์ นอกจากนันกาเย่ยงั แบ่งการเรี ยนรู้ ออกเป็ น
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8ๆประเภท คือๆการเรี ยนสัญญาณๆการเรี ยนสิ งเร้ าๆการเรี ยนแบบลูกโซ่ ๆการเรี ยนโดยใช้การ
สัมภาษณ์ทางภาษาๆการเรี ยนโดยการจําแนกความแตกต่างๆการเรี ยนมโนทัศน์ๆการเรี ยนกฎๆการ
เรี ยนแก้ปัญหาๆโดยเกิดขึนจากการเรี ยนรู้ 4 ขันตอน คือ ขันที 1 ขันรับหรื อจับใจความ ขันที 2
ขันการได้มาซึ งความรู ้ ขันที 3 ขันเก็บความรู้ และขันที 4 ขันระลึกถึงหรื อดึงความรู้ใช้
5.ๆทฤษฎี ค อนสตรัค ติวิสต์ (Constructivist theory)ๆเป็ นทฤษฎี ทีสอดคล้องกับการ
จัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ๆโดยเน้นว่าความรู้เป็ นสิ งทีถูกสร้างขึนโดยผูเ้ รี ยนๆผูเ้ รี ยนใช้
ประสบการณ์ ทีมีเป็ นพืนฐานในการสร้างความรู้ ใหม่ๆการเรี ยนรู้เป็ นสิ งทีเกิดขึนภายในตัวผูเ้ รี ยน
จากการมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ งแวดล้อมภายนอกๆดังนันการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎี นีต้องเป็ น
กิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั
จากทฤษฎี ก ารสอนคณิ ตศาสตร์ ข้า งต้น นับ ว่าเป็ นประโยชน์ใ นการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ วิช าคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่า งมากๆทํา ให้ผูส้ อนได้นํามาเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมให้
สอดคล้องความพร้อมของผูเ้ รี ยนๆโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเนือหาความรู้ตอ้ งมี
ความเหมาะสมกับวัยๆความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนๆนอกจากนันผูส้ อนต้องจัดกิจกรรม
ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
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วิธีสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนจะประสบผลสําเร็ จและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้นนั
ย่อมขึนอยูก่ บั ความสามารถของครู ทีจะนําเทคนิ คๆและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบต่าง ๆ มา
ใช้ ให้เหมาะสมกับเนื อหาผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อมๆซึ งการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ นนไม่
ั มี
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนใดทีจะทําให้การเรี ยนการสอนประสบผลสําเร็ จได้อย่างสมบูรณ์ โดย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนเพียงวิธีเดียวๆแต่จะต้องใช้หลากหลายวิธีในการจัดการเรี ยนการสอน
เพือให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ดๆซึ งนักวิชาการได้กล่าวถึงวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้
ดังนี
ยุพินๆพิพิธกุล (2545: 13-37) ได้แบ่งวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1.ๆวิธีการสอนโดยเน้นกิ จกรรมครู ๆประกอบด้วยวิธีการสอน 3 วิธี คือ วิธีการสอน
แบบการอธิ บายและการแสดงเหตุผล วิธีการสอนแบบสาธิ ตและวิธีการสอนแบบใช้คาํ ถาม ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
1.1ๆวิธี ก ารสอนแบบอธิ บ ายและแสดงเหตุ ผ ลๆเป็ นวิธี ส อนที ครู เ ป็ นผูบ้ อกให้
นักเรี ยนติดตามๆเมือครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องใดครู ก็จะอธิ บายและแสดงเหตุผลวิเคราะห์
ตีความรวมทังเป็ นผูส้ รุ ปด้วยๆวิธีการสอนแบบนี กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเน้นทีครู เป็ นสําคัญ
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นักเรี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมน้อยมาก โดยส่ วนใหญ่นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ับฟั งตอบคําถามของครู และ
ซักถาม เรื องทีไม่เข้าใจ ประโยชน์และข้อจํากัดของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบการอธิ บายและแสดง
เหตุผลคือช่วยประหยัดเวลา ใช้ในการอธิบายสิ งทีเข้าใจยากให้กบั นักเรี ยน สอนนักเรี ยนได้จาํ นวน
มาก ๆ ในเวลาเดี ยวกัน แต่วิธีการสอนแบบนี เหมาะสําหรับเนื อหาเพียงบางตอนเท่านัน และเป็ น
การสอนทีไม่ได้คาํ นึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน นักเรี ยนไม่มีโอกาสค้นคว้าได้
แต่รับฟังจากคําบอกเล่าของครู และเป็ นการไม่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
1.2ๆวิธีการสอนแบบสาธิตๆหมายถึงการแสดงให้นกั เรี ยนดูๆครู ควรจะให้ความรู้แก่
นักเรี ยนโดยครู จะใช้สือการเรี ยนการสอนทีเป็ นรู ปธรรมๆและนักเรี ยนได้รับประสบการณ์ ตรง
ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบสาธิ ตคือ ๆประหยัดเวลาทังครู และนักเรี ยนๆเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้เห็นทัวถึงทังชันๆช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการสังเกตและสามารถสรุ ปได้ๆส่ วนข้อจํากัดของ
วิธีการสอนแบบสาธิ ตคื อ ๆถ้า ครู อธิ บายหรื อสาธิ ตเร็ วเกิ นไปก็จะทําให้นักเรี ยนตามไม่ท นั และ
ไม่เข้าใจ
1.3ๆวิธีการสอนแบบใช้คาํ ถามๆเป็ นวิธีการสอนทีมุ่งให้ความรู้แก่นกั เรี ยนด้วยการ
ถามตอบๆวิธีการสอนแบบนี ครู จะมีวิธีการถามคือๆใช้คาํ ถามสอดแทรกกับวิธีการสอนแบบอืน ๆ
ครู อาจจะใช้คาํ ถามเป็ นตอน ๆๆหรื อถามต่อเนืองจนสามารถสรุ ปบทเรี ยนนันก็ได้ๆประโยชน์ของ
วิธีการสอนแบบใช้คาํ ถามก็คือๆใช้สําหรับเนือหาทีไม่สามารถแสดงได้ดว้ ยรู ปธรรมทําให้นกั เรี ยน
ได้ติดตามและพัฒนาความคิดๆส่ วนข้อจํากัดคือเหมาะกับเนือหาบางเรื องและครู ตอ้ งใช้คาํ ถามอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.ๆวิธีการสอนโดยเน้นกิ จกรรมของกลุ่มนักเรี ยนๆประกอบด้วยวิธีการสอน 3 วิธี
ได้แ ก่ ๆ วิธี ก ารสอนแบบทดลองๆวิ ธี ส อนแบบอภิ ป รายและวิ ธี ก ารสอนแบบโครงการๆโดย
รายละเอียดของแต่ละวิธีการสอนมีดงั นี
2.1ๆวิธีสอนแบบทดลองๆเป็ นวิธีสอนทีมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้โดยการกระทําหรื อ
เรี ยนโดยการสังเกตๆซึงนักเรี ยนจะมีโอกาสทดลองๆค้นหาๆสังเกตและทํางานกลุ่มจากการทดลอง
โดยมีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ให้
2.2ๆวิธีสอนแบบอภิปรายๆเป็ นวิธีสอนทีมุ่งให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่มๆรวมพลัง
ความคิดเพือพิจารณาปั ญหาๆช่วยกันหาข้อเท็จจริ งๆหาเหตุผลร่ วมกันๆวิธีสอนแบบอภิปรายจะทํา
ให้นกั เรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
2.3ๆวิธีสอนแบบโครงการหรื อโครงงานๆเป็ นวิธีสอนทีมุ่งให้นกั เรี ยนทํากิจกรรม
ใดกิ จกรรมหนึ งทีเกิ ดจากความสนใจของนักเรี ยนๆครู อาจกําหนดหัวข้อหรื อให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
กําหนดขึนมาเองก็ไ ด้ๆ โดยครู เป็ นเพียงผูช้ ่ วยเหลื อแนะนํา เมือนัก เรี ยนต้องการความช่ วยเหลื อ
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เท่านันๆซึ งนักเรี ยนจะต้องวางแผนการเรี ยนรู้โดยดําเนิ นงานตามโครงการทีกําหนดๆประโยชน์
ของวิธีการสอนแบบโครงการหรื อโครงงานคือๆเน้นคุณค่าการทํางานแบบประชาธิ ปไตย ทําให้
นักเรี ยนรู้จกั วางแผนๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการค้นคว้าหาความรู้และทํางานอย่างมีอิสระส่ งเสริ ม
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
3.ๆวิธีสอนโดยเน้นกิ จกรรมผูเ้ รี ยนรายบุคคลๆประกอบด้วยวิธีสอน วิธี ได้แก่ วิธี
สอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมๆวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนๆวิธีสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทาง มี
รายละเอียด ดังนี
3.1ๆวิธีสอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมๆเป็ นวิธีสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองจากบทเรี ยนโปรแกรมทีมีคาํ เฉลยไว้ๆโดยครู ได้ออกแบบและสร้างขึนเพือฝึ กทักษะนักเรี ยน
โดยมีการประเมินผลๆเพือตรวจสอบความเข้าใจและการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3.2 วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน เป็ นวิธีสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จากชุดการสอนทีประกอบด้วย บัตรคําสัง บัตรกิจกรรม บัตรเนื อหา แบบฝึ กหัด เป็ นต้น เพือให้
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้จากชุดการสอนด้วยตนเองอย่างอิสระ
3.3ๆวิธีสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทางๆเป็ นวิธีการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
ด้วยตนเองจากเอกสารแนะแนวทางๆอาจอยู่ในรู ปการเติมคําแต่ไม่มีเฉลยให้ๆเพือเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากคําถามทีกําหนด
4.ๆวิธีสอนทีเน้น กิ จกรรมระหว่างครู และนักเรี ยนๆประกอบด้วย 4 วิธี คือๆวิธีสอน
แบบแก้ปัญหาๆวิธีสอนแบบวิเคราะห์ ๆสังเคราะห์ ๆวิธีสอนแบบอุปนัย -นิ รนัยและวิธีสอนแบบ
ค้นพบๆมีรายละเอียด ดังนี
4.1ๆวิธี ส อนแบบแก้ปั ญหาๆเป็ นวิธี การสอนที เน้นให้นัก เรี ย นได้เรี ยนรู้ จ ากการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความคิดรวบยอดๆกฎเกณฑ์ๆข้อสรุ ปๆประสบการณ์ ๆ โดยใน
การสอนครู จ ะช่ ว ยให้นัก เรี ย นเข้า ใจปั ญหานันอย่า งแจ่ ม ชัดเสี ย ก่ อนด้วยการวิเคราะห์ ข ้อมูล ที
กําหนดให้
4.2ๆวิธีสอนแบบวิเคราะห์สังเคราะห์ ๆเป็ นวิธีการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
จากการแยกแยะปั ญหาจากสิ งทีไม่รู้ไปสู่ สิงทีรู้ตามลําดับขันตอนทีต่อเนือง
4.3ๆวิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนัยๆเป็ นวิธีการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จากการ
ยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างของครู ๆเพือให้นกั เรี ยนเห็นรู ปแบบๆสังเกตเปรี ยบเทียบลักษณะร่ วม
กันเพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปใหม่หรื อความรู้ใหม่ทีได้รับ
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4.4ๆวิธี ส อนแบบค้นพบๆเป็ นวิธี ก ารสอนที เน้นให้นัก เรี ย นได้เ รี ยนรู้ จากสภาพ
ปัญหาหรื อสถานการณ์แล้วให้นกั เรี ยนแสวงหาวิธีแก้ปัญหาๆโดยครู จะใช้วธิ ีสอนอืน ๆ ผสมผสาน
ด้วย เช่นๆการถามตอบๆการอภิปรายๆการสาธิตๆการทดลองๆเป็ นต้น
ส่ วนๆสิ ริพรๆทิพย์คง (2545: 116-149) ได้กล่าวถึงวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ ๆวิธีการ
สอนคณิ ตศาสตร์ มีหลายวิธี ๆซึ งวิธีสอนแบบต่าง ๆ เป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงทีครู ผูส้ อน
จะต้องรู ้ เพือจะได้จดั การเรี ยนการสอนให้บงั เกิ ด ผลดี ก ับนักเรี ย น วิธีการสอนใดก็ตามทีทําให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นอยากทีจะเรี ยนๆมีความสนใจและมีความเข้าใจในบทเรี ยนนันๆนับได้
ว่าเป็ นวิธีสอนทีดีๆยังไม่งานวิจยั ใดทีชีชัดลงไปว่าวิธีสอนหนึงดีกว่าวิธีสอนอีกวิธีหนึ ง ทังนีเพราะ
การเลือกใช้วธิ ีสอนใดวิธีสอนหนึงนันขึนอยูก่ บั เนือหาๆนักเรี ยนและครู ๆดังนันในการจัดการเรี ยน
การสอนเนื อหาของบทเรี ยนแต่ละบทอาจจะใช้วิธีสอนทีแตกต่างกันๆหรื อวิธีสอนหลายๆๆๆวิธี
ผสมกัน ซึ งวิธีการสอนแบบต่าง ๆ มีดงั นี
1.ๆวิธีสอนแบบบรรยาย (LectureaMethod) เป็ นวิธีสอนทีครู พูดๆบอกaอธิ บายเนื อหา
หรื อเรื องราวต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนฟั งๆโดยเน้นลักษณะและความสําคัญของเนื อหาทีครู คน้ คว้าหรื อ
ตระเตรี ยมมาในการสอนๆทําให้นักเรี ยนทราบเนื อหาได้รวดเร็ วๆเหมาะกับนักเรี ยนจํานวนมาก
เช่นๆการเล่าประวัติของจํานวนและตัวเลขๆประวัติตรี โกณมิติ ประวัติปีทากอรัส เป็ นต้น ในการ
สอนแบบบรรยายครู ตอ้ งวางแผนการสอนล่วงหน้าๆถ้าเป็ นการเล่าเรื องลําดับขันของการ เล่าเรื อง
เป็ นสิ งสําคัญจะต้องเล่ าตามลําดับเหตุการณ์ ๆถ้าเป็ นการเล่ าประวัตินักคณิ ตศาสตร์ ควรมีรูปนัก
คณิ ตศาสตร์ ผนู ้ นๆควรใช้
ั
สือประกอบบ้างและใช้สือตามลําดับอย่างมีเหตุผลๆต้องมีอารมณ์ขนั มี
ความเป็ นกันเอง การบรรยายควรเป็ นการให้ขอ้ คิดและให้นกั เรี ยนไปคิดเพิมเติมๆซึ งการสอนโดย
วิธีนีมีขอ้ ดีและข้อจํากัดดังนี
ข้ อดีๆสอนได้ครอบคลุมเนือหาๆครู มีความมันใจในการสอนเพราะเตรี ยมมาแค่ไหน
ก็บรรยายเท่านัน สอนได้รวดเร็ ว สอนนักเรี ยนได้ไม่จาํ กัดจํานวน ครู สามารถเน้นเนือหาทีสําคัญ ๆ
ได้ๆเหมาะสําหรับการสอนเนือหาทีนักเรี ยนทําความเข้าใจได้ยาก
ข้ อจํากัดๆเป็ นการสื อสารทางเดียวโดยครู เป็ นศูนย์กลางสอนๆทําให้ไม่ถูกต้องตาม
หลักการเรี ยนรู ้ ทีนักเรี ยนควรจะมีส่วนร่ วมกิจกรรมการเรี ยนต่าง ๆ เพือการเรี ยนรู้ ๆนักเรี ยนเป็ น
ผูร้ ับเพียงอย่างเดี ยวได้แต่คิดตามๆขาดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆขาดทักษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆๆการนังฟั งเพียงผูเ้ ดียวทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความเบือหน่ ายง่วนนอนได้ๆและ
ลืมเรื องทีเรี ยนไปได้ง่ายๆนอกจากนีอาจทําให้เกิดความแตกต่างในความสามารถของนักเรี ยนแต่ละ
คนมากขึนๆเพราะนักเรี ยนทีฟังการบรรยายและคิดตามไม่ทนั ไม่มีโอกาสซักถาม
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2.ๆวิธีสอนแบบอธิ บายและแสดงเหตุผล (Expository Method) เป็ นวิธีสอนทีครู เป็ นผู้
อธิบายๆบอกๆแสดงเหตุผลๆวิเคราะห์ๆตีความๆชีแจงให้นกั เรี ยนเข้าใจ ครู อาจเป็ นผูส้ รุ ปนักเรี ยน
เป็ นผูร้ ับฟังเป็ นส่ วนใหญ่ไม่มีโอกาสร่ วมกิจกรรมมากนักๆนอกจากตอบคําถามของครู หรื อซักถาม
เรื องทีครู สอนแล้วยังไม่เข้าใจๆวิธีการสอนแบบนี ใช้กนั มากและใช้กนั มานานๆใช้ได้ในการสอน
ทุกระดับชัน ซึ งการสอนโดยวิธีนีมีขอ้ ดีและข้อจํากัดดังนี
ข้ อดีๆสามารถนําไปใช้ในการสอนนักเรี ยนจํานวนมากได้ๆสามารถอธิ บายเนื อหา
ทียากได้ในเวลาทีกําหนดให้ๆสามารถใช้ความรู้และหลักการทีสําคัญได้
ข้ อจํากัดๆวิธีสอนนี เหมาะกับเนื อหาบางเรื องๆถ้าครู อธิ บายเร็ วเกินไปนักเรี ยนอาจ
ไม่เข้าใจๆและถ้าครู เน้นเนื อหามากเกินไปจนไม่คาํ นึ งถึ งพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยน ไม่
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนย่อมทําให้เกิดผลเสี ยต่อการเรี ยนรู้ได้ๆนอกจากนี
นักเรี ยนอาจขาดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เพราะนักเรี ยนเพียงแต่คิดตามเท่านัน
3.ๆวิธีสอนแบบใช้คาํ ถาม (Question Method) เป็ นวิธีสอนทีมุ่งให้ความรู้แก่นกั เรี ยน
ด้วยการถาม-ตอบๆโดยครู จะใช้คาํ ถามอย่างต่อเนื องโดยนักเรี ยนเป็ นผูต้ อบๆจะทําให้นกั เรี ยนได้
คิดตามและมีความคิดไปทีละน้อย ๆ จนสามารสรุ ปเองได้
ข้ อดีๆทําให้นักเรี ยนคิดหาคําตอบๆติดตามการถาม-ตอบๆคิดตามด้วยเหตุผลๆมี
ลําดับขันตอนในการคิดๆมีความตังใจและสนใจอย่างสมําเสมอๆเพราะนักเรี ยนต้องตังใจฟังคําถาม
ของครู แล้วคิดหาคําตอบๆช่วยทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้รวดเร็ วๆวิธีสอนแบบนีเหมาะสําหรับ
เนือหาทีไม่สามารถแสดงได้ดว้ ยรู ปธรรม
ข้ อจํากัดๆการฟั งหากนักเรี ยนไม่ตงใจฟั
ั งอย่างต่อเนื องก็จะไม่เข้าใจ จึงต้องอาศัย
การตังใจฟั ง คํา ถามของครู อ ย่า งสมําเสมอตลอดเวลาซึ งทํา ให้เ กิ ดความเบื อหน่ า ยได้ๆ และถ้า
ครู ผูส้ อนใช้คาํ ถามไม่ถูกต้องหรื อในบางครั งคําถามนันอาจยากเกินไปจะทําให้นกั เรี ยนไม่อยาก
ตอบจึงควรใช้คาํ ถามทีเป็ นการชีแนะบ้าง
4.ๆวิธีสอนแบบสาธิ ต (Demonstration Method) เป็ นวิธีสอนทีครู ทาํ หน้าทีในการวาง
แผนการเรี ยนการสอนๆโดยครู เป็ นผูแ้ สดงหรื อกระทําให้นกั เรี ยนดูเป็ นตัวอย่างๆใช้สือรู ปธรรมเพือ
อธิ บายสิ งทีเป็ นนามธรรมๆครู อาจใช้คาํ ถามประกอบให้นกั เรี ยนคิดตามๆสังเกตและสรุ ปความคิด
รวบยอดๆกฎหรื อสู ตรทีครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ๆการสาธิ ตจะช่วยกระตุ น้ ความสนใจของ
นักเรี ยนในบทเรี ยนๆดังนันก่อนการสอนครู ควรกําหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิ ตให้ชดั เจน เนือหา
ที จะสอนด้ว ยวิ ธี ก ารสาธิ ต จะต้อ งเหมาะสมและเตรี ย มกระบวนการสาธิ ต ให้ชัด เจน จะเริ ม
ดําเนินการอย่างไรและจะจบอย่างไร ครู จะต้องทดลองทําการสาธิ ตก่อนทีจะสอนเพือป้ องกันความ
ผิดพลาดทีอาจเกิดขึน
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ข้ อดีๆช่ วยประหยัดเวลาในการสอนของครู และการเรี ยนของนักเรี ยนๆเพราะการ
สาธิ ตช่วยให้นกั เรี ยนเห็นจริ งทําให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ วๆช่วยทําให้เกิดการเรี ยนรู้มากขึน สามารถ
กระตุน้ และดึ งความสนใจของนักเรี ยนในเรื องใดเรื องหนึ ง ทําให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจอยากเรี ยน
ข้ อจํากัดๆครู ตอ้ งเสี ยเวลาในการเตรี ยมและยากทีจะสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไม่เหมาะกับชันเรี ยนขนาดใหญ่ เพราะนักเรี ยนอาจมองไม่เห็นขณะทีครู ทาํ การสาธิ ต และ
ถ้าการสาธิ ตใช้เวลานานเกิ นไปนักเรี ยนจะเบือหน่ายและไม่สนใจ ครู จะต้องมีความมันใจในการ
สาธิ ตก่อนทีจะทําการสาธิ ตจริ งๆเพราะมิฉะนันแล้วการสาธิ ตจะไม่ประสบผลสําเร็ จๆนอกจากนี
นักเรี ยนเป็ นผูส้ ังเกตไม่ได้ปฏิ บตั ิจริ งจึงทําให้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนน้อย ถ้าให้ลองฝึ ก
ปฏิบตั ิการภายหลังอีกนักเรี ยนอาจลืมขันตอนการปฏิบตั ิได้
5.ๆวิธีสอนแบบทดลอง (Experimental Method) เป็ นวิธีสอนทีนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดงการ
ทดลองหรื อกระทําด้ว ยตนเองๆในขณะที ทํา การทดลองนักเรี ย นใช้ก ารสัง เกต ซึ งในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ นัก เรี ย นอาจทดลองโดยใช้สื อที เป็ นรู ป ธรรมเพืออธิ บ ายสิ งที เป็ นนามธรรมๆเมื อ
นักเรี ยนได้ทาํ การทดลองด้วยตัวเองก็จะสามารถสรุ ปความคิดรวบยอดในสิ งทีทดลองได้ๆการ
ทดลองอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ๆส่ วนในการสรุ ปผลการทดลองของนักเรี ยนถ้าไม่
สมบูรณ์ ๆครู อาจมี ข ้อสังเกตเพิมเติมและนํา มาอภิ ปราย ซักถาม เพือให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้
ทีชัดเจนและถูกต้องยิงขึน
ข้ อ ดี การสอนโดยวิธี นี ทํา ให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รงโดยผ่า น
ประสาทสัมผัสๆทําให้เข้าใจบทเรี ยนได้และจําได้นานๆทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนาน สนใจ
ในการเรี ยนมากขึ นเนื องจากได้ลงมื อปฏิ บตั ิด้วยตนเองๆเป็ นการปลูกฝั งให้นักเรี ยนมีนิสัยชอบ
ค้นคว้าหาความจริ งๆไม่เชืออะไรง่าย ๆ
ข้ อจํากัดๆวิธีการสอนแบบนีไม่สามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกเนือหาเนืองจากบางเนือหา
ต้องใช้เวลาในการทดลองมากๆสิ นเปลื องวัส ดุ อุปกรณ์ ๆต้องเสี ยเงิ นในการเตรี ยมสื อการเรี ย น
การสอนๆนัก เรี ย นอาจไม่ป ระสบผลสํา เร็ จในการเรี ย นถ้า สื อที ใช้ไม่เหมาะสมๆและในกรณี ที
นักเรี ย นมี ปัญหาพฤติกรรมในการเรี ย นไม่ สนใจเรี ยน เรี ย นอ่อน นัก เรี ยนอาจจะเล่ นไม่ส นใจ
การทดลองและถ้าเนือหาทีเรี ยนนันยากนักเรี ยนอาจไม่คน้ พบข้อเท็จจริ งจากการทดลอง
6.ๆวิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) เป็ นวิธีสอนทีนักเรี ยนแลกเปลียนความ
คิ ดเห็ นซึ งกัน และกัน ๆโดยนัก เรี ย นระดมความคิ ดเพื อพิจารณาปั ญหาอย่างใดอย่า งหนึ ง แล้ว
ช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริ งและอภิปรายร่ วมกันโดยใช้เหตุผลเพือแก้ปัญหา
ข้ อดีๆการสอนโดยวิธีนีช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นๆได้ฝึก
ทักษะการคิดการค้นคว้าหาความรู้ ๆฝึ กให้เป็ นผูพ้ ูดและผูฟ้ ังทีดี ๆส่ งเสริ มการเคารพในเหตุผลของ
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ผูอ้ ืน ฝึ กความกล้าและการทํา งานร่ วมกันอย่างเป็ นประชาธิ ปไตยๆทําให้เป็ นคนเชือมันในตนเอง
ได้เพิมพูนทักษะทางภาษาๆได้ฝึกทักษะความสามารถในการจับประเด็นมาอภิปราย การโต้แย้ง
และซักถาม มีระเบียบวินยั มีความอดทน รู้จกั คิดอย่างมีเหตุผลและใช้วจิ ารณญาณในการคิด
ข้ อจํากัดๆกลุ่มนักเรี ยนทีอภิปรายต้องไม่ใหญ่จนเกินไปๆถ้านักเรี ยนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นๆไม่รู้จกั คิดหรื อครู เลือกเนือหาไม่เหมาะสมนักเรี ยนจะไม่สามารถอภิปรายได้ๆหรื อมี
นักเรี ยนบางคนในกลุ่มเท่านันทีอภิปรายได้ๆซึ งจะทําให้การสอนไม่ประสบผลสําเร็ จ
7.ๆวิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) เป็ นวิธีสอนทีเน้นการปฏิบตั ิจริ งๆโดยถือ
หลักการการเรี ยนรู ้เกิดขึนเมือมีการกระทํา (Learning by doing) ในการสอนครู ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่ม
กัน เองหรื อ ครู จ ัด ให้ ๆ ครู เ ลื อ กโครงการให้นัก เรี ย นหรื อ ให้นัก เรี ย นเลื อกโครงการที จะทํา เอง
นัก เรี ย นช่ ว ยกันทํา กิ จ กรรมอย่างใดอย่า งหนึ งโดยครู เป็ นผูท้ ี คอยช่ ว ยเหลื อแนะนําเมือนักเรี ย น
ต้องการและครู จะคอยติดตามการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนและประเมินผลโครงการทีนักเรี ยนทํา
ข้ อดี ๆการสอนโดยวิธี นีทํา ให้นักเรี ยนได้มี โอกาสแสดงความสามารถตามความ
สนใจและความถนัดของตนเองๆรู ้จกั การแก้ปัญหาๆฝึ กความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆฝึ กการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมประชาธิ ปไตยๆช่วยเสริ มสร้างนิ สัยในการรั กการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนๆมีความขยันและ
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ข้ อจํากัด ๆวิธีสอนแบบนี ใช้ได้เฉพาะบางเนื อหาเพราะต้องใช้เวลามากๆถ้าใช้วิธี
สอนแบบนี บ่อย ๆ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ ทฤษฎีและข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ได้น้อยๆถ้านักเรี ยนวางแผนไม่
รอบคอบหรื อ ไม่ มี ค วามสามัค คี ใ นการทํา งานการทํา โครงการก็ จ ะไม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุ ประสงค์ทีกําหนดไว้ๆถ้าครู ไม่มีความรู้ในเรื องการทําโครงการทีนักเรี ยนทําดีพอหรื อมีความ
สนใจในเรื องทีนักเรี ยนทําน้อยก็ไม่สามารถช่วยแนะนํานักเรี ยนได้
8.ๆวิธีสอนแบบวิเคราะห์-สังเคราะห์ (Analytic-Synthetic Method) เป็ นวิธีสอนทีใช้ทงั
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ซึงนํามาใช้ประโยชน์ได้มากในการพิสูจน์เรขาคณิ ตโดยเริ มจากการ
พิสูจน์ดว้ ยวิธีการสังเคราะห์ซึงพิจารณาจากผลไปหาเหตุ ๆโดยศึกษาว่าโจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
หรื อสิ งใดทีโจทย์ถามๆแล้วเชื อมโยงจากสิ งทีโจทย์ถามไปยังสิ งทีโจทย์กาํ หนดให้แล้วจึงใช้การ
สังเคราะห์โดยการพิจารณาจากเหตุไปหาผลซึ งเป็ นการนําเอาข้อสรุ ปย่อย ๆ ทีจําเป็ นต่าง ๆ มา
รวบรวมกันๆเพื อให้ได้ขอ้ สรุ ป ที ต้องการหรื ออาจกล่ า วอี กอย่างหนึ งได้ว่าเป็ นการเริ มจากสิ งที
กําหนดให้ที เราทราบแล้วนํา มาใช้ช่ วยในการหาสิ งที เราต้องการทราบๆกํา หนดเป็ นภาพแสดง
วิธีสอนแบบวิเคราะห์-สังเคราะห์ๆดังแผนภูมิที 2
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เหตุ

ผล
เหตุ

ผล

แผนภูมิที 2 ภาพแสดงวิธีสอนแบบวิเคราะห์-สังเคราะห์
ข้ อดีๆ การสอนโดยวิธี นีทํา ให้นัก เรี ย นรู้ จกั คิดไปตามลําดับขันตอนและมี เหตุ ผล
ทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์
ข้ อจํากัดๆวิธีสอนแบบนีไม่สามารถไปใช้สอนได้กบั ทุกเนือหาทีนักเรี ยนเรี ยนๆและ
ถ้าครู ไม่มีความชํานาญในวิธีสอนแบบนี จะทําให้เสี ยเวลาและอาจทําให้นกั เรี ยนเกิดความสับสน
และไม่เข้าใจได้
9.ๆวิธีสอนแบบค้นพบ (Discovery Method) เป็ นวิธีสอนทีต้องการให้นกั เรี ยนค้นพบ
กฎเกณฑ์ๆข้อสรุ ปนัยทัวไปได้ดว้ ยตนเองๆวิธีสอนแบบค้นพบแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
9.1ๆการค้นพบด้วยตนเองของนักเรี ย นเป็ นรายบุ คคลโดยครู ยกตัวอย่า งหลาย ๆ
ตัวอย่างๆแล้วให้นกั เรี ยนสังเกตจากตัวอย่างเหล่านันจนกระทังนักเรี ยนมองเห็นรู ปแบบ (pattern)
สามารถสรุ ปนัยทัวไป (generalization) ได้ดว้ ยตนเอง
9.2ๆการค้นพบโดยการแนะนํา (Guided Discovery) ของครู ซึ งการสอนด้วยวิธีนีมี
มาตังแต่ ส มัย พลาโต (Plato)โดยเรี ย กวิธี ส อนแบบนี ว่า ๆวิ ธี ส อนแบบโซเครติ ค (The Socratic
Method) ซึงเป็ นวิธีสอนทีใช้การโต้ตอบๆซักถามระหว่างครู กบั นักเรี ยนและการแนะแนวทางของ
ครู ผสู้ อนจนนักเรี ยนสามารถรุ ปกฎเกณฑ์ได้ๆนักคณิ ตศาสตร์ บางท่าน อาทิเช่น Cooney, Davis
and Henderson (1975) ได้แบ่งวิธีสอนแบบค้นพบโดยการแนะนําออกเป็ น 2 แบบ คือๆการค้นพบ
แบบอุปนัย (Inductive Discovery) และการค้นพบแบบนิรนัย (Deductive Discovery) พร้อมทังให้
คําจํากัดความและตัวอย่างต่อไปนี
9.2.1ๆการค้นพบแบบอุปนัย (Inductive Discovery) เป็ นกระบวนการสอน
ทีเริ มจากการยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างๆซึ งอาจเป็ นตัวอย่างทีเฉพาะเจาะจงๆตัวอย่างทีถูกต้อง
และตัวอย่างทีผิดแล้วให้นกั เรี ยนได้สังเกตๆทดลองหาคําตอบด้วยการเดา(guess) อย่างมีระบบๆมี
เหตุผลเกียวกับตัวอย่างนัน ๆ แล้วจึงสรุ ปกฎเกณฑ์หรื อสมมุติฐานขึน
9.2.2ๆการค้นพบแบบนิรนัย (Deductive Discovery) เป็ นกระบวนการสอนที
เริ มด้วยความคิ ดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ และข้อสรุ ป ๆกฎเกณฑ์ๆ หรื อสมมุติฐานที ตังขึนแล้ว
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนค้นหาความจริ งเหล่านันโดยใช้ความรู้ทีนักเรี ยนเคยเรี ยนมาแล้ว
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9.3ๆการค้นพบโดยกลุ่มหรื อคณะหรื อทีม (Team Learning) โดยนักเรี ยนร่ วมมือกัน
ปรึ กษาหรื อช่วยกันค้นหาคําตอบทีต้องการ ซึงอาจจะใช้การลงมือปฏิบตั ิการทดลอง
10. วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) เป็ นวิธีสอนทีใช้กนั มาช้านานตังแต่สมัย
อริ ส โตเติ ล และได้รั บ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นากัน ต่ อ ๆ มาๆวิ ธี ส อนแบบอุ ป นัย นี จะเริ มจากที ครู
ยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างให้นกั เรี ยนสังเกตคิดพิจารณาตัวอย่างเหล่านันอย่างมี เหตุผลๆค้นหา
แบบรู ปแล้วสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์หรื อนัยทัวไป
ข้ อ ดี ๆ การสอนโดยวิธี นี ช่ วยให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาความคิ ดๆมี ค วามเข้า ใจอย่า ง
ต่อเนืองๆมีความสนใจในการติดตามค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุ ปได้ดว้ ยตนเองๆ ทําให้มีความ
เข้าใจอย่างชัดเจนและจดจําได้นานและสามารถนําวิธีการในการเรี ยนรู้นีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวัน
ข้ อจํ า กัด ๆการสอนโดยวิธี นีครู ต้องเตรี ย มการสอนอย่า งดี จึง ต้อ งใช้เวลาในการ
เตรี ยมตัวมากๆครู ตอ้ งเข้าใจวิธีการสอนแบบนี อย่างดีและชัดเจนสามารถยกตัวอย่างได้มากพอทีจะ
ทําให้นกั เรี ยนสังเกตๆคิดๆพิจารณาหาเหตุผลและสรุ ปเป็ นนัยทัวไปได้ๆแต่ถา้ ครู เตรี ยมตัวในการ
สอนไม่ดีก็จะทําให้เสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ๆนักเรี ยนจะไม่เข้าใจบทเรี ยนทีกําลังเรี ยนอยูซ่ ึ ง
จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเบือหน่ายได้
11. วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) เป็ นวิธีสอนทีเริ มต้นจากการนํานัยทัวไป
กฎหรื อสู ตรทีทราบอยูแ่ ล้วมาตรวจสอบข้อเท็จจริ งๆแล้วนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและเกิดข้อสรุ ป
ใหม่ขึน
ข้ อดีๆการสอนโดยวิธีนีใช้เวลาน้อยเพราะนักเรี ยนสามารถนํากฎหรื อสู ตรทีเคยเรี ยน
มาแล้วมาใช้ได้ทาํ ให้นกั เรี ยนจํากฎหรื อสู ตรได้แม่นยําๆช่วยฝึ กให้นกั เรี ยนเป็ นคนมีเหตุผลไม่เชื อ
อะไรง่าย ๆๆโดยไม่มีการตรวจสอบหรื อพิสูจน์ให้เห็นจริ งๆช่วยทําให้การแก้ปัญหาของนักเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน
ข้ อจํากัดๆการสอนโดยวิธีนีสามารถนํามาสอนได้เฉพาะบางเนือหาและเป็ นการยาก
ที จะทํา ให้นัก เรี ย นทีเริ มเรี ย นเข้าใจกฎหรื อสู ตรทีเป็ นนามธรรมๆถ้านัก เรี ย นจํา สู ตรไม่ได้หรื อ
นักเรี ยนลืมกฎหรื อสู ตรนันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานันได้
12. วิธีสอนแบบผสม (Mixed Method) เป็ นวิธีสอนทีนําเอาวิธีสอนต่าง ๆ มาสอน
เนื อหาใดเนื อหาหนึ ง เช่ น วิธีสอนแบบสาธิ ต วิธีสอนแบบอธิ บายและแสดงเหตุผลและวิธีสอน
แบบค้นพบ
ข้ อดีๆการสอนโดยวิธีนีช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียิงขึนๆเนืองจากนักเรี ยน
ได้มีโอกาสร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลาย ๆ แบบ
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ข้ อจํากัดๆการสอนโดยวิธีนีครู จะต้องเตรี ยมตัวอย่างดีก่อนการสอนดังนันครู จะต้อง
มีเวลาและใช้เวลาในการเตรี ยมการสอนมากพอสมควร
จากการศึ กษาหลัก การๆแนวคิ ด ๆวิธี สอนคณิ ตศาสตร์ ขา้ งต้นสรุ ป ได้ว่าๆในการจัด
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้ป ระสบความสําเร็ จตามจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรทีกําหนดไว้
ครู ผมู้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการสอนต้องเลือกเทคนิ คและวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับ
เนื อหาและสภาพของผูเ้ รี ยนๆโดยคํานึ งถึงการบูรณาการด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และสอดแทรกคุณธรรมๆจริ ยธรรมและค่านิ ยมๆซึ งวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ มีหลากหลาย
วิธีแต่ไม่มีวิธีใดดี ทีสุ ดๆเพราะแต่ละวิธีมีขอ้ ดี ขอ้ จํากัดและความแตกต่างกันๆปั จจุบนั การจัดการ
เรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 มีวธิ ีสอนและวิธีการเรี ยนหลายรู ปแบบๆซึ งผูส้ อนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนือหาๆเวลา
เรี ยนและสภาพของผูเ้ รี ยนเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
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ลําดับขันการสอนคณิตศาสตร์
ในขันตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ๆผูส้ อนจะต้องจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยน
ได้พฒั นาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพโดยคํานึงถึงความพร้อมของผูเ้ รี ยน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลๆสอนจากสิ งทีง่ายไปหาสิ งทียากๆหรื อจากรู ปธรรมไปหานามธรรม ดังนันผูส้ อนจะต้องมี
ความรู ้เกียวกับกระบวนการหรื อขันตอนการสอนคณิ ตศาสตร์ซึงจะทําให้ผสู้ อนสามารถจัดกิจกรรม
ได้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ซึ งสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2539: 6) ได้เสนอขันตอนการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้ 6 ขันตอน ดังนี
1.ๆขันทบทวนความรู ้เดิมๆเพือนําความรู้เดิมทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนมาก่อนแล้วมาเป็ นพืนฐาน
ในการศึกษาหาความรู ้ใหม่ๆเป็ นการเชือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่
2.ๆขันจัดกิจกรรมในชันเรี ยนเพือนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2.1ๆขันของจริ งๆเป็ นขันทีพยายามนํารู ปธรรมมาใช้เพือให้นักเรี ยนสามารถสรุ ป
ไปสู่ นามธรรม
2.2ๆขันรู ปภาพๆครู เปลียนเครื องช่วยคิดจากของจริ งมาเป็ นรู ปภาพ
2.3ๆขันสัญลักษณ์ๆหลังจากทีนักเรี ยนเรี ยนรู้จากขันทีใช้ของจริ งหรื อภาพประกอบ
การสอนแล้วครู อธิบายโดยใช้สัญลักษณ์
3.ๆขันสรุ ปไปสู่ วธิ ี ลดั ๆเพือความสะดวกในการนําไปใช้ในครังต่อไป
4.ๆขันฝึ กทักษะๆเมือนักเรี ยนเข้าใจวิธีลดั แล้วจึง เริ มให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะด้วยการทํา
แบบฝึ กหัดจากแบบเรี ยนหรื อจากบัตรงาน
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5.ๆขันนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวันและใช้ในวิชาอืนทีเกียวข้องๆโดยให้นกั เรี ยน
ทําโจทย์ปัญหาหรื อกิจกรรมทีประสบในชีวติ ประจําวัน
6.ๆขันประเมินผลๆเป็ นการตรวจสอบเพือวัดระดับความสามารถของนักเรี ยนในการ
ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดๆเพือการซ่อมเสริ มกับนักเรี ยนทีไม่ผา่ นและเพือการสอนเนือหาใหม่ต่อไป
ส่ วนๆวรรณี ๆโสมประยูร (2541: 29-38)ๆได้กล่าวถึงวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ซึงมีขนตอน
ั
วิธีการสอน 8 ขันตอน ดังนี
1.ๆขันนําๆเป็ นขันเร้าความสนใจของนักเรี ยนเพือให้ตืนเต้น ๆกระตือรื อร้นและอยาก
เรี ยนรู้ในบทเรี ยนๆเพราะความสนใจของเด็กเป็ นรากฐานของความตังใจเรี ยนอย่างแท้จริ งๆดังนัน
ผูส้ อนต้องจะต้องปลุกเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่นๆเพลงประกอบท่าทาง
เกมๆนิ ทานๆสถานการณ์ ๆดนตรี เป็ นต้นๆเพือให้ผเู้ รี ยนเริ มเรี ยนด้วยความสนุ กสนานๆเป็ นการ
สร้างบรรยากาศให้ผเู้ รี ยนมีอารมณ์ส ดชืนๆแจ่มใสๆไม่เครี ยดๆเพราะความเครี ยดนันเป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสติปัญญา
2.ๆขันทบทวนๆเป็ นขันทบทวนความรู้หรื อทักษะพืนฐานคณิ ตศาสตร์ ทีมีอยูเ่ ดิมและที
สัมพันธ์กบั เนื อหาใหม่ทีจําเป็ นเพือนําไปสู่ เนื อหาใหม่ๆและเป็ นการเชื อมโยงความรู้ เดิ มเข้ากับ
ความรู ้ใหม่ให้มีส่วนสนับสนุ นซึ งกันและกันๆโดยผูส้ อนอาจใช้เกมๆนิทานๆปั ญหาๆสถานการณ์
การคิดในใจและกิ จกรรมอื น ๆๆพร้ อมทังใช้สือการสอนหรื อวัสดุ อุปกรณ์ แสดงประกอบๆขัน
ทบทวนนี มีความจําเป็ นมากเพราะการเรี ยนรู้ย่อมขึนอยู่กบั ความรู้ เดิมเป็ นสําคัญๆโดยความรู้เดิ ม
มีส่วนเกี ยวข้องและเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจเนื อหาในบทเรี ยนใหม่ได้เป็ นอันมากๆเนืองจาก
ธรรมชาติ ของความรู ้ หรื อเนื อหาวิช าคณิ ตศาสตร์ นันจะต้องสัม พันธ์ หรื อเชื อมโยงกันเป็ นแบบ
ลูกโซ่
3.ๆขันสอนๆเป็ นขันที ครู นาํ เสนอบทเรี ย นใหม่หรื อเนื อหาใหม่ๆซึ งควรแบ่งเนื อหา
ออกเป็ นตอน ๆ เพือให้เข้าใจง่ ายๆโดยเฉพาะเด็ก เล็ ก ควรแบ่งเป็ นตอนเล็ก ๆ จะสะดวกยิงขึ น
สําหรับเนื อหาหรื อทักษะทีนํามาให้เด็กเรี ยนนันจําเป็ นต้องพิจารณาถึงระดับความยาก-ง่ายๆและ
เหมาะสมตามระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในห้องนัน ๆๆเมือผูเ้ รี ยนเข้าใจดีแล้วก็จาํ เป็ นจะต้องให้ฝึก
ปฏิ บตั ิตามบทเรี ยนทุ ก ๆ ตอนเหล่านันด้วยๆขันตอนนี มี ความสําคัญมากและมักจะต้องใช้เวลา
มากกว่าขันอืน ๆ เพราะเป็ นขันที ทําให้เกิ ดแนวคิดมโนมติหรื อ Conceptๆโดยครู อาจใช้ของจริ ง
ของจําลอง รู ปภาพ และสัญลักษณ์ พร้อมทังยกตัวอย่างประกอบเนือหานัน ๆ เพือนําไปสู่ การคิด
วิเคราะห์ๆการคิดสังเคราะห์ ๆการคิดสร้างสรรค์ๆการสื อสารๆการคาดคะเนๆการแก้ปัญหาและ
การคิดคํานวณได้ในทีสุ ด
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4.ๆขันสรุ ปๆขันสรุ ปนีมีทงสรุ
ั ปความเข้าใจสรุ ปวิธีทาํ และสรุ ปวิธีแก้ปัญหา ในการให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปมโนมติ หลักการ วิธีการแก้ปัญหา ประโยคสัญลักษณ์ การคิดคํานวณ วิธีลดั
ข้อควรสังเกต สู ตรและกฎ ครู อาจใช้คาํ ถามเพือถามนําทังตัวคําตอบและวิธีการทีจะได้คาํ ตอบ
นัน ๆ มาด้วยการใช้เทคนิคการถามหลาย ๆ แบบและให้ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่ วม มีการยกย่องชมเชย
หรื อให้แรงเสริ มและกําลังใจไปด้วยพร้อม ๆ กัน
ในการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนช่วยกันสรุ ปเพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตัวของผูเ้ รี ยนเอง ถ้า
สรุ ปผิดพลาดไปก็ให้ช่วยแก้ไขกันให้ถูกต้องๆความรู้นนั ๆ ก็จะมีความหมายและมีประโยชน์มาก
รวมทังทําให้เกิ ดความคงทนในการเรี ยนรู้ ๆความรู้ ความเข้าใจเหล่านี เป็ นส่ วนสําคัญทีจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนทําแบบฝึ กหัดได้อย่างถูกต้องในขันฝึ กทักษะๆอย่างไรก็ตามขันสรุ ปนี ถ้าผูส้ อนพบว่าผูเ้ รี ยน
ยังไม่เข้าใจในเนือหาก็จาํ เป็ นต้องกลับไปสอนเนือหาใหม่อีกครังหนึง
5.ๆขันสร้ า งเจตคติ ๆ เนื องจากวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที มี เ นื อหาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นามธรรมและต้องศึกษาโดยใช้เหตุผลๆดังนันความรักและความสนใจในการเรี ยนวิชานีจึงเป็ นสิ ง
สําคัญมากเมื อผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยความไม่เข้าใจก็จะเกิ ดความเบือหน่ ายไม่ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้
การสร้างเจตคติควรเริ มด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู้ๆการสร้างสัมพันธภาพ
ด้ว ยมิ ต รไมตรี แ ละความเป็ นกัน เองๆการสร้ า งบรรยากาศที มี สุ น ทรี ย ภาพและถู ก สุ ข ลัก ษณะ
รวมทังบุคลิกภาพและสุ ขภาพทางอารมณ์ของครู และพฤติกรรมการสอนหรื อการควบคุมชันเรี ยน
ก็มี ส่ วนร่ วมด้วยเป็ นอย่า งมากๆทังนี เนื องจากผูเ้ รี ย นมิ ใช่ เรี ย นโดยการใช้ส มองหรื อสติ ปั ญญา
เท่านันๆแต่เขาต้องเรี ยนด้วยร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมไปด้วยพร้อม ๆ กัน
6.ๆขันนําไปใช้ๆในการสอนคณิ ตศาสตร์ นนนอกจากจะสอนให้
ั
ผเู้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น (3 เป็ น) แล้วครู ยงั ควรจะต้องให้ผเู้ รี ยนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิตจริ งได้อย่างแท้จริ งๆโดยเฉพาะอย่างยิงการนําความรู้
ทีได้รับไปใช้ได้ทนั ทีจะทําให้เกิดความประทับใจและเป็ นการเรี ยนรู้ทีมีความคงทนๆซึ งในการทํา
กิจกรรมในขันนี เป็ นขันทดสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนๆจึงมุ่งทีจะลองฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั นําปั ญหา
ตามธรรมชาติทีหลากหลายและท้าทายความคิดในชี วิตประจําวันของส่ วนตัวและส่ วนรวมไปฝึ ก
แก้ปัญหาในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเพือจะได้นาํ วิธีการหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาถ่ายโยงไป
ใช้ในชี วิตจริ ง ๆโดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิ จกรรมร่ วมกันและช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน ๆกล่ า วคื อ
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถทังการพึงพาตนเองและพึงพากันเองโดยเปิ ดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรื อแสดงออกอย่างทัวถึงๆพร้อมทังครู ควรให้กาํ ลังใจและเสริ มแรงไปด้วยพร้อม ๆ กัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

50
7.ๆขันฝึ กทักษะๆเป็ นขันฝึ กความรู้ความเข้าใจให้เกิดเป็ นทักษะการคิดคํานวณๆทักษะ
การแก้ปั ญหาและเกิ ดความคงทนในการเรี ยนรู้ ๆ เพื อนําไปใช้ใ นการเรี ยนวิช าคณิ ตศาสตร์ แ ละ
แก้ปัญหาในชี วิตประจําวันๆรวมทังการนําไปใช้ในการเรี ยนวิชาอืน ๆ ด้วยๆโดยให้ผเู้ รี ยนฝึ กทํา
แบบฝึ กหัดจากแผนภูมิ ๆบัตรงานๆหนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะๆซึ งกิจกรรมทีจัดขึน
ควรจะมีทงกิ
ั จกรรมรายบุคคลและแบบทีทํารวมกันๆสําหรับแบบฝึ กหัดทีใช้ในขันฝึ กทักษะควร
จะต้องจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนเพือจะได้พฒั นาความคิดของผูเ้ รี ยนให้มีความ
เข้าใจในเนือหาได้ดียิงขึนๆขณะทีผูเ้ รี ยนกําลังทํางานอยูน่ นครู
ั ควรเดินสํารวจเพือสังเกตและให้คาํ
ชีแนะอย่างใกล้ชิดแต่ตอ้ งให้โอกาสคิดและทําอย่างมีอิสระเต็มทีด้วย
8.ๆขันประเมิ นผลๆเป็ นขันสุ ดท้ายของกระบวนการสอนๆมีจุดมุ่ งหมายเพือสํา รวจ
ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่อย่างไรๆโดยครู ทาํ การ
ประเมินตามสภาพความเป็ นจริ งทีผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดเวลาๆครู อาจใช้วิธี
วัดผลต่าง ๆ เช่นๆสังเกตการตอบคําถามหรื อการถามคําถามทุกขันตอนการสอนทีผ่านมาๆสังเกต
การปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนและการมีส่วนร่ วมๆรวมทังการตรวจผลงานๆการทดสอบย่อยและ
ทดสอบรวมๆโดยเฉพาะอย่างยิงในการใช้คาํ ถามของครู เพือให้ได้คาํ ตอบทีชัดเจนๆแน่นอนและ
ถูกต้องจากเด็กนันนับว่าเป็ นสิ งสําคัญมากสําหรับการเรี ยนการสอนนระดับประถมศึกษาๆครู ผสู้ อน
จําเป็ นต้องมีเทคนิ คหรื อศิลปะทีดี ในการถามเช่ นๆต้องใช้ภาษาทีเหมาะสมๆเข้าใจง่ายๆไม่สับสน
หรื อซับซ้อนๆลําดับความเป็ นมาของคําถามได้ดี ๆใช้คาํ ถามทีมีจุดเน้น ๆท้าทายชวนให้ตอบและ
ชีแนะแนวทางในการตอบเอาไว้ดว้ ยเหล่านีเป็ นต้นๆซึ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถสรุ ปใจความสําคัญ
ได้คิดต่อและปฏิบตั ิตามได้ทนั ทีๆพร้อมกันนี การให้แรงเสริ มหรื อคําชมเชยก็เป็ นปั จจัยสนับสนุนที
ครู ผสู ้ อนควรจะต้องกระทําควบคู่กนั ไปเสมอๆและสิ งสําคัญในขันประเมินผลอีกอย่างหนึงคือ เมือ
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิและทํางานเสร็ จและครู ได้วดั ผลในกิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ งแล้วควรรี บแจ้งผลการ
ประเมินให้ผเู้ รี ยนทราบโดยเร็ วเพือเด็ก ๆ จะได้ชืนชมหรื อพึงพอใจในผลงานของตนเอง หรื อถ้า
หากยังมีขอ้ ผิดพลาดหรื อสิ งทีบกพร่ องควรได้แนะนําแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะสิ งเหล่านี นับเป็ นผล
สะท้อนกลับทีสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กมาก
จากการศึ ก ษาขันตอนการสอนคณิ ต ศาสตร์ ข้า งต้น ๆสรุ ป ได้ว่า ในการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆผูส้ อนจะต้องศึกษาและมีความเข้าใจในโครงสร้างๆเนื อหาสาระ
ของหลักสู ตรๆเนื อหาวิชาๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และตัวผูเ้ รี ยนๆซึ งจะทําให้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถจัดได้บรรลุวตั ถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตร
และผูเ้ รี ยนๆซึงผูส้ อนต้องคํานึงถึงสิ งต่อไปนี
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1.ๆความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน เช่ น เพศ วัย ความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล
2.ๆความพร้อมของผูเ้ รี ยน คือๆจะต้องสอนเมือผูเ้ รี ยนมีความพร้อมทีจะเรี ยนรู้
3.ๆสอนจากสิ งทีง่ายไปหาสิ งทียากหรื อจากรู ปธรรมไปหานามธรรมและสอนให้รู้จกั
คิดย้อนกลับไปกลับมา
4.ๆสอนตามกระบวนการ คือๆสอนตามลําดับขัน
5.ๆผูส้ อนต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และกระบวนการ
แก้ปัญหาไม่ใช่เน้นแต่การท่องจําเท่านัน
6.ๆส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสร้ างปั ญหาด้วยตนเองๆเพราะจะทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจปั ญหาอย่าง
ถ่องแท้และสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
7.ๆส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู้เป็ นคู่หรื อกลุ่มย่อยๆซึ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนา
หรื อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงออกเพิมมากขึน
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ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ความหมายของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ครู ผสู้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนทีทํา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเพื อเป็ นการฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นๆทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น ซึง ชัยรัตน์ สุ ลาํ นาจ (2547: 6)ๆได้ให้ความหมายทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ไว้วา่ ๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆหมายถึงความสามารถ/ความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆโดยจะต้องทําให้ดีๆมีคุณภาพๆมีความถูกต้อง
แม่นยําและรวดเร็ วๆซึ งสอดคล้องกับ พงศธรๆมหาวิจิตร (2550: 16) ทีกล่าวว่าๆทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ ๆ หมายถึ ง ความสามารถหรื อความชํา นาญในการปฏิ บ ัติ ง านหรื อกิ จ กรรม
คณิ ตศาสตร์ โดยสามารถปฏิบตั ิได้ดีๆมีคุณภาพๆมีความถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ วๆอันเป็ นผลมา
จากการฝึ กอย่างมีระบบทางคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งประกอบด้วย 5 ทักษะ/กระบวนการ คือๆทักษะ/
กระบวนการด้านการแก้ปัญหาๆทักษะ/กระบวนการด้านการให้เหตุผลๆทักษะ/กระบวนการด้าน
การสื อสารๆการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆทักษะ/กระบวนการด้านการ
เชือมโยงๆทักษะ/กระบวนการด้านความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆส่ วน นริ ศราภรณ์ ๆศรี พงษ์ชยั (2548:
4) กล่าวว่าๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆหมายถึงความสามารถทีเกิดจากการปฏิบตั ิและ
ฝึ กฝนความนึ กคิดอย่างมีระบบทางคณิ ตศาสตร์ ๆประกอบด้วย 5 ทักษะ คือๆทักษะการแก้ปัญหา
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ทัก ษะด้า นการให้เหตุผลๆทักษะด้า นการสื อสารๆการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นํา เสนอๆทัก ษะด้า นการเชื อมโยงๆทัก ษะด้า นความคิ ด ริ เ ริ มสร้ า งสรรค์ๆ สํา นัก วิช าการและ
มาตรฐานการศึกษาๆสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานๆกระทรวงศึกษาธิ การ (2551:
59) กล่าวว่าๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เป็ นความสามารถทีจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในทีนี เน้นทีทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีจําเป็ นและ
ต้องการพัฒนาให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนๆได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาๆความสามารถในการให้
เหตุ ผ ลๆความสามารถในการสื อสารๆการสื อความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการนํา เสนอ
ความสามารถในการเชือมโยงความรู้และการมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
จากที กล่ า วมาข้างต้น พอสรุ ป ได้ว่า ๆทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆหมายถึ ง
ความสามารถหรื อความชํานาญในการปฏิบตั ิงานหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ อย่างมีระบบทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆโดยสามารถปฏิบตั ิได้ดีมีคุณภาพมีความถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ วๆซึ งประกอบด้วย
5 ทักษะ คือๆทักษะด้านการแก้ปัญหาๆทักษะด้านการให้เหตุผลๆทักษะด้านการสื อสารๆการสื อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนํา เสนอๆทัก ษะด้า นการเชื อมโยงความรู้ และทัก ษะด้า น
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆซึ งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวๆผูส้ อนจะต้องให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง
ให้มากๆโดยการจัดสถานการณ์หรื อปัญหาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคนหรื อผูเ้ รี ยน
แต่ละกลุ่ม
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ประเภทของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ๆกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ๆได้กาํ หนดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไว้ในๆสาระที 6 ทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาๆการให้เหตุผลๆการสื อสารๆการ
สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ๆและ
เชื องโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆๆๆและมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆซึ งครู ผูส้ อนจะต้องจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื อพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้บ รรลุ ม าตรฐานดัง กล่ า วๆส่ ว นในการวัด และ
ประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถประเมินในระหว่างการเรี ยนการสอน
หรื อประเมินไปพร้ อมกับการประเมินด้านความรู้ ๆสําหรับแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ทีจําเป็ นมีดงั นี
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1.ๆการพั ฒ นาทัก ษะด้ า นการแก้ ปั ญ หาๆการแก้ปั ญ หาเป็ นกระบวนการที มี ค วาม
เชือมโยงระหว่างข้อมูลทีมีอยูใ่ นปั ญหากับผูแ้ ก้ปัญหาในการนําประสบการณ์ๆความรู้ๆความเข้าใจ
และความคิดมาประยุกต์หาวิธีการทีจะเอาชนะอุปสรรคหรื อปั ญหาทีเผชิ ญอยูๆ่ เพือหาคําตอบของ
ปั ญหาในสถานการณ์ใหม่ทีไม่คุน้ เคยมาก่อน (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2544: 18) ดังนันนักเรี ยนต้อง
สามารถประยุกต์รูปแบบการคิดอย่างสมเหตุสมผลๆเพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีถูกต้องๆสามารถอธิ บาย
ข้อมูลและสรุ ปผลจากข้อมูลทีปรากฏ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2545 : 5)
การจัดการเรี ยนรู ้เพือให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะด้านการแก้ปัญหาครู ผสู้ อนจะต้องเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มากๆโดยจัดสถานการณ์หรื อปั ญหาหรื อเกมทีน่าสนใจๆท้าทาย
ให้อยากคิด ซึงโพลยา (Polya, 1957: 16-17 ) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขันตอน ไว้ดงั นี
ขันที 1ๆทําความเข้าใจปั ญหา (Understanding the problem) โดยพิจารณาว่าปั ญหา
ต้องการอะไรๆอะไรคือสิ งไม่รู้ๆอะไรคือข้อมูลๆโจทย์กาํ หนดเงือนไขอะไรบ้างๆเงือนไขทีให้ ๆ
เพียงพอทีจะแก้ปัญหาหรื อไม่ๆและควรแยกสถานการณ์หรื อเงือนไขออกเป็ นส่ วน ๆ โดยเขียนลง
บนกระดาษจะทําให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดียงขึ
ิ น
ขันที 2ๆวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็ นขันตอนทีค้นหาความเชือมโยง
ระหว่างข้อมูลกับสิ งทีไม่รู้ๆถ้าหากไม่สามารถหาความเชื อมโยงได้ก็ควรอาศัยหลักการวางแผน
ในการแก้ปัญหา ดังนี
1.ๆเป็ นโจทย์ปัญหาทีเคยประสบมาก่อนหรื อไม่ๆหรื อมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับโจทย์ทีเคยแก้มาก่อนหรื อไม่
2.ๆรู ้ วา่ โจทย์ปัญหาสัมพันธ์กบั อะไรหรื อไม่ๆและรู้ทฤษฎีทีจะนํามาใช้ใน
การแก้ปัญหานันหรื อไม่
3.ๆพิจารณาสิ งทีไม่รู้ในโจทย์และพยายามคิดถึงปั ญหาทีคุน้ เคยซึ งมีสิงทีไม่
รู ้เหมือนกันๆและพิจารณาดูวา่ จะใช้วิธีการแก้ปัญหาทีเคยพบมาใช้กบั โจทย์ปัญหาทีกําลังจะแก้ได้
หรื อไม่
4.ๆควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครังๆและวิเคราะห์เพือดูวา่ แตกต่างจากปั ญหาที
เคยพบมาหรื อไม่
ขันที 3ๆดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan)ๆเป็ นขันตอนของการปฏิบตั ิ
ตามแผนทีตังไว้และต้องตรวจสอบแต่ละขันตอนทีปฏิบตั ิวา่ ถูกต้องหรื อไม่
ขันที 4ๆตรวจสอบผล (Looking back) เป็ นการตรวจสอบผลทีได้ในแต่ละขันตอน
ว่าถูกต้องหรื อไม่ๆหรื ออาจตรวจสอบโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีอืน ๆๆแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ทีได้
ว่าตรงกันหรื อไม่ๆหรื ออาจใช้การประมาณคําตอบอย่างคร่ าว ๆ
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แฮทฟิ ลด์, เอ็ดเวิร์ด และบิทเทอร์ (Hatfield, Edward and Bitter, 1993: 55-60)ๆได้
เสนอกลวิธีการแก้ปัญหาไว้ 11 วิธี ดังนี
1.ๆกลวิธีประมาณและตรวจสอบ (Estimation and Check)ๆเป็ นกลวิธีหนึงในการ
เสนอคําตอบทีใกล้เคียงเพือตัดสิ นว่าแนวทางในการแก้ปัญหาน่าจะเป็ นวิธีใดๆคําตอบทีสันนิษฐาน
ไว้ตอ้ งตรวจสอบให้สัมพันธ์กบั การแก้ปัญหา
2.ๆกลวิธีคน้ หาแบบรู ป (Looking for Patterns)ๆปั ญหาบางปั ญหามีวิธีแก้วิธีเดียว
ดังนันจะต้องพยายามหาแบบรู ปทีได้จากข้อมูลทีให้มา
3.ๆกลวิธีพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอหรื อไม่ (Insufficient information) ต้องพิจารณา
ข้อมูลทีโจทย์ให้มาเพราะในบางครังข้อมูลทีให้มานันไม่เพียงพอๆคือบางส่ วนหายไปจากโจทย์
ปัญหา
4.ๆกลวิธีการวาดภาพ กราฟและตาราง (Drawing Picture, Graph and Table) การ
วาดภาพๆกราฟและตารางๆช่ ว ยให้นัก เรี ย นมองเห็ น ภาพจากข้อมูล ที เป็ นจํานวนและมองเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ชดั เจนขึน
5.ๆกลวิธีการตัดข้อมูลทีไม่เกียวข้องออก (Elimination of Extraneous Data) โจทย์
ปั ญหาบางข้อให้ขอ้ มูลทังทีจําเป็ นและไม่จาํ เป็ นในการหาคําตอบๆซึ งนักเรี ยนจะต้องตัดข้อมูลที
ไม่จาํ เป็ นออกเพือทีจะทําให้ขอ้ มูลนันแคบลง
6.ๆกลวิธีพฒั นาสู ตรและเขียนสมการ (Developing Formula and Wriring Equation)
การสร้างสู ตรมีประโยชน์ต่อการนําเอาจํานวนมาใส่ ในสู ตรเพือคํานวณให้ได้คาํ ตอบ
7.ๆกลวิธี ส ร้ า งแบบจํา ลอง (Modeling) เป็ นหนทางช่ ว ยให้นัก เรี ย นมองเห็ น
ความสัมพันธ์ทีจําเป็ นในการแก้โจทย์ปัญหา
8.ๆกลวิธียอ้ นกลับ (Working Backwards) เป็ นการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์โดย
พิจารณาจากผลย้อนกลับไปหาเหตุ ๆ เพราะโจทย์ปั ญหาบางปั ญหาสามารถแก้ไ ด้ง่ า ยถ้า เริ มต้น
แก้ปัญหาโดยการพิจารณาผลลัพธ์สุดท้ายแล้วกลับเข้ามาสู่ ตวั ปัญหาอย่างมีขนตอน
ั
9.ๆกลวิธีเขียนผังงานขันตอนการดําเนินงาน (Flowcharting) การเขียนผังงานช่วยให้
เห็ นกระบวนการของการแก้ปัญหาๆซึ งผังงานเป็ นเค้าโครงทีแสดงรายละเอียดของขันตอนทีต้อง
ดําเนินการตามเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการก่อนจะไปถึงทางแก้ปัญหา
10.ๆกลวิธีเทียบเคียงปั ญหาอืน (Acting out the Problem)ๆการมองปั ญหาว่าเป็ น
สถานการณ์ทีเคยพบมาก่อนทําให้เห็นขันตอนในการแก้ปัญหาทีเกียวข้องกันได้ง่ายขึน
11.ๆกลวิธีทาํ ให้เป็ นปั ญหาอย่างง่าย (Simplifying the Problem)ๆในโจทย์ปัญหา
บางข้อมีการคิดคํานวณทีใช้ตวั เลขทีมีค่ามาก ๆ การนําจํานวนทีมีค่าน้อยกว่าทีสามารถคํานวณได้
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รวดเร็ วมาแทนทีจํานวนทีมีค่ามาก ๆ นันจะช่วยให้นกั เรี ยนตรวจสอบอย่างมีเหตุผลได้ก่อนทีจะ
แก้ปัญหาโจทย์ทีกําหนดให้
กรมวิชาการ (2545: 195-196) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหามี 4 ขันตอน ดังนี
ขันที 1ๆทําความเข้าใจปัญหา หรื อวิเคราะห์ปัญหา (Understanding the problem)
ขันที 2ๆวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan)
ขันที 3ๆดําเนินการแก้ปัญหา (Carrying out the plan)
ขันที 4ๆตรวจสอบผล หรื อมองย้อนกลับ (Looking back)
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าๆขันตอนหรื อกระบวนการแก้ปัญหามีประโยชน์ใน
การช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสประสบความสําเร็ จในการแก้ปัญหาหรื อได้รับคําตอบของปั ญหาๆอีกทัง
ยังช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สติปัญญาคิ ดวางแผนการแก้ปัญหาๆซึ งเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์อีกด้วย
2.ๆการพัฒนาทัก ษะด้ า นการให้ เหตุ ผลๆการให้เหตุผลเป็ นความสามารถหรื อความ
ชํานาญในการแสดงแนวคิ ดของนัก เรี ยนเกี ยวกับการสร้ า งหลัก การๆการหาความสัมพันธ์ของ
แนวคิดและการสรุ ปทีสมเหตุสมผลตามแนวคิดนัน ๆ (ชัยรัตน์ สุ ลาํ นาจ, 2547: 6) ซึ งทักษะการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ๆประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และระบุถึงความสัมพันธ์
ของข้อมูลๆความสามารถในการหาข้อสรุ ปหรื อข้อความคาดการณ์และความสามารถในการยืนยัน
หรื อคัดค้านข้อสรุ ปหรื อข้อความคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล (พนารัตน์ แช่มชืน, 2548: 53) และ
ทักษะการให้เหตุผลทีมีความสําคัญทางคณิ ตศาสตร์ อยู่ 2 ประการๆ(Daffer, 1990: 378 อ้างถึงใน
ชัยรัตน์ สุ ลาํ นาจ, 2547: 53) ดังนี
1.ๆการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็ นกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ ทีเกี ยวกับการใช้ขอ้ มูลในการสร้างหลักการใหม่ๆค้นหารู ปแบบทัวไปๆรู ปแบบทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆวิเคราะห์สถานการณ์ และอธิ บายสมบัติของโครงสร้างต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพือ
นําไปสู่ การสรุ ป เป็ นมโนมติ ๆหรื ออาจกล่าวได้ว่าการให้เหตุผ ลแบบอุปนัยเกิ ดจากผลของกรณี
เฉพาะหลาย ๆ ตัวอย่างๆแล้วนําไปสู่ การสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ทวไป
ั
2.ๆการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็ นกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆซึงใช้รูปแบบการลงความเห็นทีสมเหตุสมผลในการสรุ ปจากหลักฐานทีปรากฏๆเป็ น
การพิสูจน์ขอ้ สรุ ปและตัดสิ นความถูกต้องของขันตอนการคิดๆการให้เหตุผลแบบนี เป็ นการให้
เหตุผลทีเป็ นระบบตรรกะๆเป็ นการให้เหตุผลทีใช้โครงสร้ างทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นพื นฐานๆคื อ
อนิยามๆนิยามๆสัจพจน์และทฤษฎีบทๆอาจกล่าวได้วา่ การให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็ นการให้เหตุผล
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ทีใช้ข ้อสรุ ป ที เป็ นกฎเกณฑ์ท วไปเป็
ั
นหลักๆแล้วจะได้ผ ลสรุ ปของกรณี เฉพาะที สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์หลักการทีเป็ นจริ งเสมอ
ในการทีจะพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทางด้านการให้เหตุผลๆผูส้ อนจะต้องสอนให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั คิดเพราะการคิดกับการให้เหตุผลมีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดๆอีกทังการคิดยังเป็ น
พืนฐานที สําคัญในการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาๆดังทีกรมวิชาการ(2545: 198-199)ๆได้กล่าวถึ ง
แนวทางในการพัฒนาทักษะ/กระบวนการการให้เหตุผลว่าๆการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิดและให้เหตุผล
อย่า งสมเหตุ ส มผลนันสามารถสอดแทรกได้ใ นการเรี ย นรู้ ทุ ก เนื อหาวิช าคณิ ต สาสตร์ แ ละวิช า
อืน ๆ ด้วยๆนอกจากนียังได้เสนอแนะองค์ประกอบหลักทีส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนคิดอย่างมีเหตุมีผลและ
รู้จกั การให้เหตุผลๆดังนี
1.ๆควรให้ผเู ้ รี ยนได้พบกับโจทย์ปัญหาทีผูเ้ รี ยนสนใจๆเป็ นปั ญหาทีไม่ยากเกินความ
สามารถของผูเ้ รี ยนทีจะคิดและให้เหตุผล
2.ๆให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสและเป็ นอิสระทีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้เหตุผล
ของตัวเอง
3.ๆผูส้ อนควรช่ วยสรุ ปและชี แจงให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจว่าเหตุ ผลของผูเ้ รี ยนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์หรื อไม่ๆขาดตกบกพร่ องอย่างไร
การที จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ และเกิ ดทักษะในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
ผูส้ อนควรจัดสถานการณ์หรื อปั ญหาทีน่าสนใจให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือได้ปฏิบตั ิๆโดยผูส้ อนเป็ นผูส้ ังเกต
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุน้ หรื อชี แนะอย่างกว้าง ๆๆอาจใช้คาํ ถามกระตุน้
ด้วยคําว่า “ทําไม” “อย่างไร” “เพราะเหตุใด” พร้อมทังให้ขอ้ คิดเพิมเติมๆเมือผูเ้ รี ยนให้เหตุผลไม่
สมบูรณ์ๆหรื อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคนอืนร่ วมแสดงความคิดเห็ นเพือให้เกิ ดบรรยากาศการเรี ยนรู้
ร่ ว มกัน มากขึ นๆในการจัด การเรี ย นรู้ ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้คิ ด อย่า งหลากหลาย
โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์ทีกําหนดควรเป็ นปั ญหาปลายเปิ ดทีผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรื อให้เหตุผลทีแตกต่างกันได้
จากที กล่ า วมาข้า งต้น ๆจะเห็ น ว่า การพัฒ นาทัก ษะกระบวนการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆควรเริ มจากการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนคิดอย่างมีเหตุผลๆเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้อภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นๆชีแจงเหตุผลและแก้ปัญหาร่ วมกัน
3. การพัฒนาทักษะด้ านการสื อสารการสื อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการสื อสารๆการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนําเสนอๆสามารถทําได้ทุกเนื อหาทีต้องการให้คิดวิเคราะห์ๆสังเคราะห์ ๆเพือนําไปสู่ การ
แก้ปัญหา เช่ นๆในวิชาเรขาคณิ ตมีเนื อหาทีต้องฝึ กการวิเคราะห์ๆการให้เหตุผลและการพิสูจน์
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ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กทักษะในการสังเกต การนําเสนอรู ปภาพต่าง ๆๆเพือสื อความหมายแล้วนําความรู้ทาง
เรขาคณิ ตไปอธิ บายปรากฏการณ์ และสิ งแวดล้อมต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับชี วิตประจําวัน (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2544: 197) ซึ งมีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของ
ทักษะด้านการสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอๆไว้ดงั นี
วรรณทิพาๆรอดแรงค้า และคณะ (2542: 4) ได้ให้ความหมายว่าๆการสื อสารๆการ
สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆหมายถึ งการนําข้อมูลหรื อความรู้ ทีได้จากการ
สังเกต การทดลอง การวัดและจากแหล่งอืน ๆๆมาจัดกระทํา เสี ยใหม่โดยการหาความถีเรี ยงลําดับ
จัดแยกประเภทๆหรื อคํานวณหาค่าใหม่ เพือให้ผอู้ ืนเข้าใจความหมายได้ดีขึนๆโดยอาจเสนอในรู ป
ของตารางแผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เป็ นต้น ความสามารถ
ทีแสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะด้านนีแล้วคือการเปลียนแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปใหม่ ทีเข้าใจดีขึนๆโดย
จะต้องรู ้จกั เลือกรู ปแบบทีใช้ในการสื อความหมายหรื อการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมๆบอก
เหตุผลการสื อความหรื อการนําเสนอข้อมูลในการเลือกรู ปแบบในการนําเสนอนัน
สิ ริรัตน์ อายุวฒั น์(2546: 18-19) ได้ให้ความหมายว่าๆทักษะกระบวนการสื อสาร
การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ หมายถึงๆการนําข้อมูลทีได้มาจัดระเบียบใหม่
โดยการหาความถีเรี ยงลําดับจัดแยกประเภทหรื อคํานวณหาค่าใหม่ๆเพือให้ผอู้ ืนเข้าใจความหมาย
ได้ดีขึนๆโดยอาจเสนอรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภาพ/แผนภูมิ กราฟ ไดอะแกรม สมการ
หรื อการเขียนบรรยาย เป็ นต้นๆโดยสามารถเลือกรู ปแบบทีใช้ในการสื อสารๆสื อความหมายและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอข้อมูลในการเลือกแบบเสนอข้อมูลนัน ๆ
จากทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านการสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอๆสามารถทําได้ทุกเนือหาทีต้องการให้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ๆซึ ง
ทําโดยการนํา ข้อมูล ทีได้ม าจัดระเบีย บใหม่ เพื อให้เข้าใจง่ ายๆโดยจะต้องรู้ จกั เลื อกรู ป แบบการ
นําเสนอทีใช้ในการสื อความหมายหรื อการนําเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
4.ๆการพัฒ นาทักษะด้ านการเชื อมโยงความรู้ ต่ างๆ ทางคณิตศาสตร์ ๆ และเชื อมโยง
คณิตศาสตร์ กับศาสตร์ อืน ๆ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544: 197)
กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทีต้องการให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และมีพืนฐานในการทีจะนําไป
ศึกษาต่อนันจําเป็ นต้องบูรณาการเนื อหาต่าง ๆ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกันๆเช่นๆการให้ความรู้
เรื องเซตในการให้คาํ จํากัดความหรื อบทนิ ยามต่าง ๆ เช่นๆบทนิ ยามของฟั งก์ชนั ในรู ปของเซต
บทนิยามของลําดับในรู ปของฟังก์ชนั ๆนอกจากการเชือมโยงระหว่างเนื อหาต่าง ๆๆในคณิ ตศาสตร์
ด้วยกันแล้วยังมีการเชื อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆๆโดยใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื องมือในการ
เรี ยนรู ้และใช้ในการแก้ปัญหา เช่นๆในเรื องการเงินๆการคิดดอกเบียทบต้นๆก็อาศัยความรู้ในเรื อง
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เลขยกกําลังและผลบวกของอนุ กรมๆในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิ ดก็ใช้ความรู้เกียวกับ
เรขาคณิ ตๆซึงมีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะด้านการเชือมโยงไว้ดงั นี
ชัยรัตน์ สุ ลาํ นาจ (2547: 6-7) กล่าวว่า ทักษะการเชือมโยง หมายถึงๆความสามารถ/
ความชํานาญในการผสมผสานแนวความคิด ๆความรู้ ๆความเข้าใจและทักษะต่าง ๆๆจากสิ งทีได้
เรี ยนรู้มาแล้ว นําไปสร้างความสัมพันธ์ ความเกียวข้องๆหรื อการนําไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเกิดขึนจริ งในชีวติ ประจําวันได้
นริ ศราภรณ์ ศรี พงษ์ชยั (2548: 30)ๆกล่าวว่าๆทักษะด้านการเชือมโยงๆหมายถึง
ความสามารถในการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ทีมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างสาระกับชี วิตประจําวันๆเกิด
ความตระหนักในประโยชน์ของวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆนําแนวคิดทีเชือมโยงกับหัวข้อหรื อกระบวนการ
ทีได้รับมาใช้เพือให้เกิ ดความเข้าใจและเกิ ดความต่อเนื องระหว่างบทเรี ยนต่างๆๆๆโดยเชื อมโยง
ความคิดรวบยอดๆหลักการและวิธีทางคณิ ตศาสตร์ และศาสตร์ อืนๆๆๆเพืออธิ บายข้อสรุ ปๆหรื อ
เรื องราวต่างๆๆๆได้ๆและนําความรู้และทักษะที ได้จากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการ
เรี ยนรู้ในงาน และในการดํารงชีวติ
นอกจากนีสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544: 201) กล่าว
ว่า ในการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะกระบวนการเชื อมโยงความรู้ ค ณิ ตศาสตร์ นัน
ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรี ยนรู้อยูเ่ สมอ เพือให้ผเู้ รี ยนได้เห็น
การนําความรู้ เนือหาสาระและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์มาใช้ในการเรี ยนรู้เนือหาใหม่ๆหรื อนํา
ความรู ้ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีผูส้ อนกําหนดขึนๆเพือให้
ผูเ้ รี ยนเห็นความเชื อมโยงของคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆๆและเพือให้ผเู้ รี ยนได้มีการปฏิบตั ิจริ ง
และมีทกั ษะกระบวนการเชื อมโยงความรู้นีๆผูส้ อนอาจมอบหมายงานหรื อกิ จกรรมให้ผเู้ รี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ทีเกียวข้องกับกิจกรรมนัน ๆๆแล้วนําเสนองานต่อผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้มีการ
อภิปรายและหาข้อสรุ ปร่ วมกัน
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ ๆทักษะ/กระบวนการด้านการเชือมโยงๆหมายถึง
ความสามารถในการผสมผสานแนวคิด /ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ กบั สิ งต่าง ๆๆเชือมโยงความรู้เดิม
กับความรู ้ ใหม่ได้ๆเชื อมโยงความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ หรื อเนื อหาวิชาอืนๆๆๆรวมทัง
สถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันๆเพือประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการดํารงชี วิตได้อย่าง
เหมาะสม
5.ๆการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความคิ ด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ ๆความคิ ด สร้ า งสรรค์นับ เป็ น
ความสามารถที สําคัญอย่า งหนึ งของมนุ ษย์แ ละเป็ นปั จจัย ทีจําเป็ นอย่า งยิงในการส่ งเสริ มความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซึ ง อุษณี ยๆ์ โพธิ สุข
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และคณะ(ม.ป.ป.:ๆ45-46)ๆได้ใ ห้ความหมายของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ว่า ๆความคิ ด สร้ า งสรรค์
หมายถึงๆกระบวนการทางปั ญญาระดับสู งทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกัน
เพือสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆหรื อแก้ปัญหาทีมี อยู่ให้ดีขึน ความคิ ดสร้ างสรรค์จะเกิ ดขึ นได้ก็ต่อเมือ
ผูส้ ร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิดๆความคิดสร้างสรรค์แบ่งแยกได้ 4 ประเภทๆดังนี
5.1ๆความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลียนแปลง (Innovation)ๆคือแนวคิดทีเป็ น
การสร้ างสรรค์สิงใหม่ขึน เช่นๆทฤษฎีใหม่ๆการประดิษฐ์ใหม่ เป็ นต้นๆเป็ นการคิดโดยภาพรวม
มากกว่าแยกเป็ นส่ วนย่อยๆบางครังเรี ยกว่า “นวัตกรรม” เป็ นการนําเอาสิ งประดิษฐ์ใหม่มาใช้เพือให้
การดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ น เช่นๆการใช้สมองกลๆเป็ นต้น
5.2ๆความคิ ดสร้ า งสรรค์ป ระเภทการสังเคราะห์ (Synthesis)ๆคื อการผสมผสาน
แนวความคิดจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันๆแล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อนั มีคุณค่า เช่นๆการนําความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริ หาร เช่นๆการใช้หลักการคํานวณของลูกคิดและหลัก
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็ นคอมพิวเตอร์ซึงกลายเป็ นศาสตร์อีกสาขาหนึง
5.3ๆความคิ ด สร้ า งสรรค์ป ระเภทต่ อ เนื อง (Extension)ๆเป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปลียนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ คือ
เป็ นโครงสร้างหรื อกรอบทีได้กาํ หนดไว้กว้าง ๆ แต่ความต่อเนื องเป็ นรายละเอียดทีจําเป็ นในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านนัน เช่ น ๆงานอุ ต สาหกรรมการสร้ า งรถยนต์ ๆ ซึ งในแต่ ล ะปี จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า ง
ต่อเนืองจากต้นแบบเดิม
5.4ๆความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลี ยน (Duplication)ๆเป็ นลักษณะการจําลอง
หรื อการลอกเลียนแบบจากความสําเร็ จอืน ๆๆโดยอาจปรับปรุ งเปลียนแปลงให้แปลกไปจากเดิม
เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยงั คงแบบเดิมอยู่
จากที กล่ า วมาข้า งต้น พอสรุ ปได้ ว่ า ๆทัก ษะกระบวนการด้ า นความคิ ด ริ เริ ม
สร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกัน
เพือสร้างสรรค์สิงใหม่หรื อแก้ปัญหาทีมีอยู่ให้ดีขึนๆความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ งทีมนุ ษย์สามารถ
เรี ยนรู ้ แ ละพัฒนาขึ นได้ๆและความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นแต่ล ะประเภทจะบูรณาการผสมผสานกัน
อยูเ่ สมอ
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แนวทางการวัดและประเมินผลด้ านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สถาบัน การส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2544:ๆ123-125)ๆและ
กรมวิชาการ (2545: 137-139)ๆได้เสนอตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์แบบแยกองค์ประกอบไว้สอดคล้องกันๆดังตารางที 3 ต่อไปนี

60
ตารางที 3ๆเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิชาการ
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหา

การให้เหตุผล

คะแนน
(ความหมาย)
4
(ดีมาก)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ต้องปรับปรุ ง)
0
(ไม่พยายาม)
4
(ดีมาก)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ต้องปรับปรุ ง)
0
(ไม่พยายาม)

ความสามารถทีปรากฎ
ใช้ยทุ ธวิธีดาํ เนิ นการแก้ปัญหาสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อธิ บาย
ถึงเหตุผลในการใช้วิธีดงั กล่าวได้เข้าใจชัดเจน
ใช้ยุทธวิธีดาํ เนิ นการแก้ปัญหาสําเร็ จ แต่น่าจะอธิ บายถึงเหตุผล
ในการใช้วิธีการดังกล่าวได้ดีกว่านี
มียุทธวิธีดาํ เนิ นการแก้ปัญหาสําเร็ จเพียงบางส่ วน อธิ บายเหตุผล
ในการใช้วิธีการดังกล่าวได้บางส่ วน
มีร่องรอยการดําเนินการแก้ปัญหาบางส่ วน อธิ บายเหตุผล ในการ
ใช้วิธีการดังกล่าวได้บางส่ วน
ทําได้ไม่ถึงเกณฑ์ขา้ งต้นหรื อไม่มีร่องรอยการดําเนินการแก้ปัญหา
มีการอ้างอิงเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงทีถูกต้องบางส่ วน และเสนอแนวคิดประกอบ
การตัดสิ นใจ
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสิ นใจ
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
ไม่มีแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
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ตารางที 3ๆเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิชาการ (ต่อ)
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การสื อสาร การ
สื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์
และการนําเสนอ

การเชือมโยง

คะแนน
(ความหมาย)
4
(ดีมาก)

ความสามารถทีปรากฎ

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้
กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบตามลําดับขันตอน
เป็ นระบบ กระชับ ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ์
3
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้
(ดี)
กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบตามลําดับขันตอน
ได้ถกู ต้อง ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์
2
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ พยายามนําเสนอโดยใช้
(พอใช้)
กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบชัดเจนบางส่ วน
1
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่าย ๆ ไม่ได้ใช้กราฟ
(ต้องปรับปรุ ง) แผนภูมิหรื อตารางเลย และการนําเสนอข้อมูลไม่ชดั เจน
0
ไม่นาํ เสนอ
(ไม่พยายาม)
4
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยง
(ดีมาก)
กับสาระคณิ ตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน เพือช่วยในการ
แก้ปัญหาหรื อประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
3
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยง
(ดี)
กับสาระคณิ ตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน เพือช่วยในการ
แก้ปัญหาหรื อประยุกต์ใช้ได้บางส่ วน
2
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยง
(พอใช้)
กับสาระคณิ ตศาสตร์ได้บางส่ วน
1
นําความรู ้หลักการและวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยงยัง
(ต้องปรับปรุ ง) ไม่เหมาะสม
0
ไม่มีการเชือมโยงกับสาระอืนใด
(ไม่พยายาม)
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ตารางที 3ๆเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิชาการ (ต่อ)
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์

คะแนน
(ความหมาย)
4
(ดีมาก)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ต้องปรับปรุ ง)
0
(ไม่พยายาม)

ความสามารถทีปรากฎ
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
สมบูรณ์
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องแต่
นําไปปฏิบตั ิแล้วไม่ถกู ต้องสมบูรณ์
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํ ไปปฏิบตั ิได้ถกู ต้องสมบูรณ์
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํ ไปปฏิบตั ิแล้วยังไม่สมบูรณ์
ไม่มีผลงาน

จากเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีกล่าวมาข้างต้นๆจะ
เห็ นว่าในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆผูส้ อนจะต้องสอดแทรกทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ เข้ากับการเรี ยนการสอนด้านเนื อหาด้วยการให้นกั เรี ยนทํากิ จกรรมๆหรื อตังคําถามที
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดๆอธิบายๆให้เหตุผลๆให้นกั เรี ยนใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสร้างสรรค์
ผลงานทีหลากหลายๆซึ งการประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถประเมิน
ได้จากกิจกรรมทีนักเรี ยนทําๆจากแบบฝึ กหัดหรื อข้อสอบ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
โครงงานเป็ นกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที เปิ ดโอกาสให้ ผู้เ รี ยนได้นํา กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ๆแก้ปัญหาหรื อประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง ซึ ง กรมวิชาการ
(2544: 28) ได้ให้ความหมายว่าๆโครงงานเป็ นการศึกษาเรื องใดเรื องหนึ งทีนักเรี ยนเป็ นผูศ้ ึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองๆโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและ
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ดูแลของครู /อาจารย์ทีปรึ กษาๆโดยอาจใช้เครื องมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษาๆเพือให้
การศึกษาค้นคว้านันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ส่ วน ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 48) ได้ให้ความหมาย
ว่าๆโครงงานเป็ นการค้นคว้าเกี ยวกับสิ งใดสิ งหนึ งหรื อหลาย ๆ สิ งทีอยากรู้คาํ ตอบให้ลึกซึ งหรื อ
เรี ยนรู ้ในเรื องนัน ๆ ให้มากยิงขึนๆโดยใช้กระบวนการวิธีการทีศึกษาอย่างมีระบบเป็ นขันตอนๆมี
การวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดๆปฏิบตั ิงานตามแผนทีวางไว้จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผลสรุ ปทีเป็ น
คําตอบในเรื องนัน ๆ การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของโครงงานๆเป็ นการจัดโอกาสให้นกั เรี ยนสามารถใช้
ความรู้ความชํานาญๆทักษะทีมีอยูๆ่ รวมทังจุดเด่นของตนเองทีอาจไม่มีโอกาสได้แสดงออกในทีใด
มาก่อนนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มทีๆส่ งเสริ มให้เด็กได้ตดั สิ นใจด้วยตนเองๆมีส่วนร่ วมในการคิด
กิจกรรมโดยการเป็ นผูส้ ร้างความรู ้บา้ งๆแทนทีจะเป็ นผูร้ ับความรู้เพียงอย่างเดียวซึ งไม่มีวนั ทีจะรับ
ได้หมดๆแต่ถา้ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิเองเขาจะจดจําสิ งเหล่านันติดตัวไปตลอดชี วิตโดยไม่มีวนั ลืม
และบูรชัย ศิริมหาสาคร (2547: 17) ได้ให้ความหมายว่าๆโครงงานๆเป็ นผลงานการวิจยั เล็ก ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนทีใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู้ ๆหรื อหาความจริ งเกียวกับเรื องใดเรื องหนึ งตาม
สาระการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งตังแต่เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหาซึ งเป็ นหัวข้อโครงงานและวิธีการได้มาซึ ง
คําตอบนันด้วยตนเองๆครู เป็ นเพียงทีปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนําตามความจําเป็ น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการข้า งต้น ทํา ให้ ส ามารถสรุ ป ความหมายของ
โครงงาน ได้วา่ ๆเป็ นกิ จกรรมทีเปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า เรื องใดเรื อง
หนึ งทีสนใจด้วยตนเองๆโดยใช้กระบวนการศึกษาอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอนๆมีการวางแผนใน
การทํางานๆการลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนทีกําหนดจนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผลสรุ ปในเรื องนัน ๆ
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
การจัดการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนๆโดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้
โดยการปฏิ บตั ิด้วยตนเองเพือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ ดว้ ยตนเองซึ งจะทําให้เกิดการเรี ยนรู้ ที
คงทนๆดังนันผูส้ อนจะต้องเลือกเทคนิ คหรื อวิธีการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญๆซึ งมีหลากหลาย
รู ปแบบๆและโครงงานก็เป็ นการจัดการเรี ยนรู ปแบบหนึงทีเน้นให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั คิดวิเคราะห์ ๆรู้จกั แก้ปัญหา และสามารถวางแผนๆการทํางานอย่างเป็ นระบบ
ซึ ง บุษบา บุญชู (2545: 26) ตระกูลพันธ์ กันใจ (2545: 18 ) และประครอง แสนไชย (2545: 21) ได้
กล่าวสอดคล้องถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่าๆหมายถึงๆการจัดกิจกรรมหรื อกิจกรรมทีจัด
เสริ มหลักสู ตรขึนให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิทงในและนอกเวลาโดยศึ
ั
กษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ๆ เริ มจากการเลื อกหัวข้อทีจะศึกษาตามความสนใจๆโดย
วิธีการและแหล่งการเรี ยนรู้ทีหลากหลายๆภายใต้การแนะนํากระตุน้ ของครู หรื อผูเ้ ชียวชาญเพือให้
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บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่ วน ชาตรี เกิดธรรม (2547: 5) ได้ถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู้ทีทําให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองๆได้ปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษาๆสํารวจ
ค้นคว้าๆทดลองๆประดิษฐ์ดว้ ยตนเองๆโดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนําให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552: 113) ได้ให้ความหมายว่าๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน หมายถึงๆการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการให้ปฏิบตั ิเพือให้ได้มาซึ งความรู้ ๆวิธีการและผลของงานๆซึ งการทําโครงงาน
อาจให้ปฏิ บตั ิ เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มๆใช้เวลาปฏิ บตั ิตามความยากง่ายซับซ้อนของกิจกรรม
และเนื อหาๆผลการเรี ย นรู ้ ด้ว ยโครงงานก็ คื อ ผลลัพ ธ์ ๆ ผลผลิ ต ๆการนํา เสนอผลงานและการ
ปฏิบตั ิงานๆการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการทําโครงงานอาจเป็ นส่ วนหนึ งของกันและกันกับการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)ๆโดยทีการเรี ยนรู้ดว้ ยการทําโครงงานนันๆผูเ้ รี ยนเป็ นผู้
ควบคุ ม โครงงานที จะปฏิ บ ตั ิ แ ละสิ งที เขาจะปฏิ บ ตั ิ ต ามโครงงานๆและโครงงานนันอาจจะไม่
ตอบสนองต่อปั ญหาใดปัญหาหนึงก็ได้ๆในทางตรงกันข้ามการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนันต้อง
มีปัญหานําไปสู่ การเรี ยนรู ้ เป็ นปั ญหาเฉพาะทีต้องหาคําตอบหรื อแก้ปัญหานันด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา ส่ วน เมททิวส์ (Matthews, 1994: 144) กล่าว่าๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที ผูส้ อนต้องจัด ประสบการณ์ ใ ห้ผูเ้ รี ย นได้มี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ย น
การสอนๆผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู้จากการทํากิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนันๆคอร์ ด (Cord,
1999: 1-3) กล่าวว่าๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระบบๆโดยมี ข นตอนการศึ
ั
ก ษาค้นคว้า ๆการแก้ปั ญหาๆการรวบรวมข้อมูล ๆและการ
นําเสนอผลงานๆซึ งจะทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความคิดรวบยอดและทักษะในการเรี ยนรู้ ๆลักษณะของ
โครงงานจะทําให้เกิดการวัดผลจากสภาพความเป็ นจริ งและการพัฒนาทักษะการคิดขันสู งๆเพราะ
นักเรี ยนทํากิจกรรมจากความสนใจจนเกิดประสบการณ์และสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
จากความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานทีนักการศึกษาได้ให้ไว้ๆสรุ ปได้ว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการให้ปฏิบตั ิที เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้
ศึกษาค้นคว้าเรื องใดเรื องหนึ ง ตามความถนัดๆตามความสนใจๆเพือให้ได้มาซึ งความรู้ ๆวิธีการ
และผลของงานๆโดยใช้กระบวนการวิธีการทีศึกษาอย่างมีระบบเป็ นขันตอนๆมีการวางแผนใน
การศึกษาอย่างละเอีย ดและปฏิ บตั ิงานตามแผนที วางไว้จนได้ขอ้ สรุ ป หรื อผลสรุ ปที เป็ นคําตอบ
ในเรื องนัน ๆ
ขันตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ทีฝึ กให้ผูเ้ รี ยนศึกษาและทํางาน
อย่างเป็ นระบบมีขนตอนที
ั
ชัดเจน ซึ ง สมศักดิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2545: 83-85) ได้นาํ เสนอขันตอน
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การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของ ไฟล์-บูธ (Fried-Booth), ไรบ์ และไวดอล (Ribe and Vidal)
และ เคสเลอร์ (Kessler) ไว้ดงั นี
ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานตามแนวทางของ ไฟล์-บูธ (Fried-Booth) ได้
ระบุขนตอนของโครงงานไว้
ั
ดงั นี
1.ๆขันวางแผนๆเป็ นขันของการร่ วมมือกันอภิปรายเนื อหาและขอบเขตของโครงงาน
โดยพยากรณ์ถึงสิ งทีจะเกิดขึนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
2.ๆขันดําเนิ นการๆเป็ นขันของการปฏิบตั ิงานตามแผนทีวางไว้โดยใช้ทกั ษะทางภาษา
คือๆฟังๆพูดๆอ่านๆเขียนๆผสมผสานกันอย่างเป็ นธรรมชาติ
3.ๆขันทบทวนและแก้ไ ขผลงานๆเป็ นขันตอนของการอภิ ป รายแสดงความคิ ดเห็ น
ระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการ
นอกจากนัน ไฟล์-บูธ (Fried-Booth) ยังให้ขอ้ คิดเห็ นในการทําโครงงานว่าๆโครงงาน
จะสัมฤทธิผลขึนอยูก่ บั สิ งต่อไปนี
1.ๆสิ งเร้า (Stimulus) อันได้แก่ๆการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
2.ๆการกําหนดเป้ าหมายของโครงงาน (Definition of the Project Objective)
3.ๆการฝึ กหัดด้านทักษะทางภาษา (Practice of Written Materials)
4.ๆการออกแบบเครื องมือ (Design of Written Materials)
5.ๆกิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)
6.ๆการรวบรวมข้อมูล (Collecting Information)
7.ๆการจัดระบบข้อมูล (Organization of Material)
8.ๆการนําเสนอผลงาน (Final Presentation)
สําหรับขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานตามแนวของๆไรบ์ๆและไวดอลๆ(Ribe
and Vidal) ได้กาํ หนดขันตอนในการทําโครงงานไว้ดงั นี
1.ๆขันสร้างบรรยากาศในชันเรี ยน (Creating a Good Atmosphere) เป็ นขันเตรี ยมความ
พร้อมให้สมาชิ กในกลุ่มทํางานมีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันในการทํางาน เช่นๆการใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เข้าช่วยเพือให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยและพร้อมทีจะปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
2.ๆขันกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เป็ นขันของการสร้าง
ความสนใจให้เกิดขึนแก่ผเู ้ รี ยน ในอันทีจะปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดการเรี ยนรู้ในสิ งทีผูเ้ รี ยนสนใจ ซึ ง
อาจใช้การระดมสมอง ใช้ดนตรี สไลด์หรื อธรรมชาติ เพือนําความรู้สึกของผูเ้ รี ยนให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการทํางาน
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3.ๆขันเลือกหัวข้อ (Selecting the Topic) เป็ นขันของการเจรจาและสังเคราะห์ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เพือประมวลเป็ นหัวเรื องของโครงงาน
4.ๆขันสร้างโครงร่ างของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) เป็ นขัน
วางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงานๆวิเคราะห์ขนตอนการทํ
ั
างานๆจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เป็ นต้น
5.ๆขันลงมือปฏิบตั ิงานตามหัวเรื อง (Doing Basic Research Around the Topic) เป็ นขัน
ดําเนินการตามโครงร่ างของโครงงานตามหน้าทีรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
6.ๆขันรายงานผลการปฏิบตั ิงานสู่ ชนเรี
ั ยน (Reporting to the Class) เป็ นขันถ่ายโยง
ความคิดความรู ้สึกสู่ ชนเรี
ั ยนๆอาจเป็ นการรายงานด้วยการพูดหรื อการเขียน
7.ๆขันกระบวนการย้อนกลับ (Processing Feedback) เป็ นขันของการย้อนกลับ
ส่ วนขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานตามแนวของ เคสเลอร์ ( Kessler) ซึ ง
เรี ยกชืออีกอย่างหนึงได้วา่ โครงงานแบบกลุ่มร่ วมมือ (Cooperative Projects) มีลาํ ดับขันตอนดังนี
1.ๆนักเรี ยนร่ วมมือกันอภิปรายทังชันเกียวกับหัวข้อหลัก(Topic) ทีจะเรี ยนรู้โดยร่ วมกัน
อภิปรายในประเด็นว่ามีอะไรบ้างทีเรารู้แล้วเกียวกับหัวเรื องนี (What They Already Know) และ
นักเรี ยนต้องการรู ้อะไรเพิมเติมอีกบ้าง (What They Would Like to Know) โดยกําหนดเป็ นหัวข้อ
รอง อาจมีได้หลายหัวข้อ
2.ๆแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นทีมย่อย
3.ๆสมาชิ กแต่ละทีมร่ วมกิจกรรมการสร้างทีม (Team Building Activities) เพือให้เกิด
ความคุน้ เคยและเป็ นทีมเดียวกัน
4.ๆทีมเลือกหัวข้อรองจากกิจกรรมในข้อ 1 มาทีมละ 1 หัวข้อ
5.ๆแต่ละทีมแบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มย่อยอีก (Sub-teams) ซึ งอาจเป็ นรายเดียวหรื อเป็ น
คู่เพือเลือกหัวข้อย่อย (Mini Topics) จากหัวข้อรองเพือทําการศึกษาต่อไป
6.ๆแต่ละคนหรื อแต่ละคู่ (Individual or Partners) ทําการศึกษาค้นคว้าวิจยั ตามหัวข้อ
ย่อยทีเลือก และเตรี ยมนําเสนอต่อทีมของตนเอง
7.ๆนําเสนอผลการศึกษา-ค้นคว้า-วิจยั หัวข้อย่อย
8.ๆทีมเตรี ยมนําเสนอเกียวกับหัวข้อของทีมต่อชันเรี ยน
9.ๆนําเสนอผลการศึกษา-ค้นคว้า-วิจยั ต่อชันเรี ยน
10.ๆประเมินผลการนําเสนอ
จากทีกล่าวมาขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของ ไฟล์-บูธ (Fried-Booth), ไรบ์
และ ไวดอล (Ribe and Vidal) และ เคสเลอร์ (Kessler) พอจะสรุ ปได้วา่ ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานสามารถแบ่งเป็ นขันตอนใหญ่ ๆ ได้ดงั นี 1)ๆเริ มจากการวางแผนซึ งเป็ นการเรี ยน
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แบบร่ วมมือโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเข้าช่ วยเพือให้นกั เรี ยนได้หัวข้อหลักในการทําโครงงานๆ2)
จากนันเป็ นการดําเนินการหรื อลงมือปฏิบตั ิงานตามหัวข้อหลัก และ 3) สุ ดท้ายในขันตอนการเรี ยน
แบบทําโครงงาน คือ กระบวนการย้อนกลับหรื อทบทวนและแก้ไขผลงาน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552: 114)ๆได้นาํ เสนอกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงาน
ไว้ดงั นี
1.ๆครู ให้ความรู ้ ทวั ๆ ไปเกียวกับสาระใดสาระหนึงทีเหมาะสมทีจะให้นกั เรี ยนศึกษา
ค้นคว้าและทําโครงงาน
2.ๆให้นัก เรี ย นเลื อกเรื องที สนใจที จะศึ ก ษาค้น คว้าเพิ มเติ ม ๆจัด นัก เรี ย นที สนใจใน
เรื องเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน
3.ๆนักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลี ยนแนวคิดๆมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบ
ร่ วมกันวางแผนๆกําหนดการศึกษาค้นคว้าและแหล่งข้อมูลและดําเนินการศึกษาค้นคว้า
4.ๆแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลๆสรุ ปๆเตรี ยมเสนอทังชันเรี ยน
5.ๆร่ วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทังชัน
6.ๆครู กบั นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการทัวไปๆหรื อสาระสําคัญของเรื องทีเรี ยนรู้
7.ๆวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยการประเมินชินงานหรื อโครงงาน และประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน การร่ วมมือกันปฏิบตั ิและการนําเสนอรายงาน ซึ งแต่ละประเด็นทีจะประเมินควรมี
การร่ วมกันกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินระหว่างครู และนักเรี ยน เช่น โครงงานต้อง
วัดและประเมินองค์ประกอบใดบ้างๆการนําเสนองานควรประเมินอย่างไรๆการปฏิบตั ิงานระหว่าง
ทําโครงงานและในชันเรี ยนประเมินอย่างไรๆเป็ นต้น
ประเภทของโครงงาน
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(2529: 4-8), ศูนย์พฒั นาหลักสู ตร
กรมวิชาการ (2544: 1-4), สมศักดิ สิ นธุ ระเวชญ์ และคณะ (2546: 231) สุ วิทย์ และอรทัย มูลคํา
(2546: 85-86) และ วิมลศรี สุ วรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2547: 7-10) ได้จาํ แนกประเภทของ
โครงงานไว้สอดคล้องกันๆออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
1.ๆโครงงานประเภทสํ ารวจและรวบรวมข้ อมูล (Survey Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีมีวตั ถุประสงค์เพือต้องการสํารวจและรวบรวมข้อมูล เกียวกับเรื องใดเรื องหนึ งๆแล้วนํา
ข้อมูลเหล่านันมาจําแนกเป็ นหมวดหมู่และนําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบๆเพือให้เห็นถึง
ลักษณะหรื อความสัม พันธ์ ของเรื องที ต้องการศึ ก ษาให้ชัดเจนๆการปฏิ บตั ิ ตามโครงงานนี ผูท้ าํ
โครงงานจะต้องไปศึกษาๆรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นๆสอบถามๆสัมภาษณ์ๆสํารวจ โดย
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ใช้เครื องมื อ เช่ น ๆแบบสอบถามๆแบบสั มภาษณ์ ๆ แบบบันทึ ก ฯลฯๆในการรวบรวมข้อมูล ที
ต้องการศึกษา
2.ๆโครงงานประเภทการค้ นคว้ าทดลอง (Experimental Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาเรื องใดเรื องหนึงโดยเฉพาะๆโดยออกแบบโครงงานในรู ปการ
ทดลองเพือศึ ก ษาว่า ตัวแปรหนึ งจะมี ผลต่อตัวแปรที ต้องการศึ กษาอย่างไรบ้า งๆและในการทํา
โครงงานประเภททดลองต้องมีการจัดการกับตัวแปรทีจะมีผลต่อการทดลองๆซึงมี 4 ชนิด คือ
2.1ๆตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระๆหมายถึงเหตุของการทดลองนัน ๆ
2.2ๆตัวแปรตามๆซึ งจะเป็ นผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงตัวแปรต้น
2.3ๆตัวแปรควบคุม หมายถึงๆสิ งทีต้องควบคุมให้เหมือน ๆ กันๆมิฉะนันจะมีผลทํา
ให้ตวั แปรตามเปลียนไป
2.4ๆตัวแปรแทรกซ้อนๆซึ งจริ ง ๆ แล้วก็คือตัวแปรควบคุมนันเองๆแต่บางครังเราจะ
ควบคุ มไม่ไ ด้ๆ ซึ งจะมี ผลแทรกซ้อนทํา ให้ผลการทดลองผิดไปแต่แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูล ที
ผิดพลาดทิงไป
การทําโครงงานประเภทนี จะมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงานประกอบด้วยๆการกําหนด
ปั ญ หาการตังวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ สมมุ ติ ฐ านๆการออกแบบทดลองๆการรวบรวมข้อ มู ล ๆการ
ดําเนินการทดลองการแปลผลและสรุ ปผลการทดลอง
3.ๆโครงงานประเภทประดิษฐ์ คิดค้ น (Development Research Project)ๆโครงงาน
ประเภทนีมีวตั ถุประสงค์เพือนําเอาความรู้ ๆทฤษฎี ๆหลักการหรื อแนวคิดมาประยุกต์เพือประดิษฐ์
หรื อสร้างสิ งใหม่ ๆ ขึนมาๆการประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนีอาจเป็ นการประดิษฐ์ขึนมาใหม่โดย
ทียังไม่มีใครเคยทําหรื ออาจเป็ นการปรับปรุ งๆเปลียนแปลงหรื อดัดแปลงของเดิมที มีอยู่แล้วให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึนกว่าทีเป็ นอยูๆ่ รวมทังการสร้างแบบจําลองต่าง ๆๆการเขียนหนังสื อๆแต่งเพลง
สร้ างบทละครๆโครงงานที เป็ นการประดิ ษฐ์คิ ดค้นนี จะครอบคลุ มเรื องต่ าง ๆ ทังวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ๆภาษาๆสังคมๆอาชีพๆสิ งแวดล้อม ฯลฯ
4.ๆโครงงานประเภททฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ (Theoretical Research Project)
โครงงานประเภทนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอความรู้ ๆทฤษฎี ๆหลักการๆแนวคิดใหม่ ๆ เกียวกับ
เรื องใดเรื องหนึ งทียังไม่มีใครคิดมาก่อนๆเป็ นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิ บายหลักการหรื อ
แนวความคิดใหม่ ๆ ซึ งอาจอธิ บายในรู ปของสู ตรหรื อสมการๆหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ทีเกิดขึน
และไม่สามารถอธิ บายได้โดยหลักการเดิม ๆๆการทําโครงงานประเภทนี ผูท้ าํ โครงงานจะต้องมี
ความรู ้ในเรื องนัน ๆ เป็ นอย่างดีๆหรื อต้องมีการศึกษาๆค้นคว้าข้อมูลประกอบอย่างลึกซึ งๆจึงจะทํา
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ให้สามารถกําหนดความรู ้ ๆทฤษฎีๆหลักการๆแนวคิดใหม่ ๆ ขึนได้ๆจึงไม่เหมาะทีจะทําในระดับ
นักเรี ยนมากนัก
จากทีนักวิชาการกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ โครงงานแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล (Survey Research Project)ๆโครงงานประเภทการ
ค้นคว้าทดลอง (Experimental Research Project)ๆโครงงานประเภทประดิษฐ์คิดค้น (Development
Research Project) และ โครงงานประเภททฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดใหม่ (Theoretical Research
Project)
ขันตอนในการทําโครงงาน
วิมลศรี สุ วรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์คีรี (2547: 10-24) และ นันทิยา คุมพล (2545:
8-9) ได้เสนอขันตอนการทําโครงงานไว้สอดคล้องกันดังนี
1.ๆการเลือกเรื องทีจะทําโครงงานๆในการเลือกหัวข้อโครงงานให้นกั เรี ยนศึกษาทีง่าย
ทีสุ ดคื อให้นัก เรี ย นไปสํารวจรวบรวมข้อมูล จากเรื องที เรี ยนไปแล้ว ๆหรื อถ้า ผูส้ อนต้องการให้
นักเรี ยนศึ ก ษาในเรื องใดก็ให้นัก เรี ยนสํารวจและรวบรวมข้อมูล ในเรื องนัน ๆ ซึ งจะเป็ นการทํา
โครงงานทีง่ายๆสําหรับหัวข้อทีนักเรี ยนเลือกทําโครงงานอาจตรงกันก็ได้ๆแต่ลกั ษณะเนื องานอาจ
แตกต่างกัน
2.ๆการออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าและจัดทําเค้าโครงโครงงานๆครู อาจจะนําหัวเรื อง
ทีเขียนไว้ให้นกั เรี ยนเลือกหัวเรื องทีจะศึกษา (ให้ตรงกับเนือเรื องทีเราต้องการสอน) แล้วนําหัวเรื อง
ทีเราต้องการสอนมาวิเคราะห์และควรจะมีแนววิเคราะห์ของผูส้ อนเอง เป็ นการจัดทําเค้าโครง
โครงงานดังนี
2.1ๆชือโครงงาน
2.2ๆผูท้ าํ โครงงาน
2.3ๆปัญหาหรื อเหตุจูงใจในการทํางาน
2.4ๆตัวแปร (ถ้ามี)
2.5ๆผลทีคาดว่าจะได้รับ
2.6ๆแหล่งข้อมูลทีนักเรี ยนจะศึกษา
2.7ๆระยะเวลาทีใช้ในการศึกษากีวันและศึกษาช่วงเวลาใด (ครู ตอ้ งจัดตารางเวลาให้
ดีเพราะจะกระทบกับชัวโมงเรี ยนของอาจารย์ท่านอืน ๆ)
2.8ๆนักเรี ยนจะต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใดบ้าง หามาจากแหล่งใด
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3.ๆการลงมือทําโครงงานๆมีขนตอนการศึ
ั
กษาค้นคว้าอย่างไร ทําอย่างไร เก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างไร
4.ๆการเขียนรายงานๆในการเขียนรายงานการทําโครงงานอาจเขียนตามหัวข้อทีกําหนด
หรื อมีสิงอืนทีต้องการบอกให้ทราบซึ งสามารถทีจะปรับเปลียนได้ๆหัวข้อในการเขียนรายงานการ
ทําโครงงานมีดงั นี
4.1ๆชือโครงงาน
4.2ๆชือผูท้ าํ โครงงาน / โรงเรี ยน / พ.ศ. ทีจัดทํา
4.3ๆชือครู ทีปรึ กษา
4.4ๆบทคัดย่อ (บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ประกอบด้วยๆเรื องๆวัตถุประสงค์ๆวิธีการ
ศึกษาๆสรุ ปผล)
4.5ๆกิตติกรรมประกาศ (แสดงความขอบคุณบุคคลๆหน่วยงานทีให้ความช่วยเหลือ)
4.6ๆทีมาและความสําคัญของโครงงาน
4.7ๆวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
4.8ๆสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
4.9ๆวิธีการดําเนินการ
4.10 ผลการศึกษาค้นคว้า
4.11 สรุ ปผล
4.12 ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
4.13 เอกสารอ้างอิง
5.ๆการนําเสนอโครงงานและการวัดผลประเมินผลโครงงานๆการนําเสนอโครงงาน
เป็ นขันตอนทีสําคัญๆเพราะสะท้อนการทํางานของนักเรี ยนๆความรู้ความเข้าใจเกียวกับเรื องทีทํา
การตอบข้อซักถามๆบุคลิกท่าทางๆท่วงท่าๆวาจาๆไหวพริ บปฏิภาณๆนักเรี ยนควรได้รับการฝึ ก
บุคลิ กภาพในการนําเสนอให้สง่าผ่าเผย (Smart)ๆพร้อมทังฝึ กนักเรี ยนผูฟ้ ั งให้มีมารยาทในการฟั ง
ด้วยๆส่ วนการประเมินผลการทํางานๆควรสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํางานๆวัดผลด้วยความรู้
โดยการซักถามหรื อวิธีการอืน ๆ ควรให้นกั เรี ยนได้มีการประเมินตนเองๆประเมินโดยเพือนๆครู
และผูป้ กครองหรื อบุคคลอืน ๆ ทีมาเยียมชม

71
โครงงานคณิตศาสตร์
ความหมายโครงงานคณิตศาสตร์
เนื องจากการทํา โครงงานเป็ นการแก้ ปั ญ หาหรื อข้อ สงสั ย ของนั ก เรี ยนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๆซึ งถ้าเนื อหาหรื อข้อสงสัยตรงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ใดก็จดั เป็ น
่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ก็มีการทําโครงงานที
โครงงานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นนๆและในกลุ
ั
เรี ย กว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึงได้มีนักวิชาการได้ใ ห้ความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไ ว้
หลากหลายแนวความคิดดังนี ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (มปป: 5-6) ได้สรุ ปความหมายของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ วา่ โครงงานคณิ ตศาสตร์ หมายถึงๆกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ทีเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรื องใดเรื องหนึงซึงเกียวข้องกับคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามความถนัดและ
ความสนใจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)ๆภายใต้การแนะนําปรึ กษาช่ วยเหลือ
และดูแลจากอาจารย์ทีปรึ กษาและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิๆอาจจัดในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาเรี ยนก็ได้
รวมทังสามารถดําเนินกิจกรรมได้ทงในและนอกบริ
ั
เวณโรงเรี ยนซึ งอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
ก็ได้แล้วเขียนเป็ นรายงานและแสดงผลงานเพือเผยแพร่ สาํ หรับเป็ นแนวทางศึกษาต่อ ยุพิน พิพิธกุล
และคณะ (2542: 1)ๆได้สรุ ปความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ นกิจกรรมหนึงทีเสริ มการ
เรี ย นรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ๆ โดยนัก เรี ย นสามารถพัฒ นาความคิ ด อย่า งอิ ส ระในเรื องที เกี ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ๆอาจเป็ นโครงงานทีมีเนือหาเกียวกับคณิ ตศาสตร์ โดยตรงหรื อประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่าง ๆๆการให้นกั เรี ยนทําโครงงานไม่ใช่เป็ นการเพิมเนื อหาให้กบั นักเรี ยนๆแต่เป็ น
การฝึ กให้นกั เรี ยนตังข้อสงสัยๆสร้างสมมุติฐานหรื อตังจุดประสงค์ๆลงมือปฏิบตั ิหรื อทดลองและ
สื บ สวนแล้ว รวบรวมข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ พื อหาข้อ สรุ ป ๆการทํา โครงงานจึ ง เป็ นวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การทําโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
จุ ดเด่ น ของการทํา โครงงานก็ คือต้องมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่ านันๆสมาคม
คณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2543: 56)ๆสรุ ปความหมายของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นงานทีผูท้ าํ ได้คิดอย่างอิสระเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในข้อทีสงสัย ๆโดยอาศัยความรู้
หลัก การๆแนวคิ ดหรื อทฤษฎี ท างคณิ ตศาสตร์ ไปเชื อมโยงกับ ประเด็นที ตนสนใจจะศึ ก ษาและ
ค้นคว้าให้ชัดเจนลึ กซึ งยิงขึ นเพือบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีตังไว้ๆยุทธๆไกยวรรณ์ ๆ(2544:ๆ10)ๆให้
ความหมาย ของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ว่าๆโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิ จกรรมทีเน้นกระบวนการ
โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดค้นๆวางแผนๆลงมือปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้ๆอาศัยเครื องมือๆเครื องจักรๆและ
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิเพือให้โครงงานสําเร็ จภายใต้คาํ แนะนํา ๆการกระตุน้ ความคิดๆกระตุน้
การทํางานจากครู ผูส้ อนหรื อผูเ้ ชี ยวชาญๆครู ผูด้ ู แลโครงงานจะอํา นวยความสะดวกในการทํา
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โครงงานๆชี แนะแนวทางแก้ปัญหาทีเกิ ดขึนจากการทําโครงงานๆตลอดทังติ ดตามการวัดและ
ประเมินผลโครงงานด้วย สุ วร กาญจนมยูร (2545: 5) ให้ความหมายโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ น
งานทีเกิดจากการศึกษาๆค้นคว้าๆวิจยั เกียวกับองค์ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์หรื อเป็ นงานทีเกิดจากการ
นําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื องมือการเรี ยนรู้ของสาขาวิชาการอืนหรื อใช้เป็ น
เทคนิ คในการแก้ปัญหาๆนักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มได้ศึกษาๆค้นคว้าๆวิจยั ๆหาความรู้โดย
การลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจในปั ญหาหรื อข้อสงสั ยที
ตนอยากรู้ ๆ อยากเข้า ใจๆจนได้ค าํ ตอบที ถู ก ต้อ งและชัดเจนภายใต้การแนะนํา ดู แลของครู หรื อ
ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นทีปรึ กษาคอยช่วยเหลือตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ทีนักเรี ยนแต่ละคน
หรื อ แต่ล ะกลุ่ ม ค้น พบๆสมวงษ์ๆ แปลงประสพโชคๆและคณะๆ(2545:14)ๆได้ใ ห้ค วามหมาย
โครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ นกิจกรรมหนึงทีจะช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
นํา ความรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง และแก้ปั ญ หาๆอัน เป็ นการเสริ ม สร้ า งเจตคติ ที ดี ต่ อ
คณิ ตศาสตร์ ๆนอกจากนี ยังเป็ นการฝึ กให้นัก เรี ยนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและฝึ กการทํางาน
เป็ นกลุ่ มๆฝึ กความสามารถในการสื อสารสิ งทีตนคิ ดหรื อทํา ให้ผูอ้ ื นเข้า ใจๆนอกจากนี สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีๆ(2546: 153)ๆได้ให้ความหมายของการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้สืบเสาะหาความรู้ๆลงมือปฏิบตั ิและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างดีตามประเด็นทีสนใจด้วยการเชื อมโยงทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ เดิ ม กับประเด็ นทีต้องการศึ ก ษาๆทังนี การทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ อาจมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลโดยมีอาจารย์หรื อผูร้ ู้ทาํ หน้าทีให้คาํ ปรึ กษา
จากความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีนักการศึกษาได้ให้ไว้1สรุ ปได้ว่าโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเรื องใดเรื องหนึ งตามความถนัด
ความสนใจในประเด็นทีตนเองสนใจๆอยากรู้ อยากเข้าใจเพือให้ได้คาํ ตอบทีถูกต้องและชัดเจน
โดยมี เนื อหาที เกี ยวข้องกับ คณิ ตศาสตร์ หรื อการนําความรู้ ท างคณิ ตศาสตร์ ไปประยุก ต์ใ ช้หรื อ
เชือมโยงกับกลุ่มสาระอืนเพือนําไปใช้ในชีวติ จริ งๆโดยใช้ทกั ษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
ทัก ษะ/กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ๆ ภายใต้ก ารแนะนํา ดู แลของอาจารย์ที ปรึ ก ษา1และ/หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิจนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
เพือให้การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนๆนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆพอสรุ ปได้
ดังนี
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ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 6) และศักดิดา ศรี ผาวงศ์ (2547: 2) กล่าวสอดคล้องกันถึง
จุดประสงค์ของการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดังนี
1.ๆเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2.ๆเพือพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา
3.ๆเพือให้นกั เรี ยนนําความรู้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน หรื อออกแบบ
สิ งประดิษฐ์ใหม่ ๆได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิ ตศาสตร์
4.ๆเพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5.ๆเพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
6.ๆเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออกพร้อมทังได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานของตนเอง
7. เพือพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
8. เพือส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าหรื อวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีมีความสนใจ
และมีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2541: 5-6)ๆได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ไว้ ดังนี
1.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจตระหนักๆเห็ นคุณค่าๆและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์
2.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้าหรื อวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3.ๆเพื อพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ย นในการใช้ท กั ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวัน
4.ๆเพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้ ท างคณิ ตศาสตร์ ไปประยุก ต์ใช้ในการออกแบบ
สิ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
5.ๆเพือให้ผเู้ รี ยนมีวิสัยทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ๆพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และให้รู้จกั ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกในความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ๆพร้อมทังได้
นําเสนอและเผยแพร่ ผลงานของตน
7.ๆเพือให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๆคิดริ เริ มสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาๆการให้เหตุผลๆการเชือมโยงความรู้และการสื อสารทางคณิ ตศาสตร์
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8.ๆเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2544: 10)ๆได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรี ยนวิชาโครงงานไว้ดงั นี
1.ๆเพือให้ผเู้ รี ยนใช้ความรู้และประสบการณ์ปฏิบตั ิโครงงานตามความสามารถๆความ
สนใจและความถนัดของตนเอง
2.ๆเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3.ๆเพือให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกซึงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
4.ๆเพือให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา
5.ๆเพือให้ผเู้ รี ยนผลิตผลงานทีเป็ นของผูเ้ รี ยนเองและนําไปใช้ประโยชน์ได้
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546: 153)ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมาย
ของการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดังนี
1.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
2.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะกระบวนการและความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
3.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึ กษาๆค้นคว้าหรื อทํา วิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ แ ละเพิมพูน
ความรู้ความถนัดและความสนใจ
4.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะการสื อสารทีนํามาใช้ในการเผยแพร่ ผลงานของ
ตนเอง
5.ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของคณิ ตศาสตร์ และมีเจตคติ
ทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
จากจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ทีนักการศึกษาได้ให้ไว้สามารถประมวลได้วา่
การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ มี จุดมุ่ง หมายเพื อให้นัก เรี ยนนํา ความรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใ ช้
ในชี วิตประจําวันหรื อออกแบบสิ งประดิษฐ์ใหม่ ๆได้ๆโดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะกระบวนการและความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้แสดงออกซึ งความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
พัฒนาความรับผิดชอบ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนๆตลอดจนมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
และในหลักการจัดกิจกรรมควรคํานึ งว่าเป็ นการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ ยตัวของนักเรี ยนเองๆเพือ
ฝึ กให้นกั เรี ยนคิดเป็ นๆทําเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น
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ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
การจัดประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ อาจจัดได้หลายประเภทๆสถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546:1152-154) วิมลศรี ๆสุ วรรณรัตน์ และ มาฆะๆทิพย์คีรี
(2551:114) และ ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 7-8)ๆได้จาํ แนกประเภทโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ น
4 ประเภทๆสอดคล้องกันไว้ ดังนี
1.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Research Project) โครงงาน
ประเภทนี เป็ นการศึ กษาหาคํา ตอบของปั ญหาใดปั ญหาหนึ งๆโดยการออกแบบการทดลองและ
ดําเนิ นการทดลองเพื อหาคําตอบของปั ญหาที ต้องการทราบๆหรื อเพื อตรวจสมมติ ฐานที ตังไว้
ขันตอนของการทําโครงงานประเภทนี ประกอบด้วยๆการกําหนดปั ญหาๆการตังสมมติฐานๆการ
ออกแบบการทดลองๆซึ งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ทีอาจส่ งผลต่อตัวแปรทีต้องการศึกษา
แล้วดําเนิ นการทดลองโดยจัดกระทํากับตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้นเพือดูผลทีเกิดขึนกับตัวแปร
ตามๆการแปลผลและการสรุ ปผลการทดลอง
2.ๆโครงงานคณิต ศาสตร์ ประเภทสํ า รวจ (Survey1Research1Project)ๆโครงงาน
ประเภทนี เป็ นกิ จ กรรมการศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล จากธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มๆโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อศึ กษาหาความรู ้ ทีมีอยู่หรื อเป็ นอยู่ในธรรมชาติและสิ งแวดล้อมๆโดยใช้วิธีการ
สํารวจและรวบรวมข้อมู ล แล้วนํา ข้อมูล เหล่ า นันมาจัด กระทํา เช่ น ๆจําแนกเป็ นหมวดหมู่แล้ว
นําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3.ๆโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ประเภทการพั ฒ นาหรื อ การประดิ ษ ฐ์ (Development
Research Project) โครงงานประเภทนีอาจเป็ นการพัฒนาหรื อประดิษฐ์เครื องมือเครื องใช้ๆหรื อ
อุ ป กรณ์ ๆ ต่ า ง ๆ ให้ ใ ช้ง านได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ๆ โดยการประยุ ก ต์ท ฤษฎี ห รื อ หลัก การทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆ อาจเป็ นการประดิ ษ ฐ์สิ งใหม่ที ยัง ไม่เคยมี ม าก่ อนหรื อการปรั บ ปรุ ง อุ ปกรณ์ หรื อ
สิ งประดิ ษ ฐ์ ที มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ใ ช้ ง านได้ดี ก ว่า เดิ ม ๆรวมทังอาจเป็ นการนํา เสนอหรื อปรั บ สร้ า ง
แบบจําลองทางความคิดเพือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง
4.ๆโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้ างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical Research
Project) โครงงานประเภทนีเป็ นโครงงานทีผูท้ าํ จะต้องเสนอแนวคิดใหม่ ๆๆในการอธิ บายเรื องใด
เรื องหนึ งอย่า งมี เหตุ ผลๆมี หลัก การทางคณิ ตศาสตร์ หรื อทฤษฎี ส นับ สนุ นหรื อเป็ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่อาจเสนอในรู ปคําอธิ บายๆสู ตรหรื อสมการๆโดยมีขอ้ มูลหรื อทฤษฎี
อืนสนับสนุนๆการทําโครงงานประเภทนี ผูท้ าํ จะต้องมีพืนความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างดีและ
ต้องศึกษาค้นคว้าเรื องราวทีเกียวข้องอย่างมากจึงจะสามารถสร้างคําอธิบายหรื อทฤษฎีได้
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นอกจากนี สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2543: 59-60)
ยังได้จดั ประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ลักษณะใหญ่ๆดังนี
1.ๆลักษณะเชิงประวัติศาสตร์ ๆเป็ นโครงงานในรู ปแบบเอกสารๆซึ งโครงงานลักษณะนี
จะเกียวกับการศึกษาประวัติต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคณิ ตศาสตร์
2.ๆลักษณะตามสาระหลัก (ด้านความรู้ ) จํานวนๆพีชคณิ ตๆเรขาคณิ ตๆการวัดๆสถิติ
และความน่าจะเป็ นๆโครงงานลักษณะนีจะใช้เนือหามาพิจารณาโดยตรง
3.ๆลักษณะประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งๆเป็ นโครงงานในลักษณะทีเชือมโยงความรู้แนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้
4.ๆลักษณะอืน ๆ โครงงานลักษณะนี เป็ นการเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ ผสมผสานเข้ากับ
ศาสตร์ อืน ๆ
สุ วร กาญจนมยูร (2544: 6-24) ได้แบ่งประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี
1.ๆโครงงานทีทําให้เกิดองค์ความรู้ตามเนือหาวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเป็ นโครงงานทีเกิดจาก
กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มๆซึ งได้ศึกษาๆค้นคว้าๆวิจยั ๆหาความรู้
ความเข้าใจในสิ งใดสิ งหนึงทีนักเรี ยนสนใจหรื อมีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาและต้องการหาคําตอบโดย
การลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจในข้อสงสัยหรื อปั ญหาที
ตนอยากรู้อยากเข้าใจได้คาํ ตอบทีถูกต้องและชัดเจนภายใต้การแนะนําดูแลของครู หรื อผูเ้ ชียวชาญที
เป็ นทีปรึ กษาให้ความช่ วยเหลืออํานวยความสะดวกและตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ที
นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มค้นพบๆสิ งทีนักเรี ยนค้นพบอาจจะเป็ นข้อเท็จจริ ง (Facts) ความคิด
รวบยอด (Concepts) สมบัติต่าง ๆ (Properties) หลักการ (Principles) กฎ (Laws) วิธีการพิสูจน์
(Methods of Proof) กลวิธีคิด (Strategies) หรื อทฤษฎี (Theories)
2.ๆโครงงานที นํา ความรู้ หลัก การทางคณิ ตศาสตร์ ไ ปประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นเครื องมื อการ
เรี ยนรู ้ของสาขาวิชาต่าง ๆ หรื อใช้เป็ นเทคนิคในการแก้ปัญหา เช่น ประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษา
และพลศึกษาๆทัศนศิลป์ ๆดนตรี และนาฏศิลป์ ๆสังคมศึกษาๆศาสนาและวัฒนธรรมๆภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีๆการงานและอาชีพหรื อภาษาต่างประเทศ
ยุพิน พิพิธกุล (2548: 19-20) ได้แบ่งประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี
1.ๆโครงงานเชิงประวัติศาสตร์ ๆเป็ นโครงงานในรู ปแบบเอกสารๆโครงงานนีจะต้องใช้
แหล่งอ้างอิงจํานวนมาก เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริ การ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ ซึ งอาจจะเป็ น
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เรื องทีเกี ยวกับประวัติศาสตร์ เช่ นๆประวัติอาร์ คิมีดีสและยุคลิค ๆประวัติของจํานวนและตัวเลข
ประวัติการพัฒนาของคณิ ตศาสตร์ ประวัติการค้นพบสิ งต่าง ๆ ซึ งเกียวข้องกับคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
2.ๆโครงงานตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เช่น จํานวน พีชคณิ ต เรขาคณิ ต การวัด สถิติ
และความน่าจะเป็ น แคลคูลสั คณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย โครงงานลักษณะนี จะใช้ความรู้ดา้ นเนือหา
มาพิจารณาโดยตรง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนับสองจํานวนกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
จํานวนนับสองจํานวนนัน การตรวจสอบอนุกรมคอนเวอร์ เจนต์และไดเวอร์ เจนต์ หรื ออาจจะทํา
ในลักษณะต่าง ๆ แล้วใช้เนื อหาคณิ ตศาสตร์ มาเกี ยวข้องโดยตรง เช่น รู ปไหนมีพืนทีมากทีสุ ด
เป็ นต้น
3.ๆโครงงานทีนําไปประยุกต์ในชีวติ จริ งๆผูท้ าํ โครงงานจะต้องสามารถเชือมโยงความรู้
แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ เช่นๆการออกแบบลายกระเบืองปูพืนโดยใช้รูป
เรขาคณิ ต โมบายรู ปเรขาคณิ ต การบรรจุกล่อง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน (ค่าไฟฟ้ า ค่านํา ค่า
โทรศัพท์) ค่าใช้จ่ายในการเล่นกีฬา การจัดผังบ้าน การจัดจราจรในโรงเรี ยน การซื อหรื อการเช่า
มหัศจรรย์ของคณิ ตศาสตร์ การสมมาตรตามธรรมชาติ ดนตรี กบั คณิ ตศาสตร์ การใช้คณิ ตศาสตร์
ในชีววิทยา เกมโอและเอกซ์ เกมก้านไม้ขีดไฟ การเล่นหมากรุ ก กลคณิ ตศาสตร์ กลไพ่ ฯลฯ
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ โครงงานทางคณิ ตศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แ ก่ ๆ โครงงานประเภทศึ ก ษาค้น คว้า (DocumentationaProjects)ๆโครงงานประเภททดลอง
(Experimental Projects)ๆโครงงานประเภทการพัฒนาหรื อการประดิษฐ์ (Development Projects)
และโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรื อการอธิ บาย (Theoretical Projects)ๆหรื ออาจแบ่งเป็ น
โครงงานทีทําให้เกิดองค์ความรู ้ตามเนื อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ และการนําหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ๆก็ได้
ขันตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร์
การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ให้ประสบผลสําเร็ จๆนักเรี ยนจะต้องทํางานอย่างเป็ นระบบ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็ นไปตามลําดับขันตอนๆซึ งจําเป็ นต้องมีการวางแผนและกําหนด
ขันตอนในการทําโครงงานซึ ง ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 8-13) และวิมลศรี สุ วรรณรัตน์ และ
มาฆะ ทิพย์คีรี (2551: 23-27) ได้กล่าวถึงขันตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์สอดคล้องกันไว้ดงั นี
1.ๆการคิดจะเลื อกหัวเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆเป็ นขันตอนลําดับแรกของการทํา
โครงงานๆดังนันจึงเป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดและยากทีสุ ด ๆหัวเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษานันควร
ให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ ิดและเลือกด้วยตนเองๆโดยทีหัวข้อเรื องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจง
และชัด เจนๆมุ่ ง ชัด ว่า จะศึ ก ษาสิ งใดหรื อ ตัว แปรใดและควรเป็ นเรื องที แปลกใหม่ ซึ งแสดงถึ ง
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ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยๆหัวเรื องนีส่ วนใหญ่จะได้มาจากความสนใจๆความสงสัยและความอยากรู้
อยากเห็นของนักเรี ยนเองในเรื องราวทีเกียวข้องกับเรื องทีครู สอนในห้องเรี ยนๆหรื อนอกห้องเรี ยน
หรื อจากสิ งแวดล้อมใกล้ตวั ๆการอภิปรายร่ วมกับครู และเพือน ๆๆการอ่านหนังสื อหรื อเอกสาร
ต่าง ๆๆการไปศึกษานอกสถานทีๆการฟังๆการบรรยายทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ รวมทังรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ๆการไปชมงานแสดงโครงงานต่าง ๆๆหรื ออาจได้แนวคิดจากงานอดิเรกของ
นักเรี ยน
ข้อควรคํานึ งเกียวกับการคัดเลือกหัวเรื องทีจะทําโครงงานคือๆเหมาะกับระดับความรู้
ของนักเรี ยนๆเหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนๆวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นต้องใช้ๆงบประมาณ
เพียงพอๆระยะเวลาทีใช้ทาํ โครงงานๆมีอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิรับเป็ นทีปรึ กษาๆความปลอดภัย
และมีแหล่งความรู ้หรื อเอกสารเพียงพอทีจะค้นคว้า
2.ๆการวางแผนในการทําโครงงานๆขันตอนนี เป็ นการวางแผนในการทําโครงงาน
รวมถึ ง การเขี ยนเค้าโครงของโครงงานๆซึ งต้องมี การวางแผนหรื อวางรู ป โครงงานไว้ล่ วงหน้า
เพือให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบไม่สับสนๆแล้วนําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
เพือขอความเห็นชอบก่อนดําเนินการขันต่อไปๆเค้าโครงของโครงงานโดยทัว ๆ ไปจะเขียนขึนเพือ
แสดงแนวคิดๆแผนงานและขันตอนของการทําโครงงานๆซึงประกอบด้วย
2.1ๆชื อโครงงานๆควรเป็ นข้อความทีกะทัดรัด ๆชัดเจนๆสื อความหมายตรงและมี
ความเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร
2.2ๆชือผูท้ าํ โครงงาน
2.3ๆชือทีปรึ กษาโครงงาน
2.4ๆที มาและความสํ า คัญ ของโครงงานๆเป็ นการอธิ บ ายว่ า เหตุ ใ ดจึ ง เลื อ กทํา
โครงงานเรื องนี ๆมีความสําคัญอย่างไรๆมีหลักการหรื อทฤษฎีอะไรทีเกียวข้องๆเรื องทีทําเป็ นเรื อง
ใหม่หรื อมีผอู ้ ืนได้ศึกษาค้นคว้าเรื องทํานองนีไว้บา้ งแล้วๆถ้ามีได้ผลเป็ นอย่างไรๆเรื องทีทําได้ขยาย
เพิมเติมหรื อปรับปรุ งจากเรื องทีผูอ้ ืนทําไว้อย่างไรหรื อเป็ นการทําซําเพือตรวจสอบผล
2.5ๆจุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษาค้นคว้า ๆควรมี ค วามเฉพาะเจาะจงและเป็ นสิ งที
สามารถวัดได้ ๆเป็ นการบอกขอบเขตของงานทีจะทําได้ชดั เจนขึน
2.6ๆสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)ๆสมมุติฐานเป็ นคําตอบหรื อคําอธิ บายที
คาดไว้ล่วงหน้าๆซึ งอาจจะถูกหรื อไม่ก็ได้ๆการเขียนสมมุติฐานควรมีเหตุมีผลคือมีทฤษฎี หรื อ
หลัก การทางคณิ ตศาสตร์ รองรั บและที สํา คัญคื อเป็ นข้อความที มองเห็ นแนวทางในการดําเนิ น
ทดสอบได้ นอกจากนีควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย
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2.7ๆวิธีดาํ เนินงาน ประกอบด้วย
2.7.1ๆวัสดุ อุปกรณ์ทีต้องใช้ๆระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ ทีจําเป็ นต้องใช้มีอะไรบ้าง
มาจากไหนๆอะไรบ้างทีต้องจัดซือๆอะไรบ้างทีต้องจัดทําเองและอะไรบ้างทีต้องขอยืม
2.7.2ๆแนวการศึกษาค้นคว้าๆอธิ บายว่าจะออกแบบการทดลองอะไรๆอย่างไร
จะสร้างหรื อประดิษฐ์อะไรอย่างไรๆจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างๆเก็บข้อมูลอย่างไรและเมือใดบ้าง
2.8ๆแผนปฏิ บ ตั ิ ง านๆอธิ บ ายเกี ยวกับ กําหนดเวลาเริ มต้น และเวลาเสร็ จ ของการ
ดําเนินงานในแต่ละขันตอน
2.9ๆผลทีคาดว่าจะได้รับ
2.10ๆเอกสารอ้างอิง
3.ๆการลงมือทําโครงงานๆเมือเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของทีปรึ กษา
โครงงานแล้วๆนักเรี ยนเริ มลงมือทําโครงงานโดยปฏิบตั ิตามแผนดําเนิ นงานซึ งประกอบด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างหรื อประดิษฐ์ การปฏิบตั ิการทดลอง การค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ แล้วแต่
ว่าจะเป็ นโครงงานประเภทใดๆอาจเป็ นการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมจากแผนงานทีวางไว้ในตอน
แรกบ้างก็ได้ๆเมือดําเนินการทําโครงงานครบถ้วนตามขันตอนได้ขอ้ มูลแล้วควรมีการตรวจสอบผล
การทดลองด้วยการทดลองซําเพือให้ได้ผลทีแน่นอนๆถ้าเป็ นสิ งประดิษฐ์ควรคํานึ งถึงความคงทน
แข็งแรงและขนาดทีเหมาะสมๆหลังจากนันทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลแปลผลและสรุ ปผลการศึกษา
ค้นคว้าๆพร้ อมทังอภิ ปรายผลการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าผลนันจะตรงตามความคาดหมายหรื อตาม
สมมุติฐานทีตังไว้หรื อไม่ก็ตาม
4.ๆการเขี ย นรายงานๆการเขียนรายงานโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นการเสนอผลของ
การศึกษาค้นคว้าเป็ นเอกสารเพืออธิ บายให้ผูอ้ ืนทราบแนวคิดหรื อปั ญหาทีศึกษาๆวิธีดาํ เนิ นการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได้ๆผลของการศึกษาๆตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ทีได้จากโครงงานๆการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีอ่านเข้าใจง่ายๆชัดเจนๆกระทัดรัดและ
ตรงไปตรงมาโดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี
4.1 ชือโครงงาน
4.2 ชือผูท้ าํ โครงงาน
4.3 ชือทีปรึ กษาโครงงาน
4.4 บทคัดย่อ เป็ นการอธิ บายถึงทีมาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์
วิธีดาํ เนินการและผลทีได้ตลอดจนข้อสรุ ปต่าง ๆ อย่างย่อประมาณ 300-350 คํา
4.5 ทีมาและความสําคัญของโครงงานๆอธิ บายความสําคัญของโครงงานๆเหตุผล
ทีเลือกทําโครงงานนี และหลักการหรื อทฤษฎีทีเกียวข้องกับโครงงานๆเรื องทีทําเป็ นเรื องใหม่หรื อ
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มีผอู้ ืนเคยศึกษาไว้บา้ งแล้ว ๆถ้ามีได้ผลเป็ นอย่างไรๆเรื องทีทํานี ได้ขยายเพิมเติมหรื อปรับปรุ งจาก
เรื องทีผูอ้ ืนได้ทาํ ไว้อย่างไรบ้างหรื อเป็ นการทําซําเพือตรวจสอบผล
4.6ๆจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
4.7ๆสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
4.8ๆวิธีดาํ เนินการๆอาจแยกเป็ น 2 หัวข้อย่อย คือๆวัสดุอุปกรณ์และวิธีดาํ เนินการ
พร้อมอธิ บายขันตอนการดําเนินงานโดยละเอียด
4.9ๆผลการศึ ก ษาค้น คว้า ๆนํา เสนอข้อ มู ล หรื อผลการทดลองต่ า ง ๆ ที สั ง เกต
รวบรวมได้ๆรวมทังเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีวิเคราะห์ได้ดว้ ย
4.10ๆสรุ ปและข้อเสนอแนะๆอธิ บายผลสรุ ปทีได้จากการทําโครงงานๆถ้ามีการตัง
สมมุ ติฐานควรระบุ ด้วยว่าข้อมูลทีได้สนับสนุ นหรื อคัดค้านสมมุติฐานทีตังไว้หรื อยังสรุ ปไม่ได้
นอกจากนันยังควรกล่าวถึ งการนําผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ๆอุปสรรคของการทําโครงงาน
หรื อข้อสัง เกตที สํา คัญ ๆหรื อข้อผิด พลาดบางประการที เกิ ด ขึ นจากการทําโครงงานนี ๆรวมทัง
ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุ งแก้ไขหากจะมีผศู้ ึกษาค้นคว้าในเรื องทํานองนีต่อไปในอนาคตด้วย
4.11ๆคําขอบคุณๆส่ วนใหญ่โครงงานคณิ ตศาสตร์ มกั จะเป็ นกิจกรรมทีได้รับความ
ร่ วมมือจากหลายฝ่ ายจึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีส่วนช่วยให้โครงงาน
นีสําเร็ จด้วย
4.12ๆเอกสารอ้างอิงหนังสื อและ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ทีผูท้ าํ โครงงานใช้คน้ คว้าหรื อ
อ่านเพือศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีนํามาใช้ประโยชน์ในการทําโครงงานนี
5.ๆการแสดงผลงานๆการแสดงผลงานเป็ นงานขันสุ ดท้ายและสําคัญอีกประการหนึ ง
ของการทําโครงงานๆเป็ นการเสนอผลงานทีได้ศึกษาค้นคว้าสําเร็ จลงด้วยความคิด ๆความพยายาม
ของผูท้ าํ โครงงานให้คนอืนได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานๆการวางแผนออกแบบเพือจัดแสดงผลงาน
นันมีความสําคัญเท่า ๆ กับการทําโครงงานนันเองๆผลงานทีทําขึนจะดียอดเยียมเพียงใดแต่ถา้ จัด
แสดงผลงานได้ไม่ดีก็เท่ากับไม่ได้แสดงความดีเยียมของผลงานออกมาๆดังนันการวางแผนดังกล่าว
ต้อ งอาศัย เวลาและคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย หลายประการๆที สํา คัญ ที สุ ด ประการหนึ งคื อ ผูช้ มหรื อ ผูฟ้ ั ง
การแสดงผลงานนันอาจทําได้ในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่ นๆการแสดงในรู ปนิ ทรรศการซึ งมีทงการ
ั
จัดแสดงและการอธิ บายด้วยคําพูดหรื อในรู ปแบบของการจัดแสดงๆโดยไม่มีการอธิ บายประกอบ
หรื อในรู ปของการรายงานแบบปากเปล่ าๆไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรู ป แบบใดควรจัดให้
ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปนี
5.1ๆชือโครงงานๆชือผูท้ าํ โครงงานๆชือทีปรึ กษาโครงงาน
5.2ๆคําอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน
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5.3ๆวิธีดาํ เนินการๆโดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญ
5.4ๆการสาธิตหรื อแสดงผลทีได้จากการทดลอง
5.5ๆผลการสังเกตหรื อข้อมูลเด่น ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการแสดงโครงงานนัน ควรได้คาํ นึงถึงสิ งต่างๆต่อไปนี
1.ๆความปลอดภัยของการจัดแสดง
2.ๆความเหมาะสมกับเนือทีทีจัดแสดง
3.ๆคําอธิ บายทีเขียนแสดงควรเน้นเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ งทีน่ าสนใจเท่านัน
โดยใช้ขอ้ ความทีกะทัดรัดๆชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.ๆดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชมๆโดยใช้รูปแบบการแสดงทีน่าสนใจๆใช้สีทีสดใส
เน้นจุดสําคัญ
5.ๆใช้ตารางและรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6.ๆสิ งทีแสดงทุกอย่างต้องถูกต้องไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักการทีผิด
7.ๆในกรณี ทีเป็ นสิ งประดิษฐ์ สิ งนันควรอยูใ่ นสภาพทีทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ในการแสดงผลงานผูน้ าํ ผลงานมาแสดงจะต้องอธิ บายหรื อรายงานปากเปล่าๆหรื อ
ตอบคําถามต่าง ๆ ต่อผูช้ มหรื อกรรมการตัดสิ นโครงงานๆการอธิ บายตอบคําถามๆหรื อรายงาน
ปากเปล่านัน ควรคํานึงถึงสิ งต่างๆต่อไปนี
1.ๆต้องทําความเข้าใจกับเรื องทีจะอธิ บายเป็ นอย่างดี
2.ๆคํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใช้กบั ระดับผูฟ้ ังควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
3.ๆควรรายงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ออ้ มค้อม
4.ๆพยายามหลีกเลียงการอ่านรายงานแต่อาจจดหัวข้อสําคัญ ๆ ไว้เพือช่ วยในการ
รายงานเป็ นไปตามขันตอน
5.ๆอย่าท่องจํารายงานเพราะทําให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6.ๆขณะทีรายงานควรมองตรงไปยังผูฟ้ ัง
7.ๆเตรี ยมตัวตอบคําถามทีเกียวกับเรื องนันๆ
8.ๆตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาๆไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงสิ งทีไม่ได้ถาม
9.ๆหากติดขัดในการอธิ บายควรยอมรับโดยดี ๆอย่ากลบเกลือนหรื อหาทางเลียงเป็ น
อย่างอืน
10.ๆควรรายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
11.ๆหากเป็ นไปได้ควรใช้สือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วย เช่น
แผ่นใสๆสไลด์ๆคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
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การแสดงผลงานการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ อาจจัดทําได้ในหลายระดับ เช่นๆการจัด
เสนอผลงานภายในชันเรี ยนๆการจัดนิทรรศการภายในโรงเรี ยนๆการจัดนิทรรศการในงานประจําปี
ของโรงเรี ยน การส่ งผลงานเข้าร่ วมประกวดในงานแสดงหรื อประกวดในระดับต่าง ๆ
จากขันตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวๆพอจะสรุ ปขันตอนการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ได้ดงั นี 1)ๆการเลือกหัวเรื องหรื อปั ญหาๆควรเป็ นเรื องทีแปลกใหม่แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์และได้มาจากความสนใจๆความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น 2)ๆการวางแผนในการ
ทําโครงงานๆเป็ นการวางแผนในการทําโครงงานรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงานเพือให้การ
ดําเนินการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบๆโดยส่ วนใหญ่จะจัดทําออกมาในรู ปแบบของเค้าโครง
โครงงานๆซึ งมี ส่ ว นประกอบดัง นี ๆชื อโครงงานๆผูท้ ํา ๆครู ที ปรึ ก ษาๆที มาและความสํา คัญ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาๆสมมุติฐาน (ถ้ามี)ๆวิธีดาํ เนินงานๆแผนปฏิบตั ิงานๆผลทีคาดว่าจะได้รับ
และเอกสารอ้างอิง 3)ๆการลงมือทําโครงงานๆเริ มลงมือทําโครงงานตามแผนทีวางไว้ 4)ๆการ
เขี ย นรายงานๆการเขี ย นรายงานควรใช้ภ าษาที อ่ า นเข้า ใจง่ า ยๆสั นและตรงไปตรงมาๆโดยมี
ส่ วนประกอบดังนี ๆชื อโครงงานๆผูท้ าํ ๆทีปรึ กษาๆบทคัดย่อๆทีมาและความสําคัญของโครงงาน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าๆสมมุติฐาน (ถ้ามี)ๆวิธีดาํ เนินการๆผลการศึกษาค้นคว้าๆสรุ ปและ
ข้อเสนอแนะๆคําขอบคุณและเอกสารอ้างอิง และ 4)ๆขันตอนสุ ดท้ายเป็ นการแสดงผลงานๆโดย
การแสดงผลงานไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆควรจัดให้ครอบคลุ มประเด็นต่อไปนี ๆชื อโครงงาน
ผูท้ าํ โครงงานๆที ปรึ กษาๆคําอธิ บายย่อ ๆ ถึ งเหตุจูงใจในการทํา โครงงานและความสําคัญของ
โครงงานๆวิธีดาํ เนินการโดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญๆการสาธิ ตหรื อแสดงผลทีได้จาก
การทดลองและผลการสังเกตหรื อข้อมูลเด่น ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์
การประเมิ นผลโครงงานเป็ นกิ จกรรมทีจําเป็ นและมี ค วามสําคัญในกระบวนการจัด
แสดงโครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน ซึง ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 15-18) ได้เสนอหลักการ
ประเมินผลโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆโดยใช้หลักเกณฑ์ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี , สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์, ธี ระชัย ๆบูร ณโชติ ,
จิรพรรณๆแสงหล้า และ คอลเลตต์ (Collette) แต่ปรับปรุ งรายละเอียดแต่ละด้านเพือให้เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรี ยนและอาจารย์ผสู้ อน โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ดังนี
1.ๆความรู้ความเข้าใจในเรื องทีทํา
2.ๆการใช้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ทีใช้การแก้ปัญหาทางการศึกษา
3.ๆความคิดสร้างสรรค์
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4.ๆการเขียนรายงาน
5.ๆการจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า
จากหัวข้อเหล่านี ๆกําหนดให้แต่ละด้านมีคะแนนเต็มเท่า ๆ กัน คือ 5 คะแนนๆรวม
คะแนนเต็มทังหมด (5 ด้าน) 25 คะแนนๆมีการแบ่งเป็ น 5 ระดับๆคะแนนแต่ละระดับมี 1
ช่วงคะแนนๆและมีการตีความหมายผลงานเป็ น 5 ระดับๆดังนี
1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
2 หมายถึง พอใช้
3 หมายถึง ดี
4 หมายถึง ดีมาก
5 หมายถึง ดีเยียม
การประเมินผลโครงงานเมือรวมทัง 5 ด้านๆแล้วคิดเป็ นคะแนนเก็บ 10 คะแนนๆใช้
เกณฑ์ดงั นี
ช่วงคะแนน 1.0 - 7.5
อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง ได้คะแนน 6 คะแนน
ช่วงคะแนน 7.6 - 12.5 อยูใ่ นระดับพอใช้
ได้คะแนน 7 คะแนน
ช่วงคะแนน 12.6 - 17.5 อยูใ่ นระดับดี
ได้คะแนน 8 คะแนน
ช่วงคะแนน 17.6 - 22.5 อยูใ่ นระดับดีมาก
ได้คะแนน 9 คะแนน
ช่วงคะแนน 22.6 - 25.0 อยูใ่ นระดับดีเยียม
ได้คะแนน 10 คะแนน
รายละเอียดเกียวกับเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆมีหลักเกณฑ์
ด้านต่าง ๆ ดังนี
1.ๆความรู้ความเข้าใจในเรื องทีทํา พิจารณาจาก
1.1ๆการใช้ศพั ท์เทคนิคได้ถูกต้องและเหมาะสม
1.2ๆการใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ถูกต้องและเหมาะสม
1.3ๆมีความเข้าใจในหลักการสําคัญ ๆ ของเรื องทีทํา
1.4ๆการค้นหาเอกสารอ้างอิงถูกต้องและเหมาะสม
1.5ๆการได้รับความรู้ เพิมเติ มจากการทําโครงงานนอกเหนื อจากทีเรี ยนหลักสู ตร
ปกติ
2.ๆการใช้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ทีใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา พิจารณาจาก
2.1ๆการสังเกตทีนํามาสู่ ปัญหา
2.2ๆมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพือเป็ นพืนฐานเกียวกับเรื องที
กําลังศึกษาเหมาะสมและตังสมมุติฐานทีถูกต้องชัดเจน
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2.3ๆการออกแบบการทดลองหรื อการประดิษฐ์มีความสอดคล้องกับปั ญหาๆหรื อ
สมมุติฐานเพียงใด
2.4ๆการวัด และการควบคุ ม ตัวแปรต่ า ง ๆ กระทํา ได้ค รบถู ก ต้อ งๆอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื องมื อที เลื อกใช้เหมาะสมๆการรวบรวมข้อมู ล กระทํา ได้ล ะเอี ย ดถู ก ต้องตรงจุ ดประสงค์ที
ต้องการศึกษาๆการบันทึกข้อมูลมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเหมาะสม
2.5ๆการแปลความหมายและการสรุ ปผลมีความสอดคล้องกับผลทีได้ๆมาก-น้อย
เพียงใด
3.ๆความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจาก
3.1ๆปั ญหาหรื อเรื องทีทํามีความสําคัญและมีความแปลกใหม่เพียงใด
3.2ๆได้มีการดัดแปลงเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมแนวความคิดทีแปลกใหม่ลงไปใน
โครงการทีทําๆมาก-น้อยๆเพียงใด
3.3ๆมีการคิดและใช้วิธีการทีใหม่ๆแปลกๆในการควบคุมหรื อวัดตัวแปรๆหรื อเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาก-น้อย เพียงใด
3.4ๆการเลือกและนําวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.5ๆความสามารถในการเสนอแนะประโยชน์ทีได้รับจากโครงงาน
4.ๆการเขียนรายงานๆพิจารณาจาก
4.1ๆความถูกต้องของแบบฟอร์ มครอบคลุมหัวข้อทีสําคัญ ๆแบ่งแต่ละหัวข้อออก
อย่างชัดเจน
4.2ๆเสนอสาระในแต่ละหัวข้อถูกต้องๆชัดเจนๆรัดกุมๆสละสลวย
4.3ๆการแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอๆต่อเนืองและเป็ นระเบียบ
4.4ๆการออกแบบการนําเสนอข้อมูลชัดเจนๆรัดกุมและเหมาะสม
4.5ๆการอภิปรายผลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
5.ๆการจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่าๆพิจารณาจาก
5.1ๆการจัดแสดงโครงงานได้น่าสนใจ ตลอดจนการออกแบบและติดตังได้สวยงาม
5.2ๆการเขียนคําอธิ บายในแผ่นโปสเตอร์ชดั เจน เข้าใจง่าย
5.3ๆการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน
5.4ๆการอภิปรายชัดเจนและใช้ภาษาได้ถูกต้อง
5.5ๆการตอบคําถามถูกต้องและคล่องแคล่ว
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สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนทัง 5 ด้าน มีลกั ษณะการพิจารณาดังนี
ลักษณะโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์ การประเมินผลงาน

ระดับคะแนน

มีคุณสมบัติครบทุกข้อ
ดีเยียม
5
ขาดคุณสมบัติเพียง 1 ข้อ
ดีมาก
4
ดี
3
ขาดคุณสมบัติเพียง 2 ข้อ
พอใช้
2
ขาดคุณสมบัติเพียง 3 ข้อ
ขาดคุณสมบัติ 4 ข้อ ขึนไป
ต้องปรับปรุ ง
1
ส่ ว นสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ๆ อ้างถึ ง ในๆยุพิ น
พิพิธกุล (2548: 6-7)ๆได้เสนอวิธีประเมินโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งพิจารณาจาก 1)ๆความสําคัญ
ของการจัดทําโครงงาน 2)ๆเนื อหาของโครงงาน และ 3)ๆการนําเสนอโครงงานๆซึ งควรพิจารณา
ด้านต่าง ๆ ดังนี
1.ๆความสําคัญของการจัดทําโครงงาน ควรพิจารณาดังนี
1.1ๆเป็ นงานเดียวหรื อกลุ่ม
1.2ๆนักเรี ยนริ เริ มเองหรื อครู ช่วยแนะแนวทาง
1.3ๆมีการทํางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม
1.4ๆมีการพัฒนาตนเอง
1.5ๆมีการพัฒนางาน
1.6ๆมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.7ๆมีความสอดคล้องกับเนือหาคณิ ตศาสตร์
1.8ๆมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
2.ๆเนือหาของโครงงาน
2.1ๆความถูกต้องของเนือหาคณิ ตศาสตร์
2.2ๆใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ได้เหมาะสม
2.3ๆมีขอ้ มูลข่าวสารทีเหมาะสม
2.4ๆมีการสรุ ปอย่างเหมาะสม
2.5ๆมีการขยายงานทีต้องทําต่อเนืองอีกหรื อไม่
3.ๆการนําเสนอโครงงาน
3.1ๆอาจเลือกแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของโครงงาน
3.2ๆการบรรยายสื อความหมายให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ดี
3.3ๆการใช้ตารางๆแผนภูมิแท่งๆแผนภูมิรูปภาพๆแผนภูมิรูปวงกลมๆชัดเจน
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3.4ๆการจัดนิทรรศการมีการบรรยายประกอบ สามารถสื อความหมายได้ชดั เจน
3.5ๆการนําเสนอโดยหาค่าทางสถิติ ใช้ค่าสถิติได้ถูกต้อง
3.6ๆการนําเสนอโดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย
3.7ๆมีการสาธิตและบรรยายประกอบได้อย่างเหมาะสม
การประเมินโครงงานอาจประเมินโดยให้คะแนน ดังนี
ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน
20
คะแนน
เนือหาของโครงงาน
40
คะแนน
การนําเสนอโครงงาน
40
คะแนน
รวม
100 คะแนน
ตัวอย่างแบบประเมินโครงงานของสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ๆอ้างถึงใน ยุพิน พิพิธกุล (2548: 7-9) มีลกั ษณะเป็ นดังนี
ตอนที 1ๆความสําคัญของการจัดทําโครงงานสําหรับใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานๆมีหวั ข้อทีพิจารณาดังนี
1.ๆโครงงานทีจัดทําเป็ นงานเดียวหรื องานกลุ่ม
2.ๆการริ เริ มโครงงานนักเรี ยนริ เริ มเองหรื อครู ช่วยแนะแนวทาง
3.ๆมีการพัฒนาตนเองหรื อไม่มี
4.ๆมีการพัฒนางานหรื อไม่มี
5.ๆความสัมพันธ์เกียวกับเนือหาในบทเรี ยนมีความสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้อง
6.ๆมีประโยชน์ทีใช้ในชีวติ จริ งหรื อไม่มี
ตอนที 2ๆเนือหาโครงงานและการนําเสนอโครงงานๆให้ประเมินระดับความคิดเห็น ซึงมีหวั ข้อที
พิจารณาดังนี
เนือหาของโครงงาน
1.ๆความถูกต้องทางคณิ ตศาสตร์
2.ๆความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
3.ๆเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็นปั ญหา
4.ๆมีการสรุ ปทีชัดเจน
5.ๆมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
กระบวนการทํางาน
6.ๆมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
7.ๆมีการดําเนินงานตามแผน
8.ๆมีการประเมินและปรับปรุ งการดําเนินงาน
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การนําเสนอโครงงาน
9.ๆ การรายงานสามารถสื อความหมายได้ชดั เจน
10. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
11. ความเหมาะสมของรู ปแบบทีใช้นาํ เสนอ
12. ข้อสรุ ปโครงงานบรรลุจุดประสงค์ทีตังไว้
การแปลผลการประเมิน
ตอนที 1ๆใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
ตอนที 2ๆใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี
เห็นด้วยมากทีสุ ด
ให้ระดับคะแนนๆ5
เห็นด้วยมาก
ให้ระดับคะแนนๆ4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ระดับคะแนนๆ3
เห็นด้วยน้อย
ให้ระดับคะแนนๆ2
เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
ให้ระดับคะแนนๆ1
ในกรณี ทีผูป้ ระเมินหลายคน ก็ให้หาค่าเฉลียเลขคณิ ต แล้วแปลผล ดังนี
4.10 ขึนไป
หมายถึง โครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
3.10-4.00
หมายถึง โครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2.10-3.00
หมายถึง โครงงานอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ตํากว่า 2.00 ลงมา หมายถึง โครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารประเมิ น โครงงานๆผูว้ ิ จ ัย เลื อ กใช้แ บบประเมิ น ผลโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ ิจยั ปรับปรุ งเพือความเหมาะสมในการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ จากแบบประเมินโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของ ชัย ศัก ดิ ๆลี ลาจรั ส กุล (ม.ป.ป.:115-18)
สถาบันส่ ง เสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2530:161-64) สมาคมวิท ยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2530: 13) และ วิมลศรี สุ วรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์คีรี (2547:
10-24)
ประโยชน์ และสิ งทีได้ รับจากการทําโครงงานคณิตศาสตร์
นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ก ล่ า วถึ งประโยชน์แ ละสิ งที นัก เรี ย นจะได้รับ จากการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆดังนี
ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5) กล่าวว่าๆการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทาํ ให้นกั เรี ยน
รู้จกั การศึกษาค้นคว้าหาความจริ งด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๆทําให้นกั เรี ยนมีเจตคติ
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ทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ๆดังนันการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นกิจกรรมทีช่วยให้นกั เรี ยน
ได้พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู้ ท างด้านพุ ทธิ พิ สัย ๆทักษะพิสัยและจิตพิสัย ๆตามจุดมุ่งหมายของหลัก สู ตร
คณิ ตศาสตร์
สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2541: 1) กล่าวว่าๆการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่การเพิมเนือหาให้นกั เรี ยนๆแต่จะเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานทีให้นกั เรี ยนหา
ข้อสงสัยๆตังสมมติฐานทดลองและสื บสวนๆแล้วรวบรวมข้อมูลมาเพือหาข้อสรุ ป ๆเผยแพร่ ๆหรื อ
นําเสนอรายงานข้อค้นพบเหล่านันด้วยตนเองๆเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดอย่างเป็ นอิสระๆมี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จิราภรณ์ ศิริทวี (2542: 35) กล่าวถึงๆสิ งทีนักเรี ยนจะได้รับจากการศึกษาด้วยโครงงาน
ไว้ดงั นี
1.ๆความรู ้ในเนือหาวิชานัน ๆ
2.ๆทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.ๆทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
4.ๆความสามารถในการถ่ายโยงการเรี ยนรู้
5.ๆเจตคติทีดีต่อการศึกษา
6.ๆคุณสมบัติทางบวกอืน ๆ ได้แก่ๆความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆความเชือมันในตนเอง
ความมีวนิ ยั ๆความรับผิดชอบๆการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ฯลฯ
ลัดดาๆภู่เกียรติ (2544: 48) กล่าวว่าๆการเรี ยนรู้ในรู ปของโครงงานเป็ นการจัดโอกาสให้
นักเรี ยนสามารถใช้ความรู้ความชํานาญๆทักษะทีมีอยูร่ วมทังจุดเด่นของตนเองทีอาจไม่มีโอกาสได้
แสดงออกในทีไหนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มทีๆส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ตดั สิ นใจด้วยตนเอง
มีส่วนร่ วมในการคิดกิจกรรมในการสร้างความรู้แทนทีจะเป็ นผูร้ ับเพียงอย่างเดียวๆซึ งไม่มีวนั ทีจะ
รับได้ทงหมดๆแต่
ั
ถา้ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเองเขาจะจดจําสิ งเหล่านันติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่มี
วันลืม
ชัยฤทธิ ๆศิลาเดช (2544: 5) กล่าวว่าๆการให้นกั เรี ยนทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ นอกจาก
มุ่งฝึ กให้นกั เรี ยนได้คิดเป็ นๆปฏิบตั ิได้จริ งและแก้ปัญหาได้แล้วๆยังเป็ นการประเมินความสามารถ
จริ งของนักเรี ยนในองค์ความรู้ได้อีกด้วย เนืองจากความสามารถ (Ability)ๆนันเกิดจากการบูรณา
การระหว่างความรู ้ (Knowledge) ทีนักเรี ยนมีอยู่ในตัวกับทักษะ (Skill) ทีได้รับการฝึ กฝนและ
สะสมอยูใ่ นตัวนักเรี ยน
สมวงษ์ๆแปลงประสพโชค และคณะ (2545: 4) กล่าวถึงประโยชน์ของการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นกิ จกรรมทีจะช่ วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ๆนําความรู้
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คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตจริ งและแก้ปัญหาๆอันจะเป็ นการเสริ มสร้ างเจตคติทีดี ต่อคณิ ตศาสตร์
นอกจากนี ยัง เป็ นการฝึ กให้นัก เรี ย นแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเองและฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ ม ฝึ ก
ความสามารถในการสื อสารสิ งทีตนคิดและทําให้ผอู้ ืนเข้าใจ
จากประโยชน์ของการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีนักการศึกษาได้ให้ไว้สามารถสรุ ปได้
ว่าๆการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมทีช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเพราะเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนหาข้อสงสัยๆตังสมมติฐานทดลองและ
สื บสวนๆแล้วรวบรวมข้อมูลมาเพือหาข้อสรุ ปๆเผยแพร่ หรื อนําเสนอรายงานข้อค้นพบเหล่านันด้วย
ตนเองๆซึ งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้และจดจําสิ งเหล่านันติดตัวไปตลอดชีวติ
บทบาทของอาจารย์ทปรึ
ี กษาโครงงานคณิตศาสตร์
ในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ นันเป็ นกิ จกรรมคณิ ตศาสตร์ ประเภทหนึ งทีนักเรี ย น
เป็ นผูล้ งมือดําเนิ นงานทังหมดๆๆโดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาโครงงานเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ๆช่วยกระตุน้
ความสนใจและเสริ มกําลังใจแก่นกั เรี ยนในระหว่างทําโครงงานอีกด้วยๆซึ งได้มีนกั การศึกษาหลาย
ท่านกล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ทีปรึ กษาโครงงานคณิ ตศาสตร์ไว้ ดังนี
สุ พลๆวังสิ นธุ์ (2543: 13-14) กล่าวว่าๆในทุกขันตอนของการจัดกิจกรรมโครงงานครู
จะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมๆโดยกําหนดให้มีกิจกรรมสํารวจความสนใจ
ของตนเองเพือ
1.ๆชี ชวนๆชักชวนๆจัดกิ จกรรมให้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวหรื อชุมชนๆเพือ
จุดประกายความสงสัยใคร่ รู้ให้กบั นักเรี ยนไปสู่ แรงจูงใจทีอยากจะศึกษาเรื องใดเรื องหนึงในเชิงลึก
2.ๆใช้คาํ ถามเชื อมโยงกับข่าวๆเหตุการณ์หรื อปั ญหาจากชุ มชนๆกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิด
การอยากติดตาม
3.ๆใช้คาํ ถามเชือมโยงกับบทเรี ยน เช่น “ มีเรื องอะไรอีกทีนักเรี ยนต้องการรู้”
4.ๆใช้สืออืนๆ เช่นๆภาพนิงๆป้ ายนิเทศๆวีดิทศั น์ ฯลฯๆและสื อทีใช้ควรทิงปั ญหาให้
นักเรี ยนคิดทีจะศึกษาต่อ
5.ๆช่วยเหลือนักเรี ยนให้สามารถเลือกเรื อง/ปั ญหา/ประเด็นทีตนสนใจใคร่ รู้เพิมมากขึน
เพือจะทําโครงงาน
6.ๆร่ วมกับนักเรี ยนวางแผนกําหนดเรื องโดยร่ วมคิดหาความเชือมโยงโดยใช้เครื อข่ายใย
แมงมุม (World Wide Web : www.)
7.ๆใช้คาํ ถามให้นกั เรี ยนคิดถึงความต้องการหรื อประเด็นทีต้องการศึกษาเรื องทีเลือกได้
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8.ๆวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของจุดประสงค์ของผูเ้ รี ยนทีเลือกโครงงานนัน ๆๆแล้วให้
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะให้คิดอย่างรอบคอบ
9.ๆใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้คาดเดาคําตอบล่วงหน้า เช่น “นักเรี ยนคิดว่าจะเป็ นเช่ นไร”
หรื อ “นักเรี ยนคิดว่าจะมีผลต่อชุมชนอย่างไร”ๆโดยครู เป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจเพือให้นกั เรี ยนได้คิดอย่าง
รอบคอบและมันใจในคําตอบทีคาดคะเน
10.ๆกระตุน้ ๆส่ งเสริ มและให้คาํ ปรึ กษาในการคิดด้วยวิธีการคิดทีหลากหลายๆเลือกวิธี
การศึกษาทีสามารถทําได้ เลือกแหล่งข้อมูลทีเหมาะสมและจัดทําเค้าโครงของโครงงานๆตลอดทัง
ประสานงานเพืออํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตามขันตอนของโครงงาน
11.ๆให้ความช่ วยเหลือเมือต้องการๆและให้คาํ แนะนําในกรณี ทีนักเรี ยนมีการศึกษาที
กว้างขวาง เช่นๆอาจแนะนําแหล่งความรู้เพิมเติมตลอดทังจัดเวทีให้มีการแลกเปลียนความรู้ร่วมกัน
เป็ นระยะ ๆ
12.ๆให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกวิธีการนําเสนอและจัดบรรยากาศในการนําเสนอตลอดทัง
ให้การเสริ มแรง
เยาวพาๆเดชะคุปต์ (2544:110-11) กล่าวถึงบทบาทของครู ในการช่วยนักเรี ยนในการ
จัดทําโครงงานๆไว้ดงั นี
1.ๆร่ วมวางแผนกับนักเรี ยนในการคิดหัวข้อการจัดทําโครงงานตามความสนใจและเป็ น
ทีปรึ กษาแก่นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
2.ๆจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพิมเติมให้แก่นกั เรี ยน เช่น1การเยียมชมการ
ทดลอง1การพาไปทัศ นศึ ก ษา1การปฏิ บ ัติ จ ริ ง 1ค้น คว้า จากห้อ งสมุ ด 1ศึ ก ษาจากของจริ ง หรื อ
อินเตอร์เน็ต1สัมภาษณ์ผรู้ ู้ เป็ นต้น
3.ๆจัดหาผูป้ กครองอาสาเพือทําหน้าทีเป็ น Tutor ให้กบั นักเรี ยน
4.ๆแนะนําพ่อแม่ ผูป้ กครอง ในการจัดทําโครงงานทีบ้าน
5.ๆให้นกั เรี ยนนําเสนอความก้าวหน้าของงานเป็ นระยะ
6.ๆให้นกั เรี ยนนําเสนอโครงการทีเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
7.ๆจัดนิทรรศการร่ วมกับนักเรี ยน
8.ๆมีส่วนร่ วมกันนักเรี ยนในการประเมินโครงงาน
อัลลิงเจอร์ และคณะ (Allinger and others, 1998: 8) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ผสู้ อน
ทําโครงงาน ไว้ดงั นี
1.ๆกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นอยากทําโครงงาน
2.ๆให้แนวคิดกว้าง ๆ และให้คาํ แนะทีเหมาะสมในการทําโครงงาน
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3.ๆขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีห้องสมุดในการให้บริ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
4.ๆครู อาจแนะนําแหล่งอืน ๆ เช่นๆหนังสื อๆวารสารๆจุลสาร
5.ๆอาจช่ วยนักเรี ยนเลือกหัวข้อเรื องและทบทวนเกณฑ์ต่าง ๆๆก่อนทีจะเริ มโครงการ
ซึงควรเป็ นเรื องทีนักเรี ยนสนใจจริ ง ๆๆและอยูใ่ นกรอบความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
6.ๆไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในเรื องทีนักเรี ยนเลื อกทําๆครู เป็ นเพีย งผูแ้ นะแนว
ช่วยเหลือในทุกด้าน เช่นๆการให้กาํ ลังใจๆการดูแลการจัดทํารายงานให้สมบูรณ์และถูกต้องๆและ
เตรี ยมการจัดการและแสดงผลงาน
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ ๆบทบาทของอาจารย์ทีปรึ กษาโครงงานคณิ ตศาสตร์
คือเป็ นผูค้ อยกระตุน้ นักเรี ยนให้มีความสนใจทีจะทําโครงงานๆโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีช่วยให้
นักเรี ยนได้เผชิญกับปัญหาๆแนะแนวทางๆให้คาํ ปรึ กษาๆชีแนะแหล่งความรู้ๆอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ติดตามการทํางานของนักเรี ยนๆประเมินผลงานและจัดกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนได้แสดง
ผลงานๆรวมถึงการให้กาํ ลังใจและช่วยแก้ปัญหาทีเกิดขึนในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
นภัสสรๆสุ ทธิ กุล (2546: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง “การพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอน เพือส่ งเสริ มความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพิจารณาผลทีเกิดกับ
นักเรี ยนหลังจากทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในเรื องต่อไปนี ๆ1)ๆจํานวนและประเภทของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ๆ2)ๆคุณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆ3)ๆพฤติกรรมการทํางานกลุ่มๆ4)ๆเจตคติต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ ๆ5)ๆผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรายวิชา ค 014 คณิ ตศาสตร์ 4 และ 6)ๆความสามารถ
ในการแก้ปัญหาๆซึ งมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 6 ขันตอนคือๆ1)ๆขันการคิดและ
เลือกหัวข้อเรื องๆ2)ๆขันการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องๆ3)ๆขันการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4)
ขันการปฏิบตั ิโครงงานๆ5)ๆขันการเขียนรายงาน และ 6)ๆขันการแสดงผลงานๆโดยกลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ๆภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2545ๆโรงเรี ยนเทพมงคลรังษีๆจังหวัดกาญจนบุรีๆผลการวิจยั พบว่า 1)ๆโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทีนักเรี ยนกลุ่มทดลองจัดทํามีจาํ นวน 12 โครงงานๆแยกเป็ น 2 ประเภทๆได้แก่
โครงงานตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ และโครงงานทีนํา ไปประยุกต์ใ ช้ในชี วิตจริ ง ๆ2)ๆโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทีนักเรี ยนกลุ่มทดลองจัดทํามีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีๆ3)ๆพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของ
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นักเรี ยนกลุ่มทดลองอยูใ่ นระดับปานกลางๆ4)ๆเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองๆ5)ๆผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรายวิชา ค 014 คณิ ตศาสตร์ 4
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม และๆ6)ๆความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง สู งกว่ากลุ่มควบคุม
ราตรี ๆทองสามสี ( 47: บทคัดย่อ)ๆได้ทาํ การวิจยั เรื องๆ“การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื อง
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ๆโดยวิธีสอนแบบโครงงาน”ๆโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื อๆ1)ๆพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆ2)
เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ เ รื องโจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ๆชันประถมศึ ก ษาปี ที 3ๆ3)ๆศึ ก ษา
ความสามารถในการทํา โครงงานคณิ ตศาสตร์ และๆ4)ๆศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงานๆซึ งมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 5
ขันตอนคื อๆ1)ๆขันนําๆ2)ๆขันกําหนดจุดมุ่งหมายๆ3)ๆขันวางแผนๆ4)ๆขันดําเนิ นการตามแผน
และ 5)ๆขันนําเสนอและประเมินผลๆโดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 3ๆโรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ๆจังหวัดนครปฐมๆผลการวิจยั พบว่า 1)ๆแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยวิธีสอนแบบโครงงานทีพัฒนาขึน จํานวน 5 แผน คือ 1.1)ๆโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ 1.2) โจทย์ปัญหาการคูณ 1.3) โจทย์ปัญหาการหาร 1.4) โจทย์ปัญหา
การคูณและการหาร และ 1.5) โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณและการหาร ซึ งมีค่าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 87.36/83.06 2) ผลการเรี ยนรู้เรื องโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยวิธีสอนแบบโครงงาน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01ๆโดยคะแนนหลังเรี ยนโดย
วิ ธี ส อนแบบโครงงานสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ยนๆ3)ๆนัก เรี ยนมี ค วามสามารถในการทํา โครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ ๆ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ คุ ณ ภาพพอใช้ ๆ นัก เรี ยนสามารถตังชื อเรื องๆเขี ย น
วัตถุ ประสงค์ๆมี การดําเนิ นงานเป็ นขันตอนๆสรุ ปผลและสามารถนําเสนอผลงานได้ และๆ4)
นัก เรี ย นเห็ นด้ว ยต่ อ วิธี ส อนแบบโครงงานอยู่ใ นระดับ มากโดยมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า วิธี ส อนแบบ
โครงงานช่ ว ยส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี ค วามคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆ นัก เรี ย นสามารถดํา เนิ นงานตาม
ขันตอนที วางไว้ไ ด้ๆฝึ กความเป็ นผูน้ าํ แสดงความคิดเห็ นและสามารถนําเสนอข้อมูลได้ ๆมีการ
บูรณาการความรู ้และสามารถนําไปใช้ในชีวติ จริ งและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ศักดิดาๆศรี ผาวงศ์ ( 47: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยโครงงานเรื องสถิ ติเบืองต้น ชันมัธยมศึกษาปี ที 5”ๆโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ
ศึกษาพฤติกรรมในการเรี ยนรู้จากการจัดทําโครงงานๆพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยโครงงานเรื องสถิติเบืองต้นๆทีมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
75/75 หาดัชนีประสิ ทธิผลทางการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ๆเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้และ
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หาความคงทนในการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการๆซึ งมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน 6 ขันตอนคือ 1) ขันเผชิญปัญหา 2) ขันรวบรวมข้อมูล 3) ขันมีปฏิสัมพันธ์ 4) ขัน
ลงมือปฏิบตั ิ 5)ๆขันสรุ ปผล และ 6)ๆขันนําเสนอผลงานๆผลการวิจยั พบว่าๆ1)ๆพฤติกรรมการ
ทํางานร่ วมกันๆนักเรี ยนมีการวางแผนการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบๆการจัดทําโครงงานและ
การนําเสนอโครงงานทําได้ในระดับดี ๆ2)ๆพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ได้แก่ ๆ การแก้ปัญหาๆการให้เหตุ ผลๆการสื อสารๆการเชื อมโยงและความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์
นักเรี ยนมี พฒั นาการที ดี ขึ นๆ3)ๆแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีประสิ ทธิ ภาพๆ77.72/75.73ๆซึ งสู งกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ .64ๆ4)ๆนักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู้
ทังด้า นความรู ้ แ ละด้านทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพิ มขึ นมากกว่า ร้ อยละ 20ๆอย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ .01ๆและ 5)ๆนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนผ่านไป 14 วันๆทังด้าน
ความรู ้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไม่แตกต่างจากเดิม
รุ จิรัตน์ๆรุ่ งหัวไผ่ ( 49: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องๆ“การศึกษาความสามารถในการ
ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2ๆจากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ”ๆโดยทําการศึกษาและ
เปรี ยบเทียบระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเจตคติ ต่อวิช าคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที ๆ2ๆหลัง ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 4 ขันตอน คือ 1)ๆวางพืนฐาน
2)ๆเริ มต้นโครงงานๆ3)ๆปฏิบตั ิโครงงานๆและ 4)ๆเสนอผลการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ของโรงเรี ยนบ้านดงดินแดง อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ผลการวิจยั พบว่าๆการจัดกิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีผลต่อความสามารถในการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ๆทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2ๆในระดับดีๆโดยมีความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆร้อยละ 86.50
ทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองร้อยละ 87.00ๆและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ร้อยละ 74.36
และการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ส่งผลให้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2ๆมีพฒั นาการด้าน
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและเจตคติต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึนๆโดยภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ระยะที 2ๆนักเรี ยนมี
คะแนนเฉลียในแต่ละด้านสู งกว่าระยะที 1ๆอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สิ ริรัตน์ๆอายุวฒั น์ ( 49: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง “การศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนโดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1ๆโรงเรี ยน
ดอนคาวิทยา จังหวัดสุ พรรณบุรี” โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1
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ปี การศึกษา 2546ๆโรงเรี ยนดอนคาวิทยาๆจังหวัดสุ พรรณบุรีๆผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆมีประสิ ทธิ ภาพ 76.25/75.75ๆ2)ๆความสามารถ
ในการแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ยนหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นๆและ 3)ๆผลสัม ฤทธิ ทาง
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
วรรณ์ วิ ไ ลๆหงส์ ท อง (2551:2175-182) ได้ ท ํา การวิ จ ัย เรื อง “การพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 4ๆโดยการจัด การเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงาน” ๆซึ งมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 5 ขันตอน คือๆ1)ๆการเลือกหัวข้อเรื อง
หรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆ2)ๆการวางแผนๆ3)ๆการลงมือปฏิบตั ิๆ4)ๆการเขียนรายงานๆและ 5)ๆการ
นําเสนอผลงานๆโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนคลองต้นไทร (สุ ข
ล้อมอุทิศ) ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551ๆจํานวน 23 คนๆผลการวิจยั พบว่าๆผลการเรี ยนรู้สาระ
เรขาคณิ ตก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05ๆโดยนักเรี ยนมีคะแนนเฉลียหลังการจัดการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้ๆทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู งๆเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับสู งเรี ยงตามลําดับได้แก่ๆการสื อสารๆสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆการ
ให้เหตุผลและการเชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ
ส่ วนด้านความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาๆอยูใ่ นระดับปานกลางๆและความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานพบว่าๆโดยภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
ทังสามด้านคื อด้า นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ๆ ด้า นประโยชน์ที ได้รับ จากการเรี ยนรู้ แ ละด้า น
บรรยากาศในการเรี ยนรู้เรี ยงตามลําดับ
งานวิจัยต่ างประเทศ
คราจคิก และคณะ (Krajcik and other., 1994 : 483-497) ได้ศึกษารู ปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือของครู มธั ยมศึกษาตอนต้นในการทําโครงงานของนักเรี ยนพบว่า การสอนโครงงานได้มี
การนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ในสภาพห้องเรี ยนทีแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการศึกษา
ค้นคว้าจากเรื องทีตนเองสนใจ ซึ งส่ วนใหญ่จะเกียวข้องกับบทเรี ยนและดําเนินการค้นคว้าโดยการ
ค้นคว้า ปรึ กษาและใช้เทคโนโลยี เนื องจากการสอนโดยโครงงานมีการดําเนินทีแตกต่างจากการ
สอนวิธีอืน ๆ ผูส้ อนจําเป็ นต้องช่ วยเหลื อนัก เรี ย นอ่ อนและต้องการประสานงานเพื อขอความ
ร่ วมมือความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี ยวชาญทังด้านเนื อหาและเทคโนโลยี เพือเป็ นข้อมูลในการพิจารณา
โครงงานของนักเรี ยน สําหรับนักเรี ยนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ์ซึงจะมี
การร่ วมมือกันเองเมือประสบปั ญหา หรื อเมือโครงงานมีความสัมพันธ์กบั โครงงานผูอ้ ืน ลักษณะ
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ของโครงงาน ความร่ วมมือ การให้ความช่วยเหลือ การดําเนิ นงาน และผลทีได้รับจากโครงงาน
เป็ นการพัฒนาความคิดรวบยอดและมนุษย์สัมพันธ์ทางวิชาการของนักเรี ยนทีได้เป็ นอย่างดี
เมเยอร์ และคณะ (Meyer and other., 1997 : 501) ได้ศึกษาเกียวกับความท้าทายในชัน
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจของนักเรี ยน และกลวิธีในการเรี ยนทีใช้โครงงานเป็ น
ฐานของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5ๆและ 6ๆพบว่าๆพฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนมี ๆ3
รู ปแบบคือล้มเหลวๆต้องปรับปรุ งและปฏิบตั ิได้ๆโดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มๆคือกลุ่มไม่
กระตือรื อร้นกับกลุ่มกระตือรื อร้นๆซึ งกลุ่มกระตือรื อร้นจะมีพฤติกรรมทียอมรับกับความล้มเหลว
ได้ๆ เพราะผูเ้ รี ยนมี การตังจุ ดประสงค์ในการเรี ยนรู้ สูงกว่าความสามารถของตนเองๆซึ งต้องใช้
ข้อมูลในการสนับสนุนมากๆส่ วนกลุ่มไม่กระตือรื อร้นจะมีพฤติกรรมทีไม่ยอมรับกับความล้มเหลว
ทังทีผูเ้ รี ยนตังจุดประสงค์ในการเรี ยนรู้ตาและมี
ํ
การวิเคราะห์และประมวลผลน้อย
ทรู จิลโล (Trujillo, 1998: Online อ้างถึงใน รุ จิรัตน์ รุ่ งหัวไผ่, 2549: 46)ๆได้ทาํ การวิจยั
เรื องเจตคติของนักเรี ย นที มี ต่อโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆเพือตรวจสอบปั จจัยทีมีส่วนเกี ยวข้องกับ
เจตคติของนักเรี ยนทีมีต่อโครงงานคณิ ตศาสตร์ (เช่น ความวิตกกังวล ความสนใจ การนําเสนอ
โครงงาน ครู เพศ กรรมพันธุ์ เป็ นต้น) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนจํานวน 304 คนทีถูกสํารวจความ
คิดเห็น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน และความวิตกกังวลกับ
เจตคติของนักเรี ยนทีมีต่อโครงงานมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวก เท่ากับๆ.12ๆซึ งผลการวิจยั ทังสองแบบ
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05ๆส่ วนในด้านผลการวิจยั เชิงคุณภาพนักเรี ยนจํานวน 61%ๆมีเจตคติ
ทีดีต่อโครงงานคณิ ตศาสตร์ และมีความตังในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆนักเรี ยนจํานวน 40% มี
ความสุ ขและสนุกในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนจํานวนมากกว่า 50% กล่าวว่า เจตคติทีมี
ต่อโครงงานเป็ นผลมาจากครู ๆกลุ่มเพือนและเนือหาของโครงงาน
ฮาร์ แกรฟ (Hargrave, 2004: Abstract)ๆได้ศึกษาเกียวกับการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานใน
ชันเรี ยนของนักเรี ยนเกรด 6 ผลการศึกษาพบว่าๆการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานช่วยกระตุน้ ความสําเร็ จ
ของนัก เรี ย นได้เนื องจากมีรูป แบบการเรี ยนรู้ ทีหลากหลายๆและใช้ความสามารถในการทํา ให้
สมบูรณ์ ๆการเรี ยนรู ้ ดว้ ยโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ร่วมกันในการพัฒนาความคิดและการ
ปรับปรุ งงานทีได้รับมอบหมายๆโครงงานเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้จากชีวิตจริ ง ๆซึ งผูเ้ รี ยนสามารถ
เชื อมโยงการเรี ยนรู ้ ของพวกเขาสู่ โลกภายนอกๆสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู้ด้วยโครงงานทําให้เกิ ดผล
สําเร็ จในด้านบวกกับผูเ้ รี ยนๆนักเรี ยนได้พฒั นาความต้องการทีจะเรี ยนรู้และเสนอปั ญหาทีพวกเขา
สนใจจะทํา
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สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องสรุ ปได้วา่ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนคณิ ต ศาสตร์ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนันจํา เป็ นอย่า งยิ งที ผู้ส อนจะต้อ งศึ ก ษาหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ซึ งมุ่งพัฒนา
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุลทังทางด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ น
พลเมื อ งไทยและเป็ นพลเมื อ งโลก ยึ ด มันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพืนฐานรวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาตลอดชี วิต เพื อที จะจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ส นองตอบต่ อ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดสมรรถนะด้านความสามารถใน
การสื อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทังพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ซึ งคณิ ตศาสตร์ มีบทบาท
สําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้การ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล: กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ซึ งมีเป้ าหมายในการพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์ สามารถนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
ไปกับคุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยม และนําความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื องมือในการ
ดํารงชีวติ หรื อศึกษาในขันสู งต่อไปๆศึกษาหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆ
วิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ๆลําดับขันการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเพือทีจะ
เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับเนือหาสาระทีจะสอนๆอันจะส่ งผลให้การสอนบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีตังไว้ๆผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ๆคิดเป็ นๆแก้ปัญหาเป็ นๆมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
สามารถนําไปใช้ในชี วิตประจํา วันได้ ๆซึ งพบว่า การจัดการเรี ย นรู้ แบบโครงงานเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ทีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพราะการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานจะส่ งเสริ มและฝึ กฝนให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้วิธีการศึกษาๆค้นคว้าๆลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง ซึงจะทําให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความสามารถในการแก้ปัญหาๆการให้เหตุผลๆการสื อสาร
การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชืองโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนๆก่อให้เกิด
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ความรู้ ๆ ความคิ ด ๆการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น และพัฒ นาสิ งใหม่ ๆ โดยมี ข ันตอนการจัด การเรี ย นรู้
3 ขันตอนดังนี 1)ๆขันนําเข้าสู่ บทเรี ยนๆโดยชีแจงตัวชีวัดๆให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น กระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทําโครงงาน
2)ๆขันกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ๆ เป็ นขันตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โ ดยกิ จ กรรมโครงงาน
ประกอบด้วย 5 ขันตอน ดังนีๆขันตอนที ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆขันตอนที
การวางแผนในการทํา โครงงานๆขันตอนที 3ๆการลงมื อทํา โครงงานๆขันตอนที 4ๆการเขี ย น
รายงานๆขันตอนที 5ๆการนํา เสนอผลงานๆ3)ๆขันสรุ ป บทเรี ย นๆเป็ นการสรุ ปบทเรี ย นๆการ
อภิปรายแสดงความพึงพอใจร่ วมกันระหว่า งผูส้ อนกับนักเรี ยนๆการอภิปรายเพิมเติม ในส่ วนที
ผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจๆและ 4)ๆขันทดสอบและประเมินผลๆโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังจาก
เรี ยนจบเนือหาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ๆซึงเป็ นการตรวจสอบความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนมา

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆเป็ นการ
วิ จ ัย เชิ ง ทดลอง (ExperimentalๆResearch) มี แ บบแผนการวิ จ ัย ขันพื นฐาน (Pre-Experimental
Designs) แบบกลุ่มเดียวๆมีการสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Designs)ๆโดย
มีนกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศๆสตรี วิทยาๆพุทธมณฑลๆเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานครๆเป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (Unitๆofๆanalysis)ๆซึ งมีรายละเอียดและขันตอนในการ
ดําเนินการวิจยั ๆดังนี
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในระเบียบวิธีวิจยั ๆผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรายการในการนําเสนอประกอบด้วยประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างๆตัวแปรๆเนือหาๆระยะเวลาทีศึกษาๆดังรายละเอียดต่อไปนี
1.ๆประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรๆทีใช้ในการวิจยั ในครังนีได้แก่ๆนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1-5/6ๆของ
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒั นาๆเขตทวีวฒั นาๆกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ๆทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1ๆปี การศึกษา
2554ๆจํานวน 6 ห้องเรี ยนๆรวมทังสิ น 225 คน
กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑลๆแขวงทวีวฒั นาๆเขตทวีวฒั นาๆกรุ งเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ๆทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1ๆปี การศึกษา 2554
ทีได้มาด้วยวิธีการสุ่ มห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ๆโดยการจับ
สลากห้องเรี ยนมา 1 ห้องเรี ยน ได้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 จํานวน 41 คน
2.ๆตัวแปรทีศึกษา
2.1ๆตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
2.2ๆตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่
2.2.1ๆผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
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2.2.2ๆคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2.2.3ๆความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.2.4ๆความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3.ๆเนือหาๆในการวิจยั ครังนี ใช้เนื อหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ๆชันมัธยม
ศึกษาปี ที ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ประกอบด้วยๆการวัดค่ากลางของข้อมูลและการวัด
การกระจายของข้อมูล ๆตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานๆพุทธศักราช 2551ๆสาระที 5ๆการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ นๆมาตรฐาน ค 5.1ๆเข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลๆชัน ม. 4-6ๆตัวชี วัดที 2ๆหาค่าเฉลียเลขคณิ ตๆมัธยฐานๆฐานนิยมๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์ เซนต์ไทล์ ๆ และตัวชี วัดที 3ๆเลื อกใช้ค่า กลางที เหมาะสมกับ ข้อมูลและวัตถุ ป ระสงค์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 3ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
4.ๆระยะเวลาๆในการวิจยั ครังนีได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้ในภาคเรี ยน
ที 1 ปี การศึกษา 2554ๆโดยใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัวโมงๆรวม 12 ชัวโมง
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั งนี เป็ นวิจยั เชิ งทดลองๆ(ExperimentalๆResearch)ๆโดยมีแบบแผนการวิจยั
ขันพืนฐานๆ(Pre-ExperimentalๆDesigns)ๆแบบกลุ่ มเดี ย วสอบก่ อนและสอบหลัง ๆ(One-Group
Pretest-Posttest Designs)ๆ(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553: 144)
T1

X

T2

T 1 แทน การทดสอบผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื องต้นๆก่ อนจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน
X แทน การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
T 2 แทน การทดสอบผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆหลังจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.ๆแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นทีจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานๆจํานวน 4 แผนๆรวม 12 ชัวโมงๆประกอบด้วยขันตอนการสอนดังนี 1)ๆขัน
นําเข้าสู่ บทเรี ยนๆโดยชี แจงรายละเอียดตัวชีวัดๆให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์
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ข้อมูลเบืองต้นๆกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนมีความรู้สึกสนใจและอยากทีจะทําโครงงาน 2)ๆขัน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ๆเป็ นขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ขันตอน
ดังนี ขันตอนที 1ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆขันตอนที 2ๆการวางแผนในการทํา
โครงงานๆขันตอนที 3ๆการลงมือทําโครงงานๆขันตอนที 4ๆการเขียนรายงานๆขันตอนที 5ๆการ
นําเสนอผลงานๆ3)ๆขันสรุ ปบทเรี ยนๆเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนๆการอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
ร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยนๆการอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจๆและ 4)ๆขัน
ทดสอบและประเมินผลๆให้นัก เรี ย นทําแบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบเนื อหาในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ๆซึงเป็ นการตรวจสอบความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนมา
2.ๆแบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเรื องการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื องต้น
จํานวน 1 ฉบับๆเพือใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ๆโดยสลับข้อ สลับตัวเลือก
ซึ งเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดให้ค่าคะแนนคือทําถูกได้ 1 คะแนนๆทําผิดได้
0 คะแนนๆจํานวน 30 ข้อ
3.ๆแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งประเมินโดยครู ๆโดย
สังเกตคุณภาพใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหา 2) ทักษะกระบวนการการให้
เหตุ ผ ลๆ3)ๆทัก ษะกระบวนการการสื อสารๆการสื อความหมายและการนํา เสนอๆ4)ๆทัก ษะ
กระบวนการในการเชื อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ๆและเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อืน ๆ และ 5)ๆความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆโดยแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
(Rating Scale) 4 ระดับๆและกําหนดเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค (RubricๆScore)ๆใช้
ประเมินๆขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ๆแผนละ 1 ครังๆแต่ละครัง
มีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทังหมด 4 ครังๆแล้วนําคะแนนมาคิดเป็ นคะแนนเฉลีย
4.ๆแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ งประเมินโดยครู โดย
สังเกตความสามารถใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา 2) การ
วางแผนในการทําโครงงาน 3) การลงมือทําโครงงาน 4) การสรุ ปผลและการเขียนรายงานๆและ
5) การนําเสนอผลงานๆโดยแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า (RatingๆScale)ๆ4
ระดับๆและกําหนดเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ คๆ(RubricๆScore) ใช้ประเมินขณะปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนละ 1 ครังๆดังนีๆในแผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนที 1ๆประเมิ นความสามารถในการเลื อกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาที จะศึ กษาๆแผนการจัดการ
เรี ยนรู้แผนที 2ๆประเมินความสามารถในการวางแผนในการทําโครงงานๆแผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนที 3ๆประเมินความสามารถในด้า นการลงมื อทําโครงงานๆแผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนที 4
ประเมินความสามารถในด้านการเขียนรายงานๆและประเมินในขันตอนการนําเสนอผลงาน 1 ครัง
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นอกเวลาเรี ยน โดยแต่ละครังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทังหมด 5 ครัง แล้วนําคะแนน
มาคิดเป็ นคะแนนเฉลีย
5.ๆแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆจํานวน 15 ข้อ
ซึ งถามในประเด็น ๆ1)ๆบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ๆจํานวน 5 ข้อๆ2)ๆการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
จํานวน 5 ข้อๆและ 3)ๆประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ๆจํานวน 5 ข้อๆเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับๆและคําถามแบบปลายเปิ ด
ขันตอนในการสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื องมือโดยมีรายละเอียดดังนี
1.ๆแผนการจัดการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ๆชันมัธยมศึ กษาปี ที 5ๆหน่ วย
การเรี ยนรู้ที 3ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆโดยมีขนตอนใน
ั
การสร้างดังนี
1.1ๆศึกษารายละเอียดหลักสู ตรๆสาระการเรี ยนรู้ ๆมาตรฐานการเรี ยนรู้ ๆตัวชี วัด
หน่วยการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 5 เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
1.2ๆศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู้ ส าระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ๆ ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
1.3ๆสร้างแผนการจัด การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆจํานวน 4 แผนๆรวม 12 ชัวโมง
ดังรายละเอียดในตารางที 4
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ตารางที 4 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ๆชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
แผนการ
จัดการ
สาระการเรียนรู้/เนือหา
เรียนรู้ ที
1
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
1.1 ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
1.2 ค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก และค่าเฉลียเลขคณิ ตรวม
2
ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี
2.1 ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี
3
การวัดค่ามัธยฐานและฐานนิยม
3.1 มัธยฐาน
3.2 ฐานนิยม
4
การวัดการกระจายของข้อมูล
4.1 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
4.2 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
รวม

ตัวชีวัด
5.1 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต
มัธยฐาน ฐานนิยม
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และ
เปอร์เซนต์ไทล์
5.2 เลือกใช้ค่ากลางที
เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์

จํานวน
(ชัวโมง)
3

3
3

3
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1.4ๆเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ๆชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เรื องการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เบื องต้น ๆที จัด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานๆต่อ คณะกรรมการที ปรึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขเพือให้แผนการจัดการเรี ยนรู้
สอดคล้องกับตัวชีวัดและมาตรฐานการเรี ยนรู้
1.5ๆนําแผนการจัด การเรี ย นรู้ ส าระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญด้าน
การสอนคณิ ตศาสตร์ 1 คนๆด้านการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน 1 คนๆและการวัดและประเมินผล
การศึกษา 1 คนๆตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาๆ(ContentๆValidity)ๆความถูกต้องของภาษา
ทีใช้และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนการสอนๆโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับตัวชีวัดข้อนัน
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับตัวชีวัดนันหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวชีวัดข้อนัน
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จากนันนําผลการพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญในแต่ละข้อไปหาความเทียงตรงเชิ งเนื อหา
และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IndexๆofๆItemๆObjectiveๆCongruence: IOC) ตามสู ตรดังต่อไปนี
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553: 177)
¦R
IOC =
N
เมือ
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
¦ R แทน ผลรวมความพึงพอใจของผูเ้ ชียวชาญ
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ต้องได้ค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึ นไปๆถื อว่า มี
ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ๆซึ งได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item
Objective Congruence) ของผูเ้ ชียวชาญ 3 คน เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข) จากนัน
ปรับแก้ตามข้อแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญๆโดยแก้ไขข้อความในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ๆในใบงานและ
แบบทดสอบย่อยให้เหมาะสม
1.6ๆนําแผนการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 5ๆเรื อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จํานวน แผน คือแผนที 1 ถึงแผนที 4
ไปทดลองจัดการเรี ยนรู้ กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 5/1 จํานวน 45 คนๆของโรงเรี ยนนวมิน
ทราชิ นูทิ ศ สตรี วิทยา พุ ท ธมณฑลๆซึ งไม่ใ ช่ ห้องเรี ยนในการวิจยั ครั งนี ๆเพือตรวจสอบความ
เหมาะสมก่อนนําไปใช้จริ งกับกลุ่มทดลอง
1.7ๆปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 5
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานให้สมบูรณ์ ๆโดยแก้ไขตัวเลขใน
ใบงานทีซับซ้อนเพือให้นกั เรี ยนหาคําตอบได้ง่ายขึนๆแล้วนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
สามารถสรุ ปขันตอนได้ดงั แผนภูมิที 3
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ขันที 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสู ตร สาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น

ขันที 2

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน

ขันที 3

สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน

ขันที 4

เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข

ขันที 5

นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คน
เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา

ขันที 6

นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
จํานวน 45 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ขันที 7

ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้สมบูรณ์
นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั

แผนภูมิที 3 ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.ๆแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ท างการเรี ย นสาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ๆ เรื อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆจํานวน 1 ฉบับๆเพือใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้โดยสลับข้อๆสลับตัวเลือกๆซึงเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกๆกําหนดให้ค่าคะแนน
คือทําถูกได้ 1 คะแนนๆทําผิดได้ 0 คะแนนๆจํานวน 30 ข้อๆมีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
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2.1ๆศึกษาหลักสู ตรๆสาระการเรี ยนรู้ๆตัวชีวัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
2.2ๆศึกษาทฤษฎีๆหลักการและวิธีสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
และเครื องมือวัดผลการศึกษา
2.3ๆวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้ๆมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี วัดๆให้ครอบคลุมสาระ
การเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆและสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ ดังตารางที 5
และตารางที 6
ตารางที ๆการวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้ๆมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชีวัดๆหน่วยการเรี ยนรู้ที 3
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
สาระการเรียนรู้/
สาระ
เนือหา
การเรียนรู้
1. การวัดค่ากลาง สาระที 5:
ของข้อมูล และการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วัดตําแหน่งทีของ และความน่าจะเป็ น
ข้อมูล
2. การวัดการ
กระจายของข้อมูล

สาระที 5:
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และความน่าจะเป็ น

มาตรฐาน
การเรียนรู้
มาตรฐาน ค 5. :
เข้าใจและใช้วธิ ีการทาง
สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตัวชีวัดช่ วงชัน

1. หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์เซนต์ไทล์
2. เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสม
กับข้อมูล และวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค 5. :
1. หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
เข้าใจและใช้วธิ ีการทาง ฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
สถิติในการวิเคราะห์
และเปอร์เซนต์ไทล์
ข้อมูล
2. เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสม
กับข้อมูล และวัตถุประสงค์

* บูรณาการสาระที มาตรฐาน ค . ในทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้
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ตารางที 6ๆการวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้ๆตัวชีวัดและจํานวนของแบบทดสอบ ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
สาระการเรียนรู้/ เนือหา

ตัวชีวัด

1. การวัดค่ากลางของข้อมูล

2. การวัดการกระจายของข้อมูล

. การเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสม
กับข้อมูล และวัตถุประสงค์
รวม

หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนต์ไทล์
หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนต์ไทล์
2. เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสม
กับข้อมูล และวัตถุประสงค์

ระดับการเรียนรู้
ความ
การ
การ
เข้ าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์
5
4
5

รวม
14

3

3

2

8

3

3

2

8

11

10

9

30

2.4ๆสร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ ข ้อมู ลเบื องต้น ๆโดยมี
แนวคิดสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี วัดๆให้ครอบคลุมตามตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
จํานวน 6 ข้อ
2.5ๆเสนอแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ๆ เพื อ
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขๆเพือให้ขอ้ สอบสอดคล้องกับตัวชีวัด
2.6ๆนําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้และตารางวิเคราะห์แบบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื องต้น ๆไปให้ผู้เ ชี ยวชาญด้า นการสอนคณิ ต ศาสตร์ 1 คนๆด้า นการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน 1 คนๆและการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 คนๆใช้ดุลยพินิจตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเนื อหา (Content Validity)ๆความถูกต้องของภาษาทีใช้ๆและนําผลการพิจารณา
ของผูเ้ ชียวชาญในแต่ละข้อไปหาความเทียงตรงเชิงเนือหาๆและค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) แบบทดสอบต้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไป
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ๆซึงข้อสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index
of Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชียวชาญ 3 คน เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.7ๆนําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ไปทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6ๆซึ ง
เคยเรี ยนเนือหาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นมาแล้วๆจํานวน 90 คน
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2.8.ๆตรวจให้คะแนนแล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพือหาคุณภาพของ
ข้อสอบๆดังนี
2.8.1ๆตรวจสอบค่า ความยากง่ าย (Difficulty)ๆคื อคุ ณสมบัติของเครื องมื อที
ระบุวา่ ข้อสอบนันยากง่ายเพียงใด (มาเรี ยมๆนิลพันธุ์, 2553: 88) โดยแบบทดสอบทีใช้ได้จะต้องอยู่
ในเกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20ๆถือว่าข้อคําถามนัน
ยากเกิ นไปๆและถ้า ค่ า ความยากง่ า ยมากกว่า ๆ0.80ๆถื อ ว่า ข้อ คํา ถามนันง่ า ยเกิ น ไปๆซึ งพบว่า
แบบทดสอบมีความยากง่ายระหว่าง 0.21-0.79 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.8.2ๆตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) คือคุณสมบัติของเครื องมือ
ทีจําแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้ดีเพียงใด (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553: 186) โดยแบบทดสอบทีใช้ได้
จะต้องใช้เกณฑ์ค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไปๆซึ งพบว่าแบบทดสอบมีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.25-0.69 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.8.3ๆตรวจสอบค่าความเชื อมัน (Reliability) ซึ งเป็ นคุณสมบัติของเครื องมือ
ทีให้ผลการวัดความคงที (Stability)ๆคงเส้นคงวาสมําเสมอๆ(Consistency)ๆเป็ นความคงทีของ
คะแนนทีได้จากคนกลุ่มเดียวกันสองครังด้วยแบบทดสอบฉบับเดิมในเวลาทีต่างกัน หรื อความคงที
ของคะแนนจากการทดสอบคนกลุ่มเดียวกันด้วยข้อสอบทีมีขอ้ สอบเท่าเทียมกันๆมาตรวจสอบค่า
ความเชือมัน (Reliability)โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน จากสู ตร KR 20 (มาเรี ยม นิลพันธุ์,
2553: 182) โดยแบบทดสอบทีใช้ได้จะต้องใช้เกณฑ์ค่าความเชือมันตังแต่ 0.70 ขึนไปๆซึ งพบว่า
แบบทดสอบได้ค่าความเชือมัน 0.74 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.9ๆนําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆไปใช้เป็ น
เครื องมือในการวิจยั
การสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ เ รื องการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื องต้น
สามารถสรุ ปขันตอนได้ดงั แผนภูมิที 4
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ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด ชันมัธยมศึกษาปี ที
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสร้างเครื องมือวัดผลทางการศึกษา
วิเคราะห์เนือหาและตัวชีวัดและสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น จํานวน 6 ข้อ
เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบทดสอบทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 คน
ใช้ดุลยพินิจเพือนําไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของเครื องมือ
นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล
ทีเคยเรี ยนเนือหาเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น มาแล้ว จํานวน 90 คน
นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพือหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนก
คัดเลือกข้อสอบทีผ่านเกณฑ์นาํ ไปใช้ จํานวน 3 ข้อ
นําแบบทดสอบไปตรวจสอบหาค่าความเชือมัน โดยใช้ KR 20
นําแบบทดสอบไปใช้ในการวิจยั

แผนภูมิที 4 ขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
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3.ๆสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ จ ากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ จํานวน 1 ฉบับๆมีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
3.1ๆศึ ก ษารู ปแบบการสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์จากโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.2ๆสร้ างแบบประเมินคุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ๆโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบสังเกตคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน 5 ด้านๆคือ 1)ๆการแก้ปัญหา
2)ๆการให้เหตุผล 3)ๆการสื อสารการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ 4)ๆการ
เชื อมโยงความรู ้ ต่า ง ๆๆทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื อมโยงคณิ ต ศาสตร์ ก ับ ศาสตร์ อื น ๆๆและๆ5)
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ๆแต่ละด้านประเมินเป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ
สู งมาก สู ง ปานกลางและตํา ซึ งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินปรับปรุ ง
จาก สุ วร กาญจนมยูร (2544: 56), กรมวิชาการ (2545: 137-139), นริ ศราภรณ์ ศรี พงษ์ชยั (2548:
80-82) และๆวรรณ์วิไลๆหงษ์ทอง, (2551: 150-152) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค
(Rubric Score)ๆ(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง)
3.3ๆเสนอแบบประเมินคุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากโครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ ที สร้ า งขึ นต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ 3 ท่ า นๆตรวจสอบความถู ก ต้อ งและ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการประเมินๆโดยการแก้ไขในข้อความ
ระดับคุณภาพให้เหมาะสม
3.4ๆนํา แบบประเมิ น คุ ณภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ จ ากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ ๆ1ๆคนๆด้านการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน 1 คน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 คน ตรวจพิจารณาด้านความครอบคลุม
ของพฤติกรรมๆความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)ๆและความเหมาะสมในการใช้ภาษา
โดยแบบสอบถามต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไปๆถื อว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ทียอมรับได้ ซึ งพบว่าแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชียวชาญ 3 คนๆเท่ากับ 1.00
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
3.5ๆนํา แบบประเมิ น คุ ณภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ จ ากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ๆไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
สรุ ปขันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จาก
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆดังแผนภูมิที 5
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ศึกษาเทคนิคและวิธีสร้างแบบประเมิน
คุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากโครงงานคณิ ตศาสตร์
สร้างแบบประเมิน
คุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากโครงงานคณิ ตศาสตร์
นําแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากโครงงานคณิ ตศาสตร์
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากโครงงานทีปรับปรุ งแล้ว
ให้ผเู้ ชียวชาญจํานวน 3 คน ใช้ดุลยพินิจเพือนําไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของเครื องมือ
นําแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากโครงงานคณิ ตศาสตร์
ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แผนภูมิที 5 ขันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จาก
โครงงานคณิ ตศาสตร์
4.ๆแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานๆจํานวน 1 ฉบับๆมีขนตอนการสร้
ั
าง
ดังนี
4.1ๆศึ ก ษารู ป แบบการสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถในการทํา โครงงาน
คณิ ตศาสตร์
4.2ๆสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 5 ด้าน คือ 1)ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาที
จะศึกษา 2)ๆการวางแผนในการทําโครงงาน 3)ๆการลงมือทําโครงงาน 4)ๆการเขียนรายงาน และ
5) การนําเสนอผลงานๆแต่ละด้านประเมินเป็ นแบบมาตรประเมินค่า(Rating Scale) 4 ระดับๆคือ
สู งมากๆสู งๆปานกลางและตําๆซึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินปรับปรุ งจาก
ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (มปป.: 15-18), สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2530:
61-64), สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ (2530:ๆ13) และวิมลศรี
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สุ วรรณรัตน์ๆและๆมาฆะ ทิพย์คีรีๆ(2547:ๆ10-24)ๆโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค
(Rubric Score) (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง)
4.3ๆเสนอแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีสร้างขึนต่อ
อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ 3 ท่ า นๆตรวจสอบความถู ก ต้องและปรั บ ปรุ งแก้ไ ขข้อความให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการประเมินๆโดยการแก้ไขข้อความในระดับการปฏิบตั ิให้เหมาะสม
4.4ๆนําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีปรับปรุ งแล้วให้
ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ 1 คนๆด้านการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน 1 คนๆและการวัด
และประเมินผลการศึกษา 1 คนๆตรวจพิจารณาด้านความครอบคลุมของพฤติกรรมๆความเทียงตรง
ของเนือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใช้ โดยแบบสอบถามต้องได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึ นไปๆถื อว่า มี ค วามสอดคล้องกัน ในเกณฑ์ที ยอมรั บ ได้ ซึ งแบบ
ประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชียวชาญ 3 คน เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
4.5ๆนํา แบบประเมิ น ความสามารถในการทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ไปใช้เ ป็ น
เครื องมือในการวิจยั
สรุ ปขันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ดังแผนภูมิที 6

112
ศึกษาเทคนิคและวิธีสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
สร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีปรับปรุ งแล้ว
ให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน คน ใช้ดุลยพินิจเพือนําไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของเครื องมือ
นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แผนภูมิที 6ๆขันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.ๆแบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ย นรู้ แบบโครงงาน
จํานวน 1 ฉบับๆมีขนตอนการสร้
ั
างๆดังนี
5.1ๆศึกษารู ปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
5.2ๆสร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ยนที มี ต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานๆแบ่งออกเป็ น 2 ตอนๆดังนี
ตอนที ๆแบบสอบถามความพึงพอใจเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
จํานวน 15 ข้อๆซึ งถามในประเด็น 1)ๆบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ๆจํานวน 5 ข้อ 2)ๆการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ๆจํานวน 5 ข้อ และ 3)ๆประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ๆจํานวน
5 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประเมิ นค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์ค่า
ระดับความพึงพอใจและเกณฑ์ในการแปลผล (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง)
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ตอนที ๆเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกียวกับความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานๆโดยให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความพึงพอใจ (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ง)
5.3ๆเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานทีสร้างขึนต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ 3 ท่านๆตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ ง
แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการประเมิน
5.4ๆนํา แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงานปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ 1 คนๆด้านการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน 1 คนๆและการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 คนๆตรวจพิจารณาด้านความครอบคลุม
ของพฤติกรรมๆความเทียงตรงของเนื อหา (Content Validity)ๆและความเหมาะสมของภาษาทีใช้
โดยแบบสอบถามต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไปๆถื อว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ทียอมรับได้ๆซึงแบบสอบถามความพึงพอใจได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item
Objective Congruence) ของผูเ้ ชียวชาญ 3 คนๆเท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)
5.5ๆนําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
สรุ ปขันตอนการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานๆดังแผนภูมิที 7
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ศึกษารู ปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ใช้ดุลยพินิจเพือนําไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื องมือ (IOC)
ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แผนภูมิที 7 ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการทดลองผูว้ จิ ยั แบ่งเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
1.ๆขันก่อนทดลองๆเป็ นขันตอนทีผูว้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1.1ๆสร้างเครื องมือซึ ง ได้แก่ๆแผนการจัดการเรี ยนรู้ๆแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
แบบประเมินคุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานๆและหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
1.2ๆผูว้ ิจยั ดําเนิ นการปฐมนิ เทศนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ๆเพือชี แจง
ตัวชีวัดและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานตังแต่เริ มต้นจนสิ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานๆเพือให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีการเรี ยนและสร้างความเข้าใจกับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
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1.3ๆจัดกลุ่มนักเรี ยนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ พืนฐานๆชันมัธยมศึกษาปี ที 4ๆภาคเรี ยนที 2ๆปี การศึกษา 2553ๆนํามาจัดกลุ่มเก่ง
ปานกลางๆอ่อนๆโดยจัดกลุ่ มนักเรี ยนกลุ่มละ 5-6 คน จํานวน 7 กลุ่ มๆแต่ละกลุ่ มประกอบด้วย
นักเรี ยนเก่ง 2 คน นักเรี ยนปานกลาง 2-3 คน และนักเรี ยนอ่อน 2 คน
1.4ๆให้ความรู ้เกียวกับการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์กบั นักเรี ยนซึ งประกอบด้วย
1.4.1ๆความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับโครงงาน (ความหมายๆประเภทและขันตอนการ
ทําโครงงาน)
1.4.2ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
1.4.3ๆการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.4.4ๆการดํา เนิ น การจัด ทํา โครงงานๆและการเขี ย นรายงานโครงงาน
คณิ ตศาสตร์
1.5ๆให้นักเรี ย นกลุ่มทดลองทําแบบทดสอบวัดผลก่อนเรี ย นๆเรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น
2.ๆขันดําเนินการทดลองๆเป็ นขันตอนทีผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีผูว้ ิจยั สร้างไว้ๆเพือป้ องกันไม่ให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อนอัน
เนื องมาจากตัวครู ๆประสบการณ์ในการสอนๆบุคลิกภาพ ฯลฯ และได้ดาํ เนิ นการทดลองโดยใช้
เครื องมือในการวิจยั ทีเตรี ยมไว้มีรายละเอียด ดังนี
2.1ๆเวลาทีใช้ในการทดลองจํานวน 12 ชัวโมง โดยทําการสอน 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 1 ชัวโมง
2.2ๆเนื อหาทีทดลองๆได้แก่เนื อหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ๆชันมัธยม
ศึกษาปี ที 5 เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ประกอบด้วย การวัดค่ากลางของข้อมูลและการวัด
การกระจายของข้อมูล ตามหลักสู ตรการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที 5ๆการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ นๆระดับชัน ม. 5ๆตัวชี วัดที 2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ตๆมัธยฐาน
ฐานนิ ย มๆส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานและเปอร์ เ ซนต์ ไ ทล์ ๆ และตัว ชี วัด ที 3ๆเลื อ กใช้ค่ า กลางที
เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ๆหน่วยการเรี ยนรู้ที 3ๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
2.3ๆวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มี 4 ขันตอน ดังนี
2.3.1ๆขันนําเข้าสู่ บทเรี ยนๆโดยชี แจงรายละเอียดตัวชี วัดๆให้ความรู้ในสาระ
คณิ ตศาสตร์เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนมีความรู้สึกสนใจและ
อยากทีจะทําโครงงาน

116
2.3.2ๆขันกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ๆ เป็ นขันตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบ
โครงงานๆประกอบด้วย 5 ขันตอนๆดังนี
ขันตอนที 1ๆการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆโดยให้ผเู้ รี ยน
แต่ละกลุ่มระดมสมองเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆซึ งเป็ นเรื องทีสอดคล้องกับเนื อหาใน
แต่ ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ๆ พร้ อ มทังระบุ ต ัว แปรที จะศึ ก ษาๆวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที จํา เป็ นต้อ งใช้
ระยะเวลาในการทําโครงงานและแหล่งทีมาของความรู้
ขันตอนที 2ๆการวางแผนในการทําโครงงานๆโดยให้ผูเ้ รี ยนเขียนเค้า
โครงของโครงงานหรื อ วางรู ป แบบโครงงานในแต่ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้ ไ ว้ล่ ว งหน้า ๆซึ ง
ประกอบด้วยๆชือโครงงานๆชือผูท้ าํ โครงงานๆทีมาและความสําคัญของโครงงานๆจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาค้นคว้าๆวิธีการดําเนินงานๆแผนปฏิบตั ิงานและผลทีคาดว่าจะได้รับ
ขันตอนที 3ๆการลงมือทําโครงงานๆในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้
ผูเ้ รี ยนลงมื อทําโครงงานอย่างคร่ าว ๆ ตามแผนปฏิ บตั ิงานทีกําหนดไว้ (หลังจากเรี ยนครบทัง 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้วให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มเลือกทําโครงงานทีสมบูรณ์ 1 โครงงาน)
ขันตอนที 4ๆการเขี ย นรายงานๆให้ผูเ้ รี ยนฝึ กเขี ย นรายงานโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ตามหัวข้อทีกําหนดไว้ร่วมกัน
ขันตอนที 5ๆการนําเสนอผลงานๆในแต่ล ะแผนการจัดการเรี ยนรู้ ใ ห้
ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานทีได้จากการศึกษาค้นคว้าๆ(สําหรับโครงงานทีแต่ละกลุ่ม
เลือกทําแบบสมบูรณ์ให้นาํ เสนอผลงานหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ครบทัง 4 แผนๆโดยส่ งรู ปเล่ม
และจัดแสดงโครงงานในชัวโมงว่าง)
2.3.3ๆขันสรุ ปบทเรี ยน เป็ นการสรุ ปบทเรี ยนๆอภิปรายแสดงความพึงพอใจ
ร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยนๆและอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
2.3.4ๆขันทดสอบและประเมินผลๆให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังจากเรี ยน
จบเนือหาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ๆซึ งเป็ นการตรวจสอบความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนมา
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ขันตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
เริ มต้น
ขันนําเข้าสู่บทเรี ยน

ขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ขันสรุ ปบทเรี ยน

ไม่ผา่ น

ขันทดสอบ/
ประเมินผล
ผ่าน

- ชีแจงรายละเอียดตัวชีวัด
- ให้ความรู ้ในสาระคณิ ตศาสตร์เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น
- กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการทําโครงงาน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน 5 ขันตอน
ขันตอนที การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
ขันตอนที การวางแผนในการทําโครงงาน
ขันตอนที 3 การลงมือทําโครงงาน
ขันตอนที 4 การเขียนรายงาน
ขันตอนที 5 การนําเสนอผลงาน

1. ครู และนักเรี ยนแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในส่วนที
ผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบเนือหาใน
แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ผ่าน
สิ นสุด

แผนภูมิที 8ๆขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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3.ๆหลังการทดลองๆภายหลังการดําเนิ นการทดลองจัดการเรี ยนรู้ เสร็ จสิ นๆผูว้ ิจยั ให้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนๆเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆและให้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆหลังจากนันนําข้อมูลทีได้ไป
วิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ในครังนี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั นี
1.ๆการวิเคราะห์คุณภาพของเครื องมือ
1.1ๆตรวจสอบความเทียงตรง (Validity)ๆโดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ๆแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ๆแบบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ๆ แบบประเมิ น ความสามารถในการทํา
โครงงานและแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
1.2ๆตรวจสอบความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (D) และ ความเชือมัน(Reliability)
โดยใช้สูตร KR 20 (Kuder-Richardson 20) ของแบบทดสอบ
2.ๆการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั
2.1ๆวิเคราะห์ ผลการเรี ย นรู้ ทางการเรี ย นๆโดยใช้ส ถิ ติค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต ( X ) ค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนจัดการ
เรี ยนรู้ (Pre-test) และหลังจัดการเรี ยนรู้ (Post-test) โดยใช้สถิติค่าที (t- test) แบบ dependent
2.2ๆวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการประเมิน คุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
หลังจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี ยเลขคณิ ต ( X )ๆค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การแปลผลการประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ง)
2.3ๆวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสามารถในการทําโครงงานๆโดยใช้สถิติ
ค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต ( X )ๆค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ๆแล้ว นํา ไปเที ย บกับ เกณฑ์ ก ารแปลผล
ความสามารถในการทําโครงงาน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง)
.4ๆวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบโครงงานๆโดยใช้สถิติค่าเฉลียเลขคณิ ต ( X )ๆค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ๆแล้วนําไป
เทียบกับเกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆ(ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ง)
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เครืองมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เพือเปรี ยบเทียบผลการ -ทําแบบทดสอบวัดผล นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา - แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน
ปี ที /3 โรงเรี ยนนวมิน แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น -จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา - แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมัธยม ศึกษา แบบโครงงาน ตาม
พุทธมณฑล
ปี ที ก่อนและหลังการจัด แผนการจัดกิจกรรมการ จํานวน 41 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า
เรี ยนรู ้
ร้อยละ(%) ค่าเฉลีย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน
-ทําแบบทดสอบวัดผล
เลขคณิ ต( X ) และส่วน
การเรี ยนรู ้หลังเรี ยน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t - test dependent
2. เพือศึกษาทักษะ
ประเมินโครงงานและ
แบบประเมินคุณภาพ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ การนําเสนอโครงงาน
ทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์จากโครงงาน
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ระหว่างและหลังการจัด
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ปี ที ทีจัดกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ค่าเฉลียเลขคณิ ต ( X )
และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําไปเทียบกับเกณฑ์
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินการวิจยั

3. เพือศึกษาความสามารถ
ในการทําโครงงาน ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ปี ที
ทีจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน

ประเมินโครงงานและ
การนําเสนอโครงงาน
ระหว่างและหลังการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน

กลุ่มตัวอย่ าง

แบบประเมิน
ความสามารถในการทํา
โครงงาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิ ต
( X ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําไปเทียบกับเกณฑ์
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ตารางที 7 สรุ ปวิธีดาํ เนิ นการวิจยั (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินการวิจยั

4. เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที ทีมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน

แบบสอบถามความ
พึงพอใจทีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน หลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

กลุ่มตัวอย่ าง

เครืองมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามความ
พึงพอใจทีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลียเลขคณิ ต( X ) และ
ส่วนเบียงเบน มาตรฐาน
(S.D.) แล้วนําไปเทียบกับ
เกณฑ์

บทที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีเป็ นการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ 1)ๆเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 2)ๆศึกษาคุณภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3)ๆศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัด
การเรี ยนรู้ แบบโครงงาน และ 4)ๆศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
แผนการจัด การเรี ย นรู้ วิช าคณิ ตศาสตร์ เ รื องการวิ เคราะห์ ข ้อ มูล เบื องต้น ๆที จัด การเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานๆแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูล ๆแบบประเมิน
คุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึงประเมินโดยครู ๆแบบประเมินความสามารถในการ
ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ งประเมินโดยครู ๆและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานไปใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3ๆโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา
พุทธมณฑลๆจํานวน 41 คนๆด้วยการทดสอบก่อนจัดการเรี ยนรู้ ๆจากนันผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานๆพร้อมสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มๆประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ๆโดยประเมิ นทัง 5 ทักษะในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้แผนละ 1 ครังๆแต่ละครังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทังหมด 4 ครัง แล้ว
นําคะแนนมาคิดเป็ นคะแนนเฉลียๆความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยประเมินขณะ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้แผนละ 1 ครังๆดังนี ๆในแผนการจัดการ
เรี ยนรู้แผนที 1 ประเมินความสามารถในการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะศึกษา แผนการจัดการ
เรี ยนรู้แผนที 2 ประเมินความสามารถในการวางแผนในการทํา โครงงาน แผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนที 3 ประเมินความสามารถในด้านการลงมือทําโครงงาน แผนการจัดการเรี ยนรู้แผนที 4
ประเมินความสามารถในด้านการเขียนรายงาน และประเมินในขันตอนการนําเสนอผลงาน 1 ครัง
นอกเวลาเรี ยนๆโดยแต่ละครังมี คะแนนเต็ม 20 คะแนนๆรวมประเมินทังหมด 5 ครังๆแล้วนํา
คะแนนมาคิดเป็ นคะแนนเฉลียๆจากนันทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้และสอบถามความคิดเห็ นของ
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นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเพือเป็ นการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ๆผูว้ จิ ยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น ตอน มีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1ๆผลการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ เ รื องการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เบื องต้น ๆของ
นักเรี ยนก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ตอนที ๆผลการประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ตอนที 3ๆผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ตอนที 4ๆผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนๆดังนี
ตอนที ๆผลการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ เรื องการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เบื องต้น ๆของ
นักเรี ยนก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที 1 นี ๆเพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 1ๆผลการเรี ยนรู้วิชา
คณิ ตศาสตร์เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นๆของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันหรื อไม่ๆจากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้ๆปรากฏดังตารางที 8
ตารางที 8ๆการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยน ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การทดสอบ
ก่อนจัดการเรี ยนรู ้
หลังจัดการเรี ยนรู ้

จํานวนนักเรี ยน

คะแนนเต็ม

X

10.95
23.17

S.D.
2.43
3.91

t

p

-19.42

.000

จากตารางที 8 พบว่าๆนักเรี ยนกลุ่มทดลองทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆมี คะแนน
เฉลี ยก่อนจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 10.95ๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43ๆและคะแนนเฉลียหลัง
จัดการเรี ยนรู้เท่ากับ 23.17ๆส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91ๆผลการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลียโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) พบว่าได้ค่า tๆเท่ากับ -19.42 และ p เท่ากับ .000 แสดงว่า
คะแนนเฉลียหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั
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ตารางที 9 คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น โดย
แยกตามตัวชีวัด
ตัวชีวัด
1. หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐาน
นิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซนต์ไทล์
2. เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์

X

S.D.

22

16.83

3.04

ร้ อยละ
ของ
ค่ าเฉลีย
76.50

8

6.34

1.35

79.25

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

41

41

ลําดับ
ที
2

1

จากตารางที 9 พบว่าๆคะแนนเฉลียของการทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยแยกตามตัวชีวัด ได้แก่ 1) หาค่าเฉลียเลขคณิ ต
มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปอร์ เซนต์ไทล์ 2) เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์ๆพบว่าคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้ ตัวชี วัดที 2 การ
เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลๆมีคะแนนเฉลียมากกว่าตัวชี วัดที 1ๆการหาค่าเฉลียเลขคณิ ต
มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนต์ไทล์
ตอนที ๆผลการประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ตอนที 2 นี ๆเพื อตอบคํา ถามในการวิจยั ข้อ ที ๆคุ ณ ภาพทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน อยู่
ในระดับใด
จากการประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5ๆที จัด การเรี ย นรู้ แบบโครงงานๆโดยใช้แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึงประเมินโดยครู ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้ๆได้ค่าเฉลียระดับการปฏิบตั ิดงั ตารางที 10
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ตารางที 10ๆค่าเฉลียคะแนนคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากแบบประเมินคุณภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
. การแก้ปัญหา
. การให้เหตุผล
. การสื อสารการสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
. การเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
เฉลียรวม

X

S.D.

3.54
3.50
3.57

0.40
0.41
0.39

3.25
3.43
3.46

0.42
0.44
0.41

ระดับ
คุณภาพ
สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก

อันดับที
2
3
1

สู ง
สู ง

5
4
สู ง

จากตารางที 10 พบว่า ๆคุ ณ ภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ จ ากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยภาพรวมทัง ทักษะ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.46, S.D. = 0.41)
และเมือพิจารณาเป็ นรายทักษะพบว่าทักษะทีมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู งมากอันดับ 1ๆคือการสื อสาร
การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ ( X = 3.57, S.D. = 0.39)ๆรองลงมาคือการ
แก้ปัญหา( X = 3.54, S.D. = 0.40)ๆการให้เหตุผล ( X = 3.50, S.D. = 0.41) ตามลําดับๆส่ วนทักษะ
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.43, S.D. = 0.44)ๆและทักษะการ
เชื อมโยง ( X = 3.25,ๆS.D. = 0.42)ๆมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับสู งเช่นกันแต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ตอนที ๆผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที 3 นีๆเพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 3ๆความสามารถในการ
ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานอยู่ใน
ระดับใด
จากการประเมิ น ความสามารถในการทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆซึ งแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 7 กลุ่มๆโดยนักเรี ยน
แต่ละกลุ่มทําโครงงานต่อไปนี
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กลุ่มที 1ๆเรื อง ความสัมพันธ์ในโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
กลุ่มที 2ๆเรื อง ทําไมต้องเรี ยนสายวิทย์
กลุ่มที 3ๆเรื อง การสํารวจความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน นมร.สว.
กลุ่มที 4ๆเรื อง การสํารวจความคิดเห็นเกียวกับโรงอาหาร (The Food Park SW.3)
กลุ่มที 5ๆเรื อง การสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
กลุ่มที 6ๆเรื อง อะไร ๆ ก็ Facebook
กลุ่มที 7ๆเรื อง อุ่นใจไปกับน้อง VAN
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆซึ งประเมิน
โดยครู ๆได้ค่าเฉลียระดับการปฏิบตั ิๆดังตารางที 11
ตารางที 11ๆค่าเฉลียคะแนนระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆจากแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
ความสามารถในการ
ทําโครงงานคณิตศาสตร์
. การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหา
ทีจะศึกษา
. การวางแผนในการทําโครงงาน
. การลงมือทําโครงงาน
. การเขียนรายงาน
5. การนําเสนอผลงาน
เฉลียรวม

X

S.D.

2.86

0.64

3.57
3.57
3.00
3.57
3.31

0.49
0.49
0.00
0.49
0.42

ระดับ
ความสามารถ
สู ง
สู งมาก
สู งมาก
สู ง
สู งมาก

อันดับที
3
1
1
2
1

สู ง

จากตารางที 11ๆพบว่าๆความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดย
ภาพรวมทัง ด้านๆมีระดับความสามารถอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.31, S.D. = 0.42)ๆเมือพิจารณาเป็ น
รายด้านๆพบว่าความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทีมีระดับความสามารถอยู่ในระดับ
สู งมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.49) อันดับ 1 มีอยู่ 3 ด้านๆคือๆการวางแผนในการทําโครงงานๆการ
ลงมือทําโครงงานและการนําเสนอผลงานๆรองลงมาคือการเขียนรายงานมีความสามารถอยู่ใน
ระดับสู ง ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆมีความสามารถ
ํ าด้านอืน ๆ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)
อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 2.86, S.D. = 0.64) เช่นกันแต่ตากว่
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จากการสังเกตความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงานในแต่ละความสามารถ พบว่า มีอยู่ ด้านๆคือการวางแผนในการทําโครงงาน
การลงมือทําโครงงานและการนําเสนอผลงานๆนักเรี ยนมีความสามารถค่อนข้างสู งมากๆซึ งแสดง
ให้เห็ นว่านักเรี ยนมีความตังใจและความพยายามในการทําโครงงานๆเห็ นคุ ณค่าและความสําคัญ
ของการทําโครงงานส่ งผลให้ผลงานทีออกมามีคุณภาพ
ตอนที ๆผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที 4 นี ๆเพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 4ๆความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆอยูใ่ นระดับใด
ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆโดยภาพรวม ในด้านบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู้ ๆด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้และด้านประโยชน์ทีได้รับจาการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู้ๆมีรายละเอียดดังตารางที 12
ตารางที 12 ค่าเฉลียคะแนนระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ข้ อ

1
2
3
4
5

ความพึงพอใจของนักเรียน
ทีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
นักเรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
นักเรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกับเพือน
การทําโครงงานทําให้ได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีสนุกน่าสนใจ
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีท้าทายความสามารถ
เฉลียรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

อันดับ
ที

4.20
4.34
4.12
4.02
3.71
4.08

0.77
0.78
0.94
0.90
1.02
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
4
5
3
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ตารางที 12ๆค่าเฉลียคะแนนระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน (ต่อ)
ข้ อ

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

ความพึงพอใจของนักเรียน
ทีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนได้วางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
นักเรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
นักเรี ยนได้ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาแก้ปัญหา
ทําให้นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์มากขึน
เฉลียรวม
ด้ านประโยชน์ ทได้
ี รับจากการร่ วมปฏิบัติกจิ กรรม
การเรี ยนรู้
ช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่างสังเกตสิ งทีอยูร่ อบตัว
ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความสามารถในการ
รวบรวมและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ช่วยให้นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้ดีขึน
เฉลียรวม
โดยภาพรวมทัง ด้ าน

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

อันดับ
ที

4.24
3.61
4.54
4.46
3.90
4.15

0.79
0.98
0.59
0.67
0.96
0.88

มาก
มาก
มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก

3
5
1
2
4
2

4.20
4.59

0.77
0.62

มาก
มากทีสุ ด

3
1

4.54
3.85
3.80
4.20
4.14

0.59
0.93
1.02
0.87
0.89

มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
5

จากตารางที 12ๆผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานๆพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานๆโดยภาพรวมทัง
ด้านๆอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.89) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าๆนักเรี ยนพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทัง 3 ด้านๆคือๆด้านประโยชน์ที ได้รับจากการร่ วมปฏิ บตั ิกิ จกรรมการเรี ยนรู้
( X = 4.20, S.D. = 0.87) รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ( X = 4.15, S.D. = 0.88) และด้าน
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บรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( X = 4.08, S.D. = 0.91) (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) โดยมีรายละเอียด
แต่ละด้าน ดังนี
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ๆโดยภาพรวมนักเรี ย น
พึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.87)ๆเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนพึงพอใจ
มากทีสุ ดคือการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความสามารถในการรวบรวม
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ ( X = 4.59, S.D. = 0.62)ๆและช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ( X = 4.54, S.D. = 0.59)ๆและนักเรี ยนพึงพอใจมากคือ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่างสังเกตสิ งทีอยูร่ อบตัว ( X = 4.20, S.D. = 0.77)ๆช่วยให้นกั เรี ยน
นําความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ ( X = 3.85, S.D. = 0.92) ตามลําดับๆและการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ดีขึน ( X = 3.80, S.D. = 1.02) นักเรี ยนพึงพอใจมากเป็ น
อันดับสุ ดท้าย (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยภาพรวมๆนักเรี ยนพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.15,
S.D. = 0.88) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนพึงพอใจมากทีสุ ดคือการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานทําให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ( X = 4.54, S.D. = 0.59)
รองลงมาพึ ง พอใจมากคื อ การจัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงานทํา ให้ นัก เรี ยนได้ใ ช้ค วามรู้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ มาแก้ปัญหา ( X = 4.46, S.D. = 0.67) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีทําให้นกั เรี ยนได้วาง
แผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ( X = 4.24, S.D. = 0.79)ๆเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีทําให้นกั เรี ยน
สนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มากขึน ( X = 3.90, S.D. = 0.96) ตามลําดับๆและเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ทีนักเรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี ( X = 3.61, S.D. = 0.98)ๆเป็ นอันดับสุ ดท้าย (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ค)
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้โดยภาพรวมนักเรี ยนพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. =
0.91) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าๆนักเรี ยนพึงพอใจมากในทุกข้อๆแต่ขอ้ ทีนักเรี ยนพึงพอใจมาก
เป็ นอันดับ ที 1 คื อๆการจัดการเรี ย นรู้ แบบโครงงานทํา ให้นัก เรี ย นได้แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
ร่ วมกับเพือน ( X = 4.34, S.D. = 0.78)ๆรองลงมาคือการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานทําให้นกั เรี ยน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ( X = 4.20, S.D. = 0.77)ๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานทําให้
ได้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ( X = 4.12, S.D. = 0.94)ๆการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นเรื องทีสนุก
น่าสนใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.90) ตามลําดับๆและการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นเรื องทีท้าทาย
ความสามารถ( X = 3.71, S.D. = 1.02) เป็ นอันดับสุ ดท้าย (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)ๆจากการ
สังเกตการสอนพบว่าๆนักเรี ยนมีความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างดี ๆแต่ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการทําโครงงานนักเรี ยนยังสับสนๆเพราะขาดทักษะและประสบการณ์ในการค้นหา
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ปัญหาจึงทําให้การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษายังไม่น่าสนใจๆและยังหาข้อสรุ ปทีชัดเจน
ในการตังชือเรื องไม่ได้ๆผูส้ อนจึงแนะนําให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าๆศึกษาจากโครงงานทีเคย
มีผอู้ ืนทํามาแล้วมาร่ วมกันอภิปรายหาข้อสรุ ปทีชัดเจนในการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
ซึงทําให้นกั เรี ยนได้ขอ้ สรุ ปในการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะศึกษาทีเหมาะสมๆทําให้สามารถ
วางแผนในการทําโครงงานได้อย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ น
อย่างดี ๆมีวสั ดุ อุปกรณ์และข้อมูลในการทํางานครบถ้วนและทํางานได้เสร็ จทันเวลาๆส่ วนในด้าน
การเขียนรายงานๆนักเรี ยนสามารถเขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนดแต่ยงั ไม่สามารถ
ใช้ภาษาได้ถูกต้องๆสละสลวยๆสอดคล้องๆและเขียนอภิปรายผลยังไม่สมเหตุสมผลๆซึ งผูส้ อนได้
ให้คาํ แนะนําในการเขียนและแก้ไขภาษาเขียนจนเหมาะสมๆสําหรับในขันตอนการนําเสนอผลงาน
เป็ นขันตอนที ทํา ให้ ค รู ผูส้ อนค้น พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามสามารถมากในการจัดทํา แผนผัง แสดง
โครงงานๆโดยออกแบบและติดตังได้สวยงามๆนําเสนอโครงงานได้น่าสนใจเป็ นขันตอนและตอบ
คําถามได้อย่างคล่องแคล่ว
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บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ๆเรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานๆเป็ นการ
วิจ ัย เชิ ง ทดลองๆ(ExperimentalๆResearch)ๆประเภทการทดลองขันพื นฐาน (Pre-Experimental
Designs) แบบกลุ่มเดียวๆมีการสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Designs)ๆมี
วัตถุประสงค์การวิจยั 1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 2) ศึกษาคุณภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3) ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ประชากรทีใช้ในการวิจยั ในครังนีได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล จํานวน 41 คน ทีได้จาก
การสุ่ มห้องเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื องต้นที จัดการเรี ย นรู้ แบบโครงงาน จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้ ซึ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกันโดยสลับข้อ
สลับตัวเลือก เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย
(p) ตังแต่ 0.21-0.79 มี ค่า อํานาจจํา แนก (r) ตังแต่ 0.25-0.69 และมี ค่าความเชื อมัน (Reliability)
เท่า กับ 0.74 แบบประเมิน คุ ณภาพทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึงประเมินโดยครู โดย
สังเกตคุณภาพการปฏิบตั ิงานใน 5 ด้านๆได้แก่ๆ1) ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาๆ2) ทักษะ
กระบวนการการให้เหตุผล 3) ทักษะกระบวนการการสื อสาร การสื อความหมายและการนําเสนอ
4) ทักษะกระบวนการในการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อืน ๆ และๆ5) ทักษะความคิด ริ เริ มสร้างสรรค์ โดยประเมินทัง 5 ทักษะในขณะปฏิบตั ิ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนละ 1 ครั งๆแต่ละครั งมีคะแนนเต็ม 20
คะแนนๆรวมประเมิ นทังหมด 4 ครั งๆแล้วนําคะแนนมาคิ ดเป็ นคะแนนเฉลี ยๆแบบประเมิ น
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ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึงประเมินโดยครู โดยสังเกตความสามารถใน 5 ด้าน
ได้แก่ๆ1) การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาๆ2) การวางแผนในการทําโครงงานๆ3) การ
ลงมือทําโครงงานๆ4) การสรุ ปผลและการเขียนรายงานๆและ 5) การนําเสนอผลงาน โดยประเมิน
ขณะปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนละ 1 ครังๆดังนี ๆในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้แผนที 1 ประเมินความสามารถในการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะศึกษา แผนการ
จัดการเรี ยนรู้แผนที 2 ประเมินความสามารถในการวางแผนในการทําโครงงาน แผนการจัดการ
เรี ยนรู้แผนที 3 ประเมินความสามารถในด้านการลงมือทําโครงงาน แผนการจัดการเรี ยนรู้แผนที 4
ประเมินความสามารถในด้านการเขียนรายงาน และประเมินในขันตอนการนําเสนอผลงาน 1 ครัง
นอกเวลาเรี ยน โดยแต่ละครังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมประเมินทังหมด 5 ครัง แล้วนํา
คะแนนมาคิดเป็ นคะแนนเฉลีย และแบบสอบถามความความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานจํานวน 15 ข้อๆการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ ทีใช้คือๆ1) ค่าเฉลีย ( ) 2) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น 3) เปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้ ก่อนจัดการเรี ยนรู้ (Pre-test) และหลัง จัดการเรี ยนรู้ (Post-test) เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
เบืองต้นโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 4) แปลผลข้อมูลจากการประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หลัง จัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน แปลผลข้อมู ล จากการประเมิ น
ความสามารถในการทํา โครงงาน และแปลผลข้อมูลจากการประเมิน ความพึ งพอใจต่ อวิธีก าร
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ค่าเฉลีย ( ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เรื องการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน มี
ผลการวิจยั ดังนี
.ๆผลการเรี ยนรู้ เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
.ๆคุ ณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งประเมินโดยผูส้ อน พบว่า โดย
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู งๆเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทักษะทีมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
มากอันดับ 1 คือการสื อสารการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆส่ วนด้านการ
เชือมโยงมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากๆแต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ
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3.ๆความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ งประเมินโดยผูส้ อน พบว่า โดย
ภาพรวมมี ค วามสามารถอยู่ ใ นระดับ สู ง ๆเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ๆด้ า นที มี ร ะดับ
ความสามารถสู งมากเป็ นอันดับที 1 มีอยู่ 3 ด้าน คือการวางแผนในการทําโครงงาน ด้านการลงมือ
ทําโครงงาน และด้านการนําเสนอผลงานๆส่ วนด้านการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา มี
ความสามารถระดับสู งๆแต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ
.ๆความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
โครงงาน พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากๆเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
นักเรี ยนพึงพอใจมากเป็ นอันดับ 1 คือด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานช่ วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความสามารถใน
การรวบรวมและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบๆรองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า จัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงานทํา ให้ นัก เรี ยนได้ใ ช้ ท ัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ๆ และด้า นบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ๆ โดยมี ค วามคิ ดเห็ นว่า การจัดการเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงานทําให้นกั เรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันกับเพือนๆเป็ นอันดับสุ ดท้าย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
พบว่า
1. ผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ที
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01ๆซึ ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ๆทังนี อาจเนื องมาจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้ทีเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ ทําให้สามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ดว้ ยตนเองซึ งจะทํา
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทีคงทน เพราะวิธีจดั การเรี ยนรู้ ทีนักเรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นวิธีการเรี ยนการ
สอนทีได้ผลดี กว่าการอธิ บายๆสาธิ ตๆแสดงกฎๆหรื อสู ตรๆและวิธีอืน ๆ ซึ งสิ งเหล่านี ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเพิมมากขึน (Bloom, 1976: 4) สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุพิน
พิพิธกุล ( :ๆ11)ๆทีกล่าวว่าๆหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ทีดีนนควรสอนให้
ั
นกั เรี ยนคิดเองและ
ค้นพบด้วยตัวเอง ผูส้ อนเป็ นผูช้ ี แนะไม่ใช่ ผบู้ อก อีกทังการได้ทบทวนทักษะการคํานวณอีกอย่าง
หนึง การทีครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนอย่างใกล้ชิด จะทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ
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และตังใจเรี ยนมากขึน การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้น
ถึ งการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดจากการสร้ างองค์ความรู้ จากการปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงาน โดยเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้คิดอย่างอิสระ ทํางานร่ วมกับบุคคลอืนได้พดู คุยแลกเปลียนความคิดเห็นแทนการเรี ยนรู้
โดยการบอกเล่าจากครู ดังเช่นผลการวิจยั ของศักดิ ดา ศรี ผาวงศ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั
เรื อง “การพัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยโครงงานเรื องสถิ ติ เ บื องต้น ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5” ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู้ ทังด้านความรู้และ
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพิมขึนมากกว่าร้อยละ 20ๆอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01
และนัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นผ่า นไป 14ๆวัน ๆทังด้า นความรู้ แ ละทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไม่แตกต่างจากเดิม ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นภัสสร สุ ทธิ กุล
(2546: บทคัดย่อ) ราตรี ทองสามสี ( 47: บทคัดย่อ) รุ จิรัตน์ รุ่ งหัวไผ่ ( 49: บทคัดย่อ) วรรณ์วิไล
หงส์ ทอง (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ที
ได้รับการสอนโดยใช้ก ารเรี ย นรู้ แบบโครงงาน พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนโดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนด
เมือพิ จารณาคะแนนเฉลี ยจากการทดสอบหลังจัดการเรี ย นรู้ โดยแยกตามตัวชี วัด
พบว่าตัวชี วัด ค5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์ เซนต์ไทล์ และตัวชี วัด ค5.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
นักเรี ยนสอบได้คะแนนใกล้เคียงกันและได้คะแนนเฉลียมากกว่าร้ อยละ 60ๆทังสองตัวชี วัด แต่
คะแนนเฉลียในตัวชีวัดเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
เปอร์ เซนต์ไทล์ นักเรี ยนสอบได้นอ้ ยกว่าตัวชีวัดเรื องการเลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าตัวชีวัดเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิ ยม ส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐานและเปอร์ เ ซนต์ไ ทล์ เป็ นเนื อหาที นัก เรี ย นต้อ งคํา นวณซึ งอาจทํา ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดจากการคํานวณได้ แต่ ตวั ชี วัด เรื องการเลื อ กใช้ค่า กลางที เหมาะสมกับ ข้อมู ล และ
วัตถุประสงค์ เป็ นเนื อหาทีผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ มาวิเคราะห์ว่า
ข้อมูลในแต่ละชุดทีกําหนดเหมาะสมกับค่ากลางใด ซึ งการเรี ยนรู้แบบแบบโครงงานเป็ นการเรี ยนรู้
ทีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนใช้ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ และ
ทักษะที มี อยู่ ส่ งเสริ มให้เด็กได้ตดั สิ นใจด้วยตนเอง มีส่วนร่ วมในการคิด นัก เรี ยนเป็ นผูส้ ร้ า ง
ความรู้ในเรื องทีตนเองสนใจ ซึ งการจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยน
การสอนจะทํา ให้ ผู ้เ รี ยนสามารถสร้ า งความรู้ จ ากการทํา กิ จ กรรมได้ด้ ว ยตนเอง เมททิ ว ส์
(Matthews, 1994: 144) และยังทําให้เกิดการเรี ยนรู้ทีคงทนเพราะการจัดสภาพทีเป็ นปั ญหาและให้
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นักเรี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึน และหาทางแก้ปัญหาเป็ นคราว ๆ ไป
ต่อเมือเกิดปั ญหาขึนอีกนักเรี ยนก็จะสามารถนําวิธีการนันมาแก้ปัญหาได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
คิดพิจารณาใหม่แล้วก็อาจนํามาดัดแปลงใช้กบั สถานการณ์ใหม่และรู้จกั มองปั ญหาเป็ นส่ วน ๆ และ
เรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ดี วรรณี โสมประยูร (2541: 20)
2.ๆผลการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีประเมินโดยผูส้ อนโดยภาพรวม
พบว่า มีคุณภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับสู ง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้คน้ คว้าและศึกษาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตั ิตามความถนัด
และความสนใจ ซึ งทํา ให้ นัก เรี ย นมี อิ ส ระทางความคิ ด ร่ ว มกัน คิ ด แก้ปั ญ หาโดยใช้ท ัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จึงส่ งผลให้คุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
อยูใ่ นระดับสู ง ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชัยรัตน์ สุ ลาํ นาจ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา
ผลของการจัด กิ จกรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ที มี ต่ อทัก ษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แ ละ
ความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจยั พบว่า
ทักษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า
ก่อนปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และความสามารถ
ในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศักดิ ดา ศรี ผาวงศ์ (2547:ๆบทคัดย่อ)ๆวรรณ์ วิไ ล หงส์ ทอง
(2551:ๆบทคัดย่อ)ๆได้ทาํ การศึกษาเกียวกับความสามารถทางทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน พบว่าหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมนักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับสู ง เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทักษะทีมีคุณภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับสู งมากอันดับ 1 คือการสื อสาร
การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอๆส่ วนด้านการเชือมโยงมีคุณภาพการปฏิบตั ิอยู่
ในระดับสู งแต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ ทังนี อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนยังขาดประสบการณ์ในการบูรณาการ
ระหว่างเนื อหาต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ ขาดความชํานาญในการ
ผสมผสานแนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ จากสิ งทีได้เรี ยนรู้มาแล้วนําไปสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเกียวข้อง หรื อการนําไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนจริ ง
3.ๆผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ๆโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ที ประเมิ น โดยผู้ส อนๆโดยภาพรวมพบว่ า ๆมี
ความสามารถอยูใ่ นระดับสู ง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่าโครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเปิ ดโอกาสให้
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นักเรี ยนเป็ นผูศ้ ึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองภายใต้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและดูแลของครู /
อาจารย์ทีปรึ กษา เป็ นการค้นคว้าเกียวกับสิ งใดสิ งหนึ งหรื อหลาย ๆ สิ งทีอยากรู้คาํ ตอบ โดยใช้
กระบวนการวิธี การที ศึ ก ษาอย่า งมีระบบเป็ นขันตอน มี ก ารวางแผนในการศึ กษาอย่า งละเอี ย ด
ปฏิบตั ิงานตามแผนทีวางไว้จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผลสรุ ปทีเป็ นคําตอบในเรื องนัน ๆ ซึ งการมีส่วนร่ วม
ในการคิดกิจกรรมโดยการเป็ นผูส้ ร้ างความรู้บา้ งแทนทีจะเป็ นผูร้ ับความรู้ เพียงอย่างเดียวซึ งไม่มี
วันทีจะรับได้หมด แต่ถา้ นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเองเขาจะจดจําสิ งเหล่านันติดตัวไปตลอดชีวิตโดย
ไม่มีวนั ลืม (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544: 48) สอดคล้องกับ ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป.: 5) ทีกล่าวว่า
การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ทาํ ให้นกั เรี ยนรู้จกั การศึกษาค้นคว้าหาความจริ งด้วยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ ดังนันการเรี ยนการสอนโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นกิจกรรมทีช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู้ทางด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2541: 1) กล่าวว่า การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่ เป็ นการเพิมเนื อหา
ให้นกั เรี ยน แต่จะเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานทีนักเรี ยนหาข้อสงสัย ตังสมมติฐานทดลองและสื บสวน
แล้วรวบรวมข้อมูลมาเพือหาข้อสรุ ป เผยแพร่ หรื อนําเสนอรายงานข้อค้นพบเหล่านันด้วยตนเอง
เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดอย่างเป็ นอิสระ มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เมือพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีมีระดับความสามารถสู งมากเป็ นอันดับที 1 มีอยู่ 3 ด้าน คือการวางแผน
ในการทําโครงงาน ด้านการลงมือทําโครงงานและด้านการนําเสนอผลงาน ส่ วนด้านการเลื อก
หัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษามีความสามารถระดับสู ง แต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ ทังนีอาจเป็ นเพราะ
เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดและยากทีสุ ด นักเรี ยนมีความสับสนในการตัดสิ นใจ ขาดประสบการณ์
ในการเลือกหัวข้อ เลือกแต่เรื องทีใกล้ตวั และเรื องง่าย ๆ ทีสะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูล และเรื อง
ก็ไม่เหมาะกับระดับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยน ไม่ชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด
ขาดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
.ๆผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5ๆมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ทังนีอาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานทําให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสศึกษาๆสํารวจๆค้นคว้า
ทดลอง หรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงทําให้นกั เรี ยนรู้สึกสนุกสนานๆได้ร่วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม
เป็ นกลุ่มทําให้มีโอกาสช่วยเหลือซึ งกันและกันในกลุ่มเพือนๆเมือมีขอ้ สงสัยก็สามารถปรึ กษาครู
ทีปรึ ก ษาได้ๆ ทํา ให้นัก เรี ย นมี ความสุ ข และสนุ กสนานในการเรี ย นๆสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ

136
ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป. : 6)ๆและศักดิดา ศรี ผาวงศ์ (2547: 2)ๆทีว่าๆการจัดการเรี ยนการสอน
แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความรัก ความสนใจ และมีเจต
คติ ทีดี ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ๆเป็ นการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้กระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ใ นการแก้ ปั ญ หาๆนั ก เรี ยนสามารถนํา ความรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจําวันหรื อออกแบบสิ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ๆโดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
คณิ ตศาสตร์
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมกิจกรรม ประเด็นทีนักเรี ยนพึงพอใจมากอันดับ
1 คื อ ช่ วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้ค วามสามารถในการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล ได้อย่างเป็ น
ระบบ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนรู ปแบบหนึ งที
เน้นให้นัก เรี ย นลงมือปฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเอง ฝึ กให้ นัก เรี ย นได้รู้จ กั คิดวิเคราะห์ รู้ จกั แก้ปัญหาและ
สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบๆในการทําโครงงานให้ประสบผลสําเร็ จนักเรี ยนจะต้อง
ทํางานอย่างเป็ นระบบด้วยวิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ให้เป็ นไปตามลํา ดับ ขันตอน ต้องมี การวาง
แผนการทํางานๆโดยกําหนดขันตอนในการทํางาน (ชัยศักดิ ลีลาจรัสกุล, ม.ป.ป.: 8-13)ๆและ
(วิมลศรี สุ วรรณรัตน์ๆและมาฆะ ทิพย์คีรี, 2551: 23-27)ๆซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ คอร์ ด
(Cord, 1999: 1-3)ๆทีว่าๆการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทีนักเรี ยนได้
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีขนตอนการศึ
ั
กษาค้นคว้า การแก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูลและ
การนําเสนอผลงาน ซึงจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความคิดรวบยอดและทักษะในการเรี ยนรู้ ลักษณะของ
โครงงานจะรวมทังการวัดผลจากสภาพความเป็ นจริ งและการพัฒนาทักษะการคิดขันสู ง เพราะ
นักเรี ยนทํากิจกรรมจากความสนใจจนเกิดประสบการณ์และสอดคล้องกับชีวติ ประจําวัน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประเด็นทีนักเรี ยนพึงพอใจมากอันดับ 1 คือ นักเรี ยนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ในการทําโครงงานนักเรี ยนต้องใช้
ทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยเริ มตังแต่ การคิ ด จะเลื อกหัวเรื องหรื อปั ญหาที จะศึก ษา
นักเรี ยนจะต้องคิดถึงปั ญหา หาวิธีการแก้ปัญหา ให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ระดมความคิด การ
สื อสารการสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ เชื อมโยงความรู้ในวิชาคณิ ตศาสตร์
และศาสตร์ อืน ๆ รวมทังต้องมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ในการนําเสนอผลงาน ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุ พล วังสิ นธุ์ (2543: 11)ๆทีกล่าวว่าการทําโครงงานทําให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึง
ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ๆ ได้ป ระมวลความรู้ และนํา ความรู้ ความสามารถๆตลอดจนนําทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน
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ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ประเด็นที นักเรี ยนพึงพอใจมากอันดับ 1 คือ นักเรี ยน
ได้แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นร่ วมกับเพือนๆในการทําโครงงานสมาชิ กทุ ก คนในกลุ่มต้องทํางาน
ร่ วมกัน มี การระดมความคิ ดๆวางแผนในการทํางานและลงมือปฏิบตั ิ งานร่ วมกัน จึ งทําให้เกิ ด
ความสัมพันธ์กนั ภายในกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ รพล พยอมแย้ม (2544: 103) ทีกล่าวว่า
การเสริ มสร้างสัมพันธภาพทีดีหรื อการมีเพือนเพือการเรี ยนรู้ ผูส้ อนจะต้องทําให้ นกั เรี ยนแต่ละคน
ตระหนัก ถึ ง การอยู่ ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม ให้ ป ระโยชน์ ที เกิ ด ขึ น และรู้ จ ัก ที จะช่ ว ยเหลื อ เพื อน ๆ
โดยเฉพาะด้านการเรี ยนและต้องจัดบรรยากาศให้ผทู้ าํ กิจกรรมมากทีสุ ด สอดคล้องกับแนวคิดของ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 42)ๆทีกล่าวว่าๆวิธีการทีทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มากทีสุ ด คือ
กระบวนการกลุ่ มทีสมาชิ กในกลุ่ มจะต้องช่วยเหลื อกันและกัน แลกเปลี ยนประสบการณ์ซึงกัน
และกันมากทีสุ ด ได้พูดคุ ย อภิปรายร่ วมกันและได้ร่วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด เพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีตังไว้ดว้ ยดี
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทีได้นาํ เสนอไปแล้วนัน ผูว้ ิจยั มีขอ้ ค้นพบและแนวความคิดมาใช้เป็ น
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.ๆจากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลียของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน หลัง
จัดการเรี ยนรู้ มีผลการเรี ยนรู ้ สูงกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้ ดังนันสถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู นาํ
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานไปใช้ในการสอนสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ในเนื อหาอืน ๆ
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนและระดับชันอืนทีต้องการให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการทํางานร่ วมกัน
กับผูอ้ ืน ด้านการค้นพบปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพือเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ
2.ๆจากการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ หลังเรี ย นที พบว่า คะแนนเฉลี ยการทดสอบหลัง
จัดการเรี ยนรู้ ตวั ชี วัดที 1 การหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิ ยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์ เซนต์ไทล์มีคะแนนเฉลียตํากว่าตัวชี วัดที 2 การเลื อกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูล อาจ
เนื องมาจากเนื อหาเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิ ยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซนต์ไทล์ เป็ นเนือหาทีนักเรี ยนต้องคํานวณเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาด
ในการคํา นวณได้ ถ้า ไม่ เข้า ใจในคํา ถาม และสั บ สนในขันตอนการหาคํา ตอบ ดัง นันครู ค วร
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ปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และปรับเรี ยงเนื อหาใหม่ให้
มีความเกียวเนืองสัมพันธ์กนั ให้มากทีสุ ดเพือประโยชน์ในการถ่ายโอนความรู้
3.ๆจากการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ พบว่า ความสามารถด้านการ
เชื อมโยงมี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ สู ง แต่ ต ากว่
ํ า ด้า นอื น ๆ อาจเนื องมาจากนัก เรี ยนยัง ขาด
ประสบการณ์ ความชํานาญในการผสมผสานแนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ จาก
สิ งทีได้เรี ยนรู ้มาแล้วนําไปสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ความเกียวข้อง หรื อการ
นําไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ ต่างๆ ทีเกิ ดขึ นจริ งในชี วิตประจําวัน ดังนันครู ควรปรับปรุ ง
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรี ยนรู้ และ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนใช้ทกั ษะด้านการเชื อมโยงให้มากขึน ซึ งอาจเป็ นการซักถาม ชี แนะ มอบหมาย
งานหรื อกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความสัมพันธ์ การเชือมโยงในเนือหาต่างๆ
ทีเกียวข้องกับกิจกรรมนันๆ
4.ๆจากการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน พบว่าการเลือกหัวข้อเรื องหรื อ
ปั ญหาทีจะศึกษานักเรี ยนมี ความสามารถระดับสู งแต่ตากว่
ํ าด้านอืน ๆ อาจเนื องมาจากนักเรี ย น
ยังขาดประสบการณ์ในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ จึงทําให้การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะ
ศึกษายังสับสน ไม่ชดั เจนว่าจะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด ขาดความแปลกใหม่ ไม่สร้างสรรค์ ไม่
เหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถของนักเรี ยน และโครงงานของนักเรี ยนไม่ได้เกิ ดขึนจาก
ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นแต่เกิดจากการทีนักเรี ยนคิดจะทําโครงงานเรื องทีเป็ นเรื องง่าย
สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ไม่แสวงหาความรู้ทีแปลกใหม่ ดังนันในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ครู
จะต้องคอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษาที น่าสนใจและทันสมัยมากขึน
ซึงอาจจะให้นกั เรี ยนบอกแนวคิดมาก่อนว่าสนใจในการทําโครงงานเกียวกับเรื องใดบ้าง แล้วครู กบั
เพือน ๆ นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสม ให้คาํ แนะนําเพิมเติ มในสิ งทียังไม่สมบูรณ์
แนะนําให้นกั เรี ยนไปศึกษาจากหนังสื อหรื อเอกสารต่าง หรื อจากโครงงานทีคนอืนเคยทํามาแล้ว
ก็จะช่วยให้การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะศึกษามีความน่าสนใจและทันสมัยมากขึน
5.ๆจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในระดับมาก แต่นกั เรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดีในระดับ ตํา
มากแต่ตากว่
ํ า ด้านอื น ๆ อาจเนื องมาจากความแตกต่า งในด้านการแสดงออก นัก เรี ยนที กล้า
แสดงออกก็มกั จะได้รับการสนับสนุนจากเพือน ๆ ให้ออกมาอภิปรายหน้าห้อง ส่ วนนักเรี ยนทีไม่
กล้า แสดงออกก็จะพยายามหลบหลี ก ไม่แสดงความคิดเห็ นใด ๆ ดัง นันในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ครู ควรฝึ กให้นกั เรี ยนสับเปลียนหน้าทีกันออกมาแสดงความคิดเห็น
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้แบบอืน ๆ เช่น การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT เป็ นต้น
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เนือหาอืน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนและระดับชันอืน ๆ ทีเหมาะสมกับการสอนแบบโครงงานต่อไป
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ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนมหรรณพาราม
แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กรุ งเทพฯ 10170
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ตารางที 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือหาของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
รายการ
1. สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้สอดคล้อง
กับตัวชีวัด
2. สาระสําคัญ
2.1 สาระสําคัญสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
3. ตัวชีวัด
3.1 ตัวชีวัดสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
3.2 ตัวชีวัดสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชีวัดสอดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผล
4. สาระการเรี ยนรู ้
4.1 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
สาระสําคัญและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
ตัวชีวัด
5.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้
5.3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผล
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ตารางที 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือหาของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
(ต่อ)
รายการ
6. สื ออุปกรณ์และแหล่งการเรี ยนรู ้
6.1 สื ออุปกรณ์และแหล่งการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. การวัดและประเมินผล
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ตัวชีวัด
7.2 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้
7.3 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3
+1

+1

+1

¦R

IOC

ความ
คิดเห็น

+1

+3

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+3

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00

เหมาะสม
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ตารางที 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องเนือหาของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น
เนือหา

ตัวชีวัด

ข้อ

. การวัดค่า
กลางของข้อมูล
และการวัด
ตําแหน่งทีของ
ข้อมูล

หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนต์ไทล์
ของข้อมูล

1

ระดับ
พฤติกรรม
นําไปใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
วิเคราะห์
นําไปใช้
ความเข้าใจ
นําไปใช้
ความเข้าใจ
นําไปใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
วิเคราะห์
นําไปใช้
นําไปใช้
ความเข้าใจ

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

¦R

IOC

ความ
คิดเห็น

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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ตารางที 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องเนือหาของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น (ต่อ)
เนือหา
. การวัดการ
กระจายของ
ข้อมูล

ตัวชีวัด
หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซนต์ไทล์
ของข้อมูล

ข้อ

ระดับ
พฤติกรรม
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
นําไปใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
นําไปใช้
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

¦R

IOC

ความ
คิดเห็น

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

161
ตารางที 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องเนือหาของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น (ต่อ)
เนือหา

ตัวชีวัด

. การเลือกใช้
ค่ากลางที
เหมาะสมกับ
ข้อมูลและ
วัตถุประสงค์

เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์

ข้อ

ระดับ
พฤติกรรม
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
นําไปใช้
วิเคราะห์
วิเคราะห์
นําไปใช้
วิเคราะห์

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

¦R

IOC

ความ
คิดเห็น

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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ตารางที 15 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น จํานวน 60 ข้อ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

p
.96
.56
.71
.71
.73
.38
.90
.52
.52
.88
.94
.56
.40
.31
.60
.56
.60
.42
.88
.42
.54
.52
.63

ง่ายมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ง่ายมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่ายมาก
ง่ายมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

r
-.06
.32
.25
.25
-.06
.63
.19
.69
.69
-.06
.00
.32
.44
.25
.57
.32
.57
.44
.06
.32
.38
-.06
.69

ตัดทิง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ตัดทิง
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ดีมาก
ตัดทิง
ปรับปรุ ง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ตัดทิง
ดีมาก

คุณภาพ
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ตารางที 15 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น จํานวน 60 ข้อ (ต่อ)
ข้ อ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

p
.85
.92
.58
.81
.54
.52
.56
.67
.31
.25
.60
.31
.52
.35
.60
.21
.31
.38
.29
.42
.56
.02
.44

ง่ายมาก
ง่ายมาก
ปานกลาง
ง่ายมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ยากมาก
ปานกลาง

r
.13
.06
.32
.19
.44
-.06
.51
.57
.25
.38
.38
.00
.57
.13
.38
.32
.25
.63
.13
.19
.51
-.06
.57

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ดี
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ตัดทิง
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ตัดทิง
ดีมาก

คุณภาพ
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ตารางที 15 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น จํานวน 60 ข้อ (ต่อ)
ข้ อ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

p
.44
.31
.63
.79
.56
.54
.54
.92
.92
.79
.79
.92
.79
.38

ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่ายมาก
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก

r
.57
.25
.69
.25
.32
.44
.38
.06
.13
.32
.25
.13
.32
.63

ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดี
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ดี
ดีมาก

คุณภาพ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จํานวนข้อสอบ
6
จํานวนกระดาษคําตอบ
90
คะแนนเฉลีย
37.68
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
4.64
ความเชือมัน KR 20
.74
จํานวนข้อสอบทีใช้ได้ 40 ข้อ ได้แก่ขอ้ 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
ข้อสอบทีนําไปใช้ 30 ข้อ (ทีครอบคลุมตามตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ) ได้แก่ขอ้ 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 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน
คะแนน

4
(สูงมาก)

3
(สูง)

2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

4
(สูงมาก)
3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

รายการ
ด้ านการแก้ปัญหา
มีการศึกษาปั ญหาและอธิบายถึงเหตุผล
ในการเลือกปั ญหาหรื อเรื องทีจะทําโครงงาน
ได้เข้าใจชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบ ดําเนินการตามแผนทีวางไว้ครบทุก
ขันตอนสามารถประเมินและเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุ งโครงงานได้อย่างเหมาะสม
มีการศึกษาปั ญหาและอธิบายถึงเหตุผล
ในการเลือกปั ญหาหรื อเรื องทีจะทําโครงงาน
ได้เข้าใจชัดเจน และมีการวางแผนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีการศึกษาปั ญหาและอธิบายถึงเหตุผล
ในการเลือกปั ญหาหรื อเรื องทีจะทําโครงงาน
ได้เข้าใจชัดเจน
มีการศึกษาปั ญหาและอธิบายถึงเหตุผล
ในการเลือกปั ญหาหรื อเรื องทีจะทําโครงงาน
ได้ยงั ไม่ชดั เจน
ด้ านการให้ เหตุผล
มีการอ้างอิงเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงทีถูกต้องบางส่วน และเสนอ
แนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการ
ประกอบการตัดสิ นใจ
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสิ นใจ

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น
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ตารางที 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ)
คะแนน

รายการ

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น

การสือสาร การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
4
(สูงมาก)

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้กราฟ
แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูล
ประกอบตามลําดับขันตอนเป็ นระบบ
กระชับ ชัดเจน และมีรายละเอียด
สมบูรณ์
3
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
(สูง)
ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้กราฟ
แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูล
ประกอบตามลําดับขันตอนได้ถูกต้อง
ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์
2
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
(ปานกลาง) พยายามนําเสนอโดยใช้กราฟ แผนภูมิ
หรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบชัดเจน
บางส่ วน
1
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
(ตํา)
อย่างง่าย ๆ ไม่ได้ใช้กราฟ แผนภูมิหรื อ
ตารางเลย และการนําเสนอข้อมูลไม่
ชัดเจน
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ตารางที 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ)
คะแนน

รายการ

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น

ด้ านการเชือมโยง
4
(สูงมาก)

นําความรู้ หลักการ และวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการเชือมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ /สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน
เพือช่วยในการแก้ปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
3
นําความรู้ หลักการ และวิธีการทาง
(สูง)
คณิ ตศาสตร์ ในการเชือมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ /สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน
เพือช่วยในการแก้ปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ได้บางส่ วน
2
นําความรู้ หลักการ และวิธีการทาง
(ปานกลาง) คณิ ตศาสตร์ ในการเชื อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ได้บางส่ วน
1
นําความรู้หลักการและวิธีการทาง
(ตํา)
คณิ ตศาสตร์ ในการเชือมโยงยังไม่
เหมาะสม

168
ตารางที 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
จากกิจกรรมโครงงาน (ต่อ)
ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถ +1 +1 +1
นําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องแต่นาํ ไปปฏิบตั ิ
แล้วไม่ถูกต้องสมบูรณ์
2
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํ ไป +1 +1 +1
(ปานกลาง) ปฏิบตั ิได้ถูกต้องสมบูรณ์

+3

1.00 เหมาะสม

+3

1.00 เหมาะสม

+3

1.00 เหมาะสม

คะแนน

รายการ

ความ
คิดเห็น

ด้ านความคิดริเริมสร้ างสรรค์
4
(สูงมาก)

มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องสมบูรณ์

3
(สูง)

1
(ตํา)

มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่และ
นําไปปฏิบตั ิแล้วยังไม่สมบูรณ์

+1 +1 +1
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ตารางที 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
คะแนน

4
(สูงมาก)

3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)
4
(สูงมาก)
3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

รายการ
การเลือกหัวข้ อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่า
จะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด เป็ นเรื องที
เกียวข้องกับเรื องทีเรี ยน และเป็ นเรื องที
แปลกใหม่
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่า
จะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด และเป็ นเรื องที
เกียวข้องกับเรื องทีเรี ยน
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่า
จะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด
หัวข้อเรื องยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงและ
ชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใด
การวางแผนในการทําโครงงาน
มีการวางแผนในการทํางาน เขียนขันตอนใน
การทํางานไว้อย่างชัดเจน และมีแนวทางการ
ประเมินเพือปรับปรุ งโครงงาน
มีการวางแผนในการทํางาน และเขียน
ขันตอนในการทํางานไว้อย่างชัดเจน
มีการวางแผนในการทํางาน แต่ไม่มีขนตอน
ั
ทีชัดเจน
ไม่มีการวางแผนในการทํางาน

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น
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ตารางที 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน (ต่อ)
คะแนน

4
(สูงมาก)

3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)
4
(สูงมาก)

3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

รายการ
การลงมือทําโครงงาน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการ
ทํางานเป็ นอย่างดี มีวสั ดุอุปกรณ์และข้อมูล
ในการทํางานครบถ้วน และทํางานได้เสร็ จ
สมบูรณ์ทนั เวลา
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการ
ทํางานเป็ นอย่างดี และมีวสั ดุอุปกรณ์และ
ข้อมูลในการทํางานครบถ้วน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการ
ทํางานเป็ นอย่างดี
สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ให้ความร่ วมมือใน
การทํางาน
การเขียนรายงาน
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด
สาระในแต่ละหัวข้อเขียนได้ถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย และเขียนอภิปรายผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด
และสาระในแต่ละหัวข้อ เขียนได้ถูกต้อง
ชัดเจน เข้าใจง่าย
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด
เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น
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ตารางที 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน (ต่อ)
คะแนน

4
(สูงมาก)

3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

รายการ
การนําเสนอผลงาน
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตัง
ได้สวยงาม นําเสนอโครงงานได้น่าสนใจ
เป็ นขันตอน และตอบคําถามได้อย่าง
คล่องแคล่ว
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตัง
ได้สวยงาม และนําเสนอโครงงานได้
น่าสนใจ เป็ นขันตอน
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตัง
ได้สวยงาม
มีการจัดแสดงโครงงาน

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น
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ตารางที 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือหาแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ตอนที ความคิดเห็นเกียวกับการเรี ยนการสอน
ข้อ

รายการ

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

ความ
คิดเห็น

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+3
+3
+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

+3
+3
+3

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1
2
3
4
5

นักเรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
นักเรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกับเพือน
การทําโครงงานทําให้ได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีสนุกน่าสนใจ
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีท้าทายความสามารถ

+1
+1
+1
+1
+1

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6 นักเรี ยนได้วางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
7 นักเรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
8 นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทาง

คณิ ตศาสตร์
9 นักเรี ยนได้ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มา
แก้ปัญหา
10 ทําให้นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
มากขึน

173
ตารางที 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือหาแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน (ต่อ)
ข้อ

11
12

13
14
15

รายการ

ด้ านประโยชน์ ทได้
ี รับจากการร่ วมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรี ยนรู้
การทําโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่าง
สังเกตสิ งทีอยูร่ อบตัว
การทําโครงงานช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้
ความสามารถในการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างเป็ นระบบ
การทําโครงงานช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
การทําโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนนําความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวันได้
การทําโครงงานทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ได้ดีขึน

ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

¦R

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

+1 +1 +1

+3

1.00 เหมาะสม

ความ
คิดเห็น
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั

175
ตารางที 19 คะแนนก่อนและหลังเรี ยนเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
เลขที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
ก่อน
หลัง
ผลต่ าง
เรียน
เรียน
10
23
13
12
30
18
10
22
12
13
15
2
8
23
15
12
27
15
6
23
17
9
19
10
12
28
16
11
22
11
12
26
14
16
30
14
11
28
17
14
23
9
11
23
12
11
22
11
15
29
14
8
25
17
9
22
13
11
23
12

เลขที
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ก่อน
หลัง
ผลต่ าง
เรียน
เรียน
10
24
14
8
14
6
8
22
14
10
22
12
11
20
9
8
22
14
10
15
5
9
26
17
6
23
17
13
29
16
9
24
15
12
22
10
12
25
13
12
23
11
9
21
12
13
29
16
13
24
11
14
15
1
14
22
8
16
22
6
11
23
12
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ตารางที 20 คะแนนคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รายแผนการจัดการเรี ยนรู้

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

2
2

2
3

3
3

3
3

2
3

3
3

3
3

2.57 0.49
2.86 0.35

3

3

4

3

3

3

3

3.14 0.35

3
2

2
2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

2.86 0.35
2.71 0.45

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ ที 2
กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

S.D.

กลุ่ม

x

กลุ่ม

1. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื อสารการสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. การเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

S.D.

กลุ่ม

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

x

กลุ่ม

1. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื อสารการสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. การเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ ที 1

กลุ่ม

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

3
4

4
4

4
4

4
4

3
3

3
3

4
4

3.57 0.49
3.71 0.45

4

3

4

3

3

3

4

3.43 0.49

3
3

3
4

3
3

3
4

3
3

3
3

4
4

3.14 0.35
3.43 0.49
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ตารางที 20 คะแนนคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รายแผนการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

4
4

4
4

4
4

4
4

3
3

3
3

3
4

3.57 0.49
3.71 0.45

3

4

4

4

4

4

4

3.86 0.35

3
3

3
4

4
4

4
4

3
3

3
4

4
4

3.43 0.49
3.71 0.45

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ ที 4
กลุ่ม

กลุ่ม

กลุ่ม

S.D.

กลุ่ม

x

กลุ่ม

1. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื อสารการสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. การเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

S.D.

กลุ่ม

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

x

กลุ่ม

1. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื อสารการสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. การเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ ที 3

กลุ่ม

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

3
3

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3.86 0.35
3.86 0.35

4

3

4

4

4

4

4

3.86 0.35

3
4

3
4

4
4

4
4

3
3

4
4

4
4

3.57 0.49
3.86 0.35
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ตารางที 21 คะแนนเฉลียระดับคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
คะแนนระดับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากโครงงานคณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
แผน
แผน
แผน
แผน
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.
. การแก้ปัญหา
2.57 0.49 3.57 0.49 3.57 0.49 3.86 0.35
. การให้เหตุผล
2.86 0.35 3.71 0.45 3.71 0.45 3.86 0.35
. การสื อสารการสื อความหมาย 3.14 0.35 3.43 0.49 3.86 0.35 3.86 0.35
ทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นําเสนอ
. การเชือมโยง
2.86 0.35 3.14 0.35 3.43 0.49 3.57 0.49
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2.71 0.45 3.43 0.49 3.71 0.45 3.86 0.35
ค่ ารวมเฉลีย
2.83 0.40 3.46 0.45 3.66 0.45 3.80 0.38

x
เฉลีย

S.D.
เฉลีย

ระดับ
ความสามารถ

อันดับที

3.39
3.54
3.57

0.46
0.40
0.39

สู ง
สู งมาก
สู งมาก

4
2
1

3.25
3.43
3.44

0.42
0.44
0.42

สู ง
สู ง

5
3
สู ง

78
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ตารางที 22 คะแนนเฉลียระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ จากแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
ความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร์
. การเลือกหัวข้อเรื องหรื อ
ปัญหาทีจะศึกษา
. การวางแผนในการทํา
โครงงาน
. การลงมือทําโครงงาน
. การเขียนรายงาน
5. การนําเสนอผลงาน
x ทุกความสามารถ
S.D. ทุกความสามารถ

คะแนนระดับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
2
2
4
3
3
3
3

x
เฉลีย
2.86

S.D.
เฉลีย
0.64

ระดับ
ความสามารถ
สู ง

อันดับที
3

4

3

4

4

4

3

3

3.57

0.49

สู งมาก

1

3
3
3
3.00
.

3
3
3
2.80
.

4
3
4
3.80
.

4
3
4
3.60
.

3
3
3
3.20
.

4
3
4
3.40
.

4
3
4
3.40
.

3.57
3.00
3.57
3.31

0.49
0.00
0.49
0.42

สู งมาก
สู ง
สู งมาก

1
2
1
สู ง

79
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ตารางที 23 คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน
ระดับความพึงพอใจ (คน)

17
22
18
15
11
83

15
11
13
14
13
66

9
8
7
10
11
45

0
0
3
2
6
11

.
.
.
.
.
.

0.77
0.78
0.94
0.90
1.02
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

19
8
24

13
16
15

9
10
2

0
7
0

.
.
.

0.79
0.98
0.59

23

14

4

0

.

0.67

มาก
มาก
มาก
ทีสุด
มาก

13

15

9

4

.

0.96

มาก

87

73

34

11

.

0.88

มาก

17
27

15
11

9
3

0
0

0
0

.
.

0.77
0.62

24

15

2

0

0

.

0.59

11

17

9

4

0

.

0.93

มาก
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก

12
91
261

15
73
212

8
31
110

6
10
32

0
0
0

.
.
.

1.02
0.87
0.89

น้ อยทีสุ ด ( 1 )

น้ อย ( 2 )

ช่วยให้นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้ในชี วิต
ประจําวันได้
ทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ดีขึน
รวม
โดยภาพรวมทัง ด้าน

S.D.

ปานกลาง ( 3 )

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
นักเรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
นักเรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกับเพือน
การทําโครงงานทําให้ได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีสนุกน่าสนใจ
การทําโครงงานเป็ นเรื องทีท้าทายความสามารถ
รวม
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนได้วางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
นักเรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์
นักเรี ยนได้ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
มาแก้ปัญหา
ทําให้นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
มากขึน
รวม
ด้านประโยชน์ ทีได้รับจาการร่ วมปฏิบัติกจิ กรรม
การเรียนรู้
ช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่างสังเกตสิ งทีอยูร่ อบตัว
ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความสามารถในการ
รวบรวมและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

x

มาก (4 )

รายการ

มากทีสุ ด ( 5 )

ข้ อ

สรุ ป
ความ
พึง
พอใจ

มาก
มาก
มาก

อัน
ดับที
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ภาคผนวก ง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
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แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เรืองการวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
คําชีแจง 1. แบบทดสอบฉบับนี มีจาํ นวน 30 ข้อ นักเรี ยนต้องทําทุกข้อ
2. เวลาทีใช้ในการทําแบบทดสอบทังหมด 60 นาที
คําสั ง 1. นักเรี ยนต้องเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงคําตอบเดียว ในการตอบให้นกั เรี ยนกากบาท
(¯) ในช่องตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ในกระดาษคําตอบ ทีตรงกับอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้องใน
แบบทดสอบ
2. ห้ามขีดเขียน หรื อทําเครื องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี
ตัวอย่างการตอบ
แบบทดสอบ
กระดาษคําตอบ
1. ข้อใดไม่ อยู่ในขอบข่ายของวิชาสถิติ
ก. การสํารวจความคิดเห็น
ข. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ค. การสํามะโนประชากร
ง. การทําบัญชี รับจ่าย

ข้อ
1
2

ก
¯

ข

ค

ง

ถ้าต้องการเปลียนคําตอบ
ข้อ
1
2

ก
¯

ข

ค

ง
¯
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แบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น หน้า 2

ตัว ชี วัด ค . ม. - / หาค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต มัธ ยฐาน ฐานนิ ย ม ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
เนือหาสาระ การวัดค่ ากลางของข้ อมูล
1. ข้อมูลชุดใดทีมี ค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากัน
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 ได้รับเงินค่าจ้างรายวัน คิดเป็ นค่าเฉลียเลขคณิ ตเท่ากับ 196 บาท
มัธยฐาน 195 บาท และฐานนิยม 180 บาท แต่ถา้ ทํางานในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
จะได้รับเงินค่าจ้างเป็ น 2 เท่าของค่าจ้างปกติ แต่ตอ้ งหักเงินบํารุ งสถานที 45 บาท อยาก
ทราบว่าถ้าคนงานทัง 5 คน ทํางานในวันอาทิตย์ แล้วจะได้รับค่าจ้างคิดเป็ นค่าเฉลีย เลขคณิ ต
เท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
341 บาท
ข.
343 บาท
ค.
345 บาท
ง.
347 บาท
3. ข้อมูลชุดหนึงมี 5 จํานวน คือ 30, 12, 33, 15 และ 44 เมือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบันทึก
จํานวนสุ ดท้ายผิดไป ถ้าบันทึกถูกจะคํานวณค่าเฉลียเลขคณิ ตได้ 25 พอดี อยากทราบว่าบันทึก
จํานวนสุ ดท้ายผิดไปเท่าใด
ก.
บันทึกขาดไป 1
ข.
บันทึกขาดไป 9
ค.
บันทึกเกินไป 1
ง.
บันทึกเกินไป 9
4. นักเรี ยนห้องหนึงมีจาํ นวน 60 คน มีความสู งเฉลียเท่ากับ 158 เซนติเมตร ถ้ามีนกั เรี ยนชาย 40
คนและมีความสู งเฉลียเป็ น162 เซนติเมตร แล้วความสู งเฉลียของนักเรี ยนหญิงในห้องนีมีค่า
เท่ากับเท่าใด
ก.
150 เซนติเมตร
ข.
152 เซนติเมตร
ค.
154 เซนติเมตร
ง.
156 เซนติเมตร
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5. จากตารางแสดงคะแนนสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน ม. ของโรงเรี ยนแห่งหนึง
ค่าเฉลียเลขคณิ ตมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
คะแนน
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30

จํานวน
6
11
15
10
8

ก.
ข.
ค.
ง.

17.3
17.8
18.3
18.8

6. ข้อมูลชุดหนึงมี 4 จํานวน มีคา่ ฐานนิยม, มัธยฐาน และค่าเฉลียเลขคณิ ตเป็ น 20, 22 และ
24 ตามลําดับ แล้วพิสัยของข้อมูลชุดนีมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
8
ข.
10
ค.
12
ง.
14
7. นักเรี ยนห้องหนึงเป็ นนักเรี ยนชาย 25 คน หญิง 15 คน คํานวณอายุเฉลียของนักเรี ยนชาย
ได้ 10 ปี อายุเฉลียของนักเรี ยนหญิงได้ 13 ปี แต่มีนกั เรี ยน 3 คน บอกอายุเกินไปคนละ
3 ปี และอีก 2 คน บอกอายุขาดไปคนละ 2 ปี จงหาอายุเฉลียทีแท้จริ งของนักเรี ยนทังห้อง
ก.
10 ปี
ข.
11 ปี
ค.
12 ปี
ง.
13 ปี
8. ในการสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าทํางานของบริ ษทั แห่งหนึง มีผเู้ ข้าสอบ 95 คน ถ้าผูท้ ีสอบได้คะแนน
82 คะแนน ตรงกับเปอร์ เซนต์ไทล์ที 80 แล้วมีนกั เรี ยนกีคนทีได้คะแนนสู งกว่า 82 คะแนน
ก.
17 คน
ข.
18 คน
ค.
19 คน
ง.
20 คน

185
แบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน เรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น หน้า

9.

กําหนดแผนภาพต้น - ใบ ของข้อมูลชุดหนึงเป็ นดังนี
0
4 6 8
1
4 5 7
2
1 2 3 3
3
1 2
จากข้อมูลดังกล่าวข้อใดต่อไปนีสรุ ปได้ถูกต้อง
ก.
ค่าเฉลียเลขคณิ ต < มัธยฐาน < ฐานนิยม
ข.
ค่าเฉลียเลขคณิ ต < ฐานนิยม < มัธยฐาน
ค.
มัธยฐาน < ค่าเฉลียเลขคณิ ต < ฐานนิยม
ง.
มัธยฐาน < ฐานนิยม < ค่าเฉลียเลขคณิ ต

10. อายุเฉลียของคนในชุมชนสามชุมชนเป็ น 35, 38 และ 40 ปี ถ้าชุมชนทังสามแห่ง มีจาํ นวน
ประชากรในแต่ละชุมชนเป็ น 200, 250 และ 150 คน ตามลําดับ แล้วอายุเฉลียของคนใน
ชุมชนทังสามชุมชนเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
37 ปี 3 เดือน
ข.
37 ปี 4 เดือน
ค.
37 ปี 5 เดือน
ง.
37 ปี 6 เดือน
11. ในการสอบสี ครังสันติภาพได้คะแนน 90, 72, 83 และ 61 คะแนนตามลําดับ ถ้าใน
การสอบครังทีห้า สันติภาพต้องการให้ได้คะแนนเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบทังห้าครัง
มากกว่า 80 คะแนน เขาจะต้องทําคะแนนสอบในครังทีห้าให้ได้คะแนนอย่างน้อยกีคะแนน
ก.
94 คะแนน
ข.
95 คะแนน
ค.
96 คะแนน
ง.
97 คะแนน
12. ข้อมูลชุดหนึงมี 1 อยู่ 1 จํานวน, มี 2 อยู่ 2 จํานวน, มี 3 อยู่ 3 จํานวน และ มี 4 อยู่ จํานวน
ข้อมูลชุดนีมีค่ามัธยฐานเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
4
ข.
3.5
ค.
3
ง.
2.5
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13. จากตารางแจกแจงความถีของผลการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ถ้า X = 11 แล้วจํานวนนักเรี ยน
ทีสอบได้คะแนนในช่วง 10-19 คะแนน คิดเป็ นร้อยละเท่าใดของนักเรี ยนกลุ่มนี
คะแนน
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19

จํานวนนักเรียน(คน)
4
5
x
7

ก.
ข.
ค.
ง.

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40
50
60
70

14. ตารางต่อไปนี เป็ นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักของผลไม้ และจํานวน
ครอบครัวทีซื อผลไม้ตามนําหนักในแต่ละวัน แล้วมัธยฐานมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
นําหนักของผลไม้ จํานวนครอบครัว
(กิโลกรัม)
(ครอบครัว)
ก.
5 กิโลกรัม
ข.
5.5 กิโลกรัม
ค.
6 กิโลกรัม
ง.
7 กิโลกรัม
เนือหาสาระ การวัดการกระจายของข้ อมูล
15. ข้อมูลชุดหนึงประกอบด้วย 9, 11, 12, 13 และ
แล้วส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลชุดนีมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
ข.
3
2
ค.
ง.
5
6
16. คะแนนสอบของนักเรี ยน 3 คน มีค่าเฉลียเลขคณิ ตเท่ากับ 19 คะแนน ฐานนิยมเท่ากับ 18
คะแนน แล้วส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
ข.
3
2
ค.
2
ง.
3
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17. นักเรี ยนห้องหนึงมี 30 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที มี 10 คน อายุเฉลีย 10 ปี
กลุ่มที มี 10 คน ทุกคนอายุ 10 ปี
โดยที ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของนักเรี ยนกลุ่มที 2 เท่ากับ 0 จงหาว่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานของนักเรี ยนห้องนีเท่ากับข้อใดต่อไปนี
ก.
3
ข.
2
ค.
1
ง.
0
18. ในการสอบสัมภาษณ์นกั เรี ยน 3 คน ปรากฎว่า ค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนเท่ากับ 11
มัธยฐานเท่ากับ 11 และพิสัยมีค่าเท่ากับ 2 ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ครังนีมีค่าเท่าใด
ก.
0
ข.
1
ค.
2
ง.
3
19. กําหนดข้อมูล x 1 , x 2 , x 3 , ….. , x n เป็ นข้อมูลชุดหนึง และ y1 , y 2 , y 3 , … , y n
เป็ นข้อมูลชุดใหม่ ซึ ง y i x i  c แล้วส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทังสองเป็ น
อย่างไร
ก.
S.D. ชุดแรกเท่ากับ S.D. ชุดหลัง
ข.
S.D. ชุดแรกน้อยกว่า S.D. ชุดหลัง
ค.
S.D. ชุดแรกมากกว่า S.D. ชุดหลัง
ง.
S.D. ทังสองชุดมากน้อยขึนอยูก่ บั ค่า c
20. ข้อมูลชุดหนึงมี 3 จํานวน หาค่าเฉลียเลขคณิ ตได้เท่ากับ 10 และหาส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานได้เท่ากับศูนย์ ถ้าเพิมข้อมูลเข้าไปอีก 1 จํานวนแล้ว หาค่าเฉลียเลขคณิ ตได้เป็ น
จงหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทัง จํานวน
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
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21. เด็กกลุ่มหนึงมี 8 คน มีอายุดงั นี 15, 14, 12, 10, 10, 9, 8, 6 ถ้าเด็กกลุ่มนีมีอายุเฉลีย
10.5 ปี และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุเป็ น 2.83 ปี แล้วจงพิจารณาข้อความต่อไปนี
1) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า อายุเฉลียของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากับ 15.5 ปี
2) เมือ 2 ปี ทีแล้ว ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากับ 0.83 ปี
ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
ก.
ข้อ 1) ถูก ข้อ 2) ผิด
ข.
ข้อ 2) ถูก ข้อ 1) ผิด
ค.
ถูกทังสองข้อ
ง.
ผิดทังสองข้อ
22. นักเรี ยนห้องหนึงมี 20 คน ในการสอบครังหนึงปรากฎว่า P25 = 18 และ P75 = 26
เมือนําคะแนนมาสร้างโค้งแจกแจงความถี ปรากฎว่าเป็ นโค้งปกติ และคิดค่าผลบวกของ
กําลังสองของคะแนนของนักเรี ยน 20 คน ได้เท่ากับ 1,130 คะแนน แล้วส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานของคะแนนชุดนีมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
9
ข.
8
ค.
7
ง.
6
ตัวชีวัด ค . ม. - / เลือกใช้ ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้ อมูลและวัตถุประสงค์
23. ในการเลือกตังผูแ้ ทนราษฎรในปี 2554 ปรากฎว่า “โดยเฉลียคนกรุ งเทพมหานครเลือก
พรรคประชาธิปัตย์ ” ข้อความข้างต้นกล่าวถึงตัวกลางใด
ก.
ค่าฐานนิยม
ข.
ค่ามัธยฐาน
ค.
ค่าเฉลียเลขคณิ ต
ง.
ข้อ 2 และ ข้อ 3
24.

ข้อมูลต่อไปนี แสดงนําหนักของนักเรี ยนกลุ่มหนึง ดังนี 2 , 3 , 3 , 4 , 5 ,
89 , 95 และ 100 ค่ากลางในข้อใดทีเหมาะสมจะเป็ นตัวแทนของข้อมูลชุดนี
ก.
ค่าพิสัย
ข.
ค่ามัธยฐาน
ค.
ค่าฐานนิยม
ง.
ค่าเฉลียเลขคณิ ต
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25.

การเลือกค่ากลางของข้อมูลควรพิจารณาจากสิ งต่อไปนี ยกเว้นข้อใด
ก. ลักษณะของข้อมูล
ข. วิธีเรี ยงลําดับของข้อมูล
ค. จุดประสงค์ของการนําไปใช้
ง. ข้อดีและข้อเสี ยของค่ากลางแต่ละชนิด

26.

ในการสอบแต่ละครังครู ผสู ้ อนต้องการให้ผลการสอบของนักเรี ยนในห้องมีคะแนนคิดเป็ น
ค่าเฉลียเลขคณิ ต … และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน… ดังข้อใด ตามลําดับ
ก.
น้อย - น้อย
ข.
น้อย - มาก
ค.
มาก - น้อย
ง.
มาก - มาก

27. ในการหาค่ากลางของข้อมูลต่อไปนี ข้อใดควรใช้คา่ เฉลียเลขคณิ ต
1) เวลาทีใช้ในการทําข้อสอบวิชาสถิติจาํ นวน 30 ข้อ ของนักเรี ยน 20 คน
2) ขนาดของรองเท้าทีนักเรี ยนชัน ม. 1 ใส่ จํานวน 20 คน
3) อายุของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 20 คน
ก.
ข้อ 1) และ 2)
ข.
ข้อ 1) และ 3)
ค.
ข้อ 2) และ 3)
ง.
ใช้ทุกข้อ
28. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี
1) พิสัยของข้อมูลชุดใด ๆ อาจมีค่ามากกว่าข้อมูลทีมีค่ามากทีสุ ดของข้อมูลชุดนันได้
2) ถ้าข้อมูลชุดใดมีค่าของข้อมูลทุก ๆ ค่าเท่ากันแล้ว ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ชุดนันจะเท่ากับศูนย์เสมอ
ก.
ข้อ 1) ผิด ข้อ 2) ถูก
ข.
ข้อ 1) ถูก ข้อ 2) ผิด
ค.
ถูกทังสองข้อ
ง.
ผิดทัง ข้อ
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29. จากข้อความทีกําหนดให้ต่อไปนี ข้อใดใช้คา่ กลางในการวัดทีแตกต่างไปจากข้ออืน
ก.
ประมาณรายได้ของประชากรของประเทศไทย
ข.
ประมาณอายุเฉลียของนักเรี ยนในห้องเรี ยน
ค.
ประมาณขนาดรองเท้าทีนักเรี ยนชันใช้
ง.
ประมาณเงินค่าไฟฟ้ าทีจ่ายใน 1 วัน
30. “โดยเฉลียแล้วคนไทยใช้รถยนต์ขนาด 1,500 ซี .ซี และใช้นามั
ํ นโดยเฉลีย 15 กิโลเมตร
ต่อลิตร” คําว่า “โดยเฉลีย” ทังสองคําในทีนีใช้ค่ากลางข้อใดตามลําดับ
ก. ฐานนิยม และค่ามัธยฐาน
ข. ฐานนิยม และค่าเฉลียเลขคณิ ต
ค. ฐานนิยม และฐานนิยม
ง. ค่าเฉลียเลขคณิ ต และค่าเฉลียเลขคณิ ต
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เรืองการวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ตัว ชี วัด ค . ม. - / หาค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต มัธ ยฐาน ฐานนิ ย ม ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานและ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล (จํานวน 22 ข้อ) ประกอบด้วย
เนือหา 1. ค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม และ เปอร์ เซนต์ไทล์ (จํานวน 14 ข้อ)
ข้ อ
เฉลย

1
ค

2
ง

3
ง

4
ก

ข้ อ
เฉลย

11
ข

12
ค

13
ง

14
ข

5
ค

2. ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (จํานวน 8 ข้อ)
15
16
17
18
19
ข้ อ
ค
ข
ง
ง
ก
เฉลย

6
ค

7
ข

8
ค

20
ค

21
ก

22
ก

9
ก

ตัวชีวัด ค . ม. - / เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ (จํานวน 8 ข้อ)
ข้ อ
เฉลย

23
ก

24
ข

25
ข

26
ค

27
ข

28
ก

29
ค

30
ข

10
ง
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 1
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
วิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
ค32101
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
จํานวน 3 ชัวโมง
ช่ วงชันที 3
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั น/ตัวชีวัด
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชี วัด ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี ยเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิ ยม ส่ วงเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์เซนต์ไทล์
ค 5.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค 6.1 ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ
ค 6.1 ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. สาระการเรียนรู้ (เนือหา)
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
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3. สาระสํ าคัญ
ค่ าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic mean) เป็ นค่าทีได้จากการเฉลียข้อมูลทังหมด ค่าเฉลีย
เลขคณิ ตเหมาะทีจะนํามาใช้เป็ นค่ากลางของข้อมูล เมือข้อมูลนัน ๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึงหรื อหลาย ๆ
ค่าซึงสู งหรื อตํากว่าค่าอืน ๆ ทีเหลืออย่างผิดปกติ
3. ชินงาน/ภาระงาน
เลือกหัวข้อเรื องหรื อปัญหาทีจะศึกษา
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขันนํา
1) ครู ชีแจงตัวชีวัด และร่ วมกันอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจัดการเรี ยนรู้
2) ให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
2.1 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกี ยวกับการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตทีนักเรี ยนเคยเรี ยนรู้ มา
จากระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาแล้วให้นักเรี ยนช่ วยกันหาคําตอบ
ดังนี
ตัวอย่ างที ใน 1 สัปดาห์ สุ ชาดาได้รับเงิ นค่าขนมดังนี วันอาทิตย์ 20 บาท วันจันทร์ 25 บาท
วันอังคาร 22 บาท วันพุธ 23 บาท วันพฤหัสบดี 21 บาท วันศุกร์ 24 บาท และวันเสาร์ 27 บาท
เฉลียแล้วสุ ชาดาได้รับเงินวันละกีบาท
วิธีทาํ

เฉลียแล้วสุ ชาดาได้รับเงินวันละ =
=

19  25  22  23  21  24  27
7
161
7

=
23
นันคือ เฉลียแล้วสุ ชาดาได้รับเงินวันละ 23 บาท

บาท
บาท
บาท
ตอบ

2.2 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับสู ตรการหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตจากตัวอย่างและ
ความรู ้เดิมของนักเรี ยน ดังนี
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ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี หาได้โดยตรงจากข้อมูล
ทีมีอยูท่ งหมด
ั
โดยการหารผลรวมของข้อมูลทังหมดด้วยจํานวนข้อมูลทีมีอยู่ กล่าวคือ
ถ้าให้ X 1 , X 2 , X 3 , …… , X N เป็ นข้อมูล N เป็ นจํานวนประชากร
และ X 1 , X 2 , X 3 , …… , X n เป็ นข้อมูล n เป็ นจํานวนจากตัวอย่าง
ค่าเฉลียเลขคณิ ตของประชากร คือ

μ

=

ค่าเฉลียเลขคณิ ตของตัวอย่าง คือ

X

=

X1  X 2  X3  ...  X n
N
X1  X 2  X3  ...  X n
n

สัญลักษณ์ μ อ่านว่า มิว และ X อ่านว่า เอ็กซ์ บาร์
สามารถเขียนสู ตรของค่าเฉลียเลขคณิ ตได้ดงั นี
N

μ

=

¦ Xi
i 1

N

n

และ

X

=

¦ Xi
i 1

n

หมายเหตุ โจทย์ปัญหาเกียวกับค่าเฉลียเลขคณิ ตในหัวข้อนี ส่ วนมากจะเป็ นข้อมูลจากตัวอย่าง ใน
ทีนีจะใช้สัญลักษณ์ X สําหรับค่าเฉลียเลขคณิ ต
2.3 นักเรี ยนช่ วยกันหาค่าเฉลียเลขคณิ ตจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างทีครู กาํ หนดให้ แล้ว
ร่ วมกันอภิปรายหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่ างที จากการตรวจสอบราคาข้าวสารชนิดถุง 5 กิโลกรัม ของร้านค้าหลายแห่งปรากฏว่า
ราคาข้าวสารต่อถุงเป็ นดังนี 150, 153, 170, 160, 165, 180, 175, 139, 145, 149 จงหา
ราคาเฉลียของข้าวสารชนิดถุงละ 5 กิโลกรัม ของร้านค้าเหล่านี
วิธีทาํ ให้ราคาข้าวสารเฉลียต่อถุงเท่ากับ X
10

ดังนัน

X

=
=
=

¦ Xi
i=1

10
150+153+170+160+165+180+175+139+145+149
10
1586
= 158.60
10

นันคือ ราคาเฉลียของข้าวสารของร้านค้าเหล่านี คือ 158.60 บาท

ตอบ

195
ตัวอย่ างที ในการสอบวิชาสถิ ติสามครังนาตาชาสอบได้คะแนน 18, 19 และ 16 คะแนน
ตามลําดับ อยากทราบว่าในการสอบครังที 4 นาตาชาจะต้องสอบให้ได้คะแนนสอบกีคะแนนจึงจะ
ทําให้ค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบทังสี ครังเป็ น 18 คะแนน
วิธีทาํ ให้การสอบครังทีสี นาตาชาสอบได้คะแนน a คะแนน
ค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบทังสี ครัง
= 18
คะแนน
จะได้

18  19  16  a
4
53  a
4

= 18

คะแนน

= 18

คะแนน

คะแนน
a
= (18 u 3) - 53
a
= 19
คะแนน
นันคือ ในการสอบครังทีสี นาตาชาจะสอบได้คะแนน 19 คะแนน
ตอบ
2.4 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที 1 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี
2.5 สุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 1 เรื องการหาค่าเฉลียเลข
คณิ ตของข้อมูลที ไม่ได้แจกแจงความถี โดยนัก เรี ยนในกลุ่ มอืน ๆ คอยช่ วยกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2.6 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก และการหา
ค่าเฉลียเลขคณิ ตรวม โดยยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที 4 ผลการเรี ยนของมารุ ตในสามวิชาคือ ภาษาไทยสอบได้เกรด 3.5 คณิ ตศาสตร์ สอบได้
เกรด 3 และวิทยาศาสตร์ สอบได้เกรด 2.5 ถ้าคิดเกรดเฉลียแฉพาะสามวิชานีแล้วมารุ ตจะได้เกรด
เฉลียเท่าไร ถ้าหน่วยกิตของวิชาทังสามคือ ภาษาไทย 1.5 หน่วยกิต คณิ ตศาสตร์ 1.5 หน่วยกิ ต
และวิทยาศาสตร์ 2.0 หน่วยกิต
วิธีทาํ เกรดของทังสามวิชา คือ
3.5, 3 และ 2.5
หน่วยกิตของทังสามวิชา คือ 1.5, 1.5 และ 2.0
ดังนัน

เกรดเฉลียของทังสามวิชา

=
=

3.5(1.5) 3(1.5) 2.5(2)
1.5  1.5  2
14.75
=
2.95
5

ดังนัน ในสามวิชามารุ ตสอบได้เกรดเฉลียเท่ากับ 2.95

ตอบ

196
ตัวอย่ างที 5 ครู ประกาศผลสอบวิชาสถิติของนักเรี ยน 3 กลุ่ม กลุ่มที 1, 2 และ 3 ซึ งมีนกั เรี ยน
32, 25 และ 18 คน ตามลําดับ และสอบได้คะแนนเฉลีย 45, 42 และ 35 คะแนน ตามลําดับ
จงหาคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังหมด
วิธีทาํ จํานวนนักเรี ยนสามกลุ่ม คือ 32, 25 และ 18 คน ตามลําดับ
แต่ละกลุ่มได้คะแนน คือ
45, 42 และ 35 คะแนน ตามลําดับ
คะแนนเฉลียของนักเรี ยนทัง 3 กลุ่ม

=
=

32(45) 25(42) 18(35)
32  25  18
3120
75

=
41.6
ดังนัน คะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังหมดคือ 41.6 คะแนน

ตอบ

2.7 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับขันตอนการค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก และ
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตรวมจากตัวอย่างโจทย์ปัญหา และสรุ ปดังนี
ค่ าเฉลียเลขคณิตถ่ วงนําหนัก(weight arithmatic mean)
การหาค่า เฉลี ยเลขคณิ ตถ่วงนําหนักนี ใช้ในกรณี ทีข้อมูลแต่ละค่ าทีมี ความสํา คัญไม่
เท่ากัน เช่นการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบ 4 วิชา ทีแต่ละวิชาใช้เวลาเรี ยนในแต่ละ
สัป ดาห์ไ ม่เท่ ากัน ถ้า จะใช้วิธี ก ารหาค่ า เฉลี ยเลขคณิ ตธรรมดา คื อไม่ ถ่ ว งนําหนัก จะทํา ให้
ค่าเฉลียเลขคณิ ตทีได้คลาดเคลือนไปจากทีควรจะเป็ นจริ ง ซึ งอาจจะน้อยหรื อมากกว่าทีควรจะ
เป็ นจริ งได้ ทังนีขึนอยูก่ บั นําหนักของข้อมูลแต่ละค่าทีนํามาใช้เป็ นสําคัญ
ถ้าให้ W1 , W2 , W3 , … , Wn เป็ นความสําคัญหรื อนําหนักถ่วงของค่าจากการ
สังเกต X1 , X2 , X3 , … , X n ตามลําดับแล้ว
ค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก

=

w1X1  w 2 X 2  ...  w n X n
w1  w 2  ...  w n
n

=

¦ w i Xi
i 1
n

¦ wi
i 1
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ค่ าเฉลียเลขคณิตรวม (combined arithmatic mean)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายๆ ชุดทีหาค่าเฉลียเลขคณิ ตแต่ละชุดไว้แล้ว หากผูว้ เิ คราะห์
ต้องการทราบค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทังหมดโดยนับรวมเป็ นชุดเดียวกัน ก็สามารถหาได้
จากค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลแต่ละชุดทีคํานวณไว้แล้ว กล่าวคือ
ถ้า X1 , X2 , … , Xk เป็ นค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลชุดที 1, 2, …, k ตามลําดับ
และ n1 , n 2 , … , n k เป็ นจํานวนค่าจากการสังเกตในข้อมูลชุดที 1, 2,..., k ตามลําดับ
ค่าเฉลียเลขคณิ ตรวม

=

n1 X1  n 2 X 2  ...  n k X k
n1  n 2  ...  n k
k

=

¦ n i Xi
i 1
k

¦ ni
i 1

หมายเหตุ ถ้าข้อมูลเป็ นระดับประชากร การคํานวณยังคงใช้สูตรทํานองเดียวกันแต่เปลียน
X เป็ น μ และ n เป็ น N
2.8 ให้นัก เรี ย นช่ วยกันหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตจากโจทย์ปัญหาตัวอย่า งที ครู ก าํ หนดให้
แล้วร่ วมกันอภิปรายหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่ างที 6 ถ้าค่าเฉลียเลขคณิ ตของอายุนกั เรี ยนชัน ม. 3, ม. 4, และ ม. 5 ของโรงเรี ยนแห่ ง
หนึงเป็ น 15 ปี 16 ปี และ 17 ปี ตามลําดับ โรงเรี ยนแห่งนีมีนกั เรี ยนในแต่ละชันดังกล่าว
เป็ น 60, 75 และ 55 คน ตามลําดับ จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของอายุของนักเรี ยนทังสามชัน
วิธีทาํ จากโจทย์จะได้
X1 = 15,
X 2 = 16,
X3 = 17
n1 = 60,
n 2 = 75,
n 3 = 55
X

(รวม)

=

n1 X1  n 2 X 2  n 3 X3
n1  n 2  n 3

=

( 60 × 15 ) + (50 × 17 ) + ( 40 × 18 )
60 + 50 + 40

=
16.47 ปี
ดังนันอายุเฉลียของนักเรี ยนทังสามชันเป็ น 16.47 ปี
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ตัวอย่างที 7 ในการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนหนึงซึ งมีการสอบ 3 ครัง เป็ นการสอบ
ย่อยๆ2ๆครังๆและสอบปลายภาคอีกๆ1ๆครังๆปรากฏว่าๆจากคะแนนเต็มๆ100ๆคะแนนๆคะแนน
ที นัก เรี ย นสอบได้สํ า หรั บ การสอบย่อ ยเป็ นๆ74ๆและๆ82ๆคะแนนๆและคะแนนที สอบได้
ปลายปี เป็ นๆ78ๆคะแนนๆถ้าครู ผสู ้ อนวิชานีคิดคะแนนเต็มของการสอบปลายปี เท่ากับ 70 คะแนน
และคะแนนสอบย่อยแต่ละครัง 15 คะแนน ให้หาคะแนนเฉลียวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนนี
วิธีทาํ ค่าสังเกตมี 3 ค่า คือ X1 = 74, X2 = 82 และ X3 = 78
ความสําคัญของคะแนนสอบย่อยคือ
w1 = w 2 = 15
ความสําคัญของคะแนนสอบปลายปี คือ w 3 = 70
n

คะแนนเฉลียวิชาคณิ ตศาสตร์

X

=

¦ w i Xi
i 1
n

¦ wi
i 1

X

=
=

15(74) 15(82) 70(78)
15  15  70
7800
100

=
78
เมือคํานึงถึงความสําคัญของคะแนนสอบย่อยแต่ละครังและคะแนนสอบปลายปี
คะแนนเฉลียของนักเรี ยนคนนีคือ 78 คะแนน
2.9 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที 2 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก และ
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตรวม
2.10 สุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 2 เรื องการหาค่าเฉลี ย
เลขคณิ ตถ่ ว งนําหนัก และการหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตรวม โดยนัก เรี ย นในกลุ่ ม อื น ๆ คอยช่ ว ยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
2.11 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจก
แจงความถี
3) กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการนําความรู้เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูล
ทีไม่ได้แจกแจงความถีมาใช้ในการทําโครงงาน โดยยกตัวอย่างโครงงานทีมีผอู้ ืนเคยทํามาแล้ว
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4.2 ขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1)qครู ใช้คาํ ถามนําเพือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจและแสดงความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาทีพบ
เห็นในชีวติ ประจําวัน
2)qทบทวนความรู ้เกียวกับการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา ในการทําโครงงาน
3)qให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายq และแสดงความคิดเห็นเพือเลือกหัวข้อเรื องหรื อ
ปัญหาทีจะศึกษาในการทําโครงงานqโดยใช้ความรู้เกียวกับการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตqพร้อมทังกรอก
รายละเอียดลงในใบงานที 3 ครู คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบคําถามในประเด็นทีสงสัย
4)qให้แต่ละกลุ่ มส่ ง ตัวแทนออกมานําเสนอหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึก ษาqพร้ อมทัง
อธิ บายทีมาและความสําคัญของโครงงาน (ปั ญหาหรื อความอยากรู้) qและโครงงานนี มีความสําคัญ
อย่างไร
4.3 ขันสรุ ป
1) ครู และนักเรี ยนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกับการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของ
ข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี และการนําความรู้ไปใช้ในการทําโครงงาน
2) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
4.4 ขันทดสอบและประเมินผล
ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
จํานวน 5 ข้อ
5. สื อ/แหล่ งการเรียนรู้
5.1 ใบงานที 1 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
5.2 ใบงานที 2 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนักและค่าเฉลียเลขคณิ ตรวม
5.3 ใบงานที 3 เรื องการเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
5.4 แบบทดสอบเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
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6. การประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
ความรู้เรื องการหาค่าเฉลีย
เลขคณิ ตของข้อมูลที
ไม่ได้แจกแจงความถี
การเลื อกหัวข้อเรื องหรื อ
ปัญหาทีจะศึกษา
ทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

เครืองมือทีใช้ ในการประเมิน
แบบทดสอบเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน(ด้านการเลือก
หัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา)
แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
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ใบงานที
การหาค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาํ
1. จากแผนภาพต้น - ใบ แทนความสู งของนักเรี ยนกลุ่มหนึง ซึ งมี 12 คน มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร
ต้ น
14
15
16
จงหา

5
0
0

ใบ
8 9
2 3 8
3 7 9

8

1) ความสู งของนักเรี ยนทีสู งทีสุ ด
2) ค่าเฉลียเลขคณิ ตของความสู งของนักเรี ยนกลุ่มนี
3) นักเรี ยนทีสู งมากกว่า 160 เซนติเมตร มีกีเปอร์ เซนต์ของนักเรี ยนทังหมด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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2.qค่าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมูลชุ ดหนึ งซึ งประกอบด้วยข้อมูล 7 ข้อมูล มีค่า 126 ถ้าตัดข้อมูล
ออกไป 1 ข้อมูล ทําให้ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลชุดนีเหลือ 125 ข้อมูลทีถูกกตัดออกไปมีค่า
เท่าใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. qถ้าค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลชุดหนึงซึ งมีอยู่ 20 จํานวน มีค่าเท่ากับ 30.4 ต่อมาพบว่าจดข้อมูล
ผิดไป 1 จํานวน คือข้อมูลเดิ มเป็ น 10 แต่เขี ยนเป็ น 18 จงหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตทีถูกต้องของ
ข้อมูลชุดนี
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที
การหาค่ าเฉลียเลขคณิตถ่ วงนําหนักและค่ าเฉลียเลขคณิตรวม
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาํ
1. ร้านขายเนือสัตว์แห่งหนึ งขายเนื อสันในราคากิโลกรัมละ 85 บาท ขายได้ 12 กิโลกรัม ขาย
เนื อสันนอกกิโลกรัมละ 65 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม และขายเนื อสะโพกราคากิโลกรัมละ
55 บาท ขายได้ 18 กิโลกรัม อยากทราบว่าร้านขายเนือแห่งนี ขายเนือสัตว์เฉลียแล้วกิโลกรัม
ละเท่าใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
. ฟี ล์มเรี ยนวิชาสถิติ ซึ งตลอดภาคเรี ยนมีการสอบ 4 ครัง สองครังแรกมีนาหนั
ํ กเท่ากัน และ
สองครังหลังมีนาหนั
ํ กเท่ากันและเท่ากับสองเท่าของสองครังแรก ถ้าฟี ล์มสอบได้คะแนน 54,
58, 70 และ78 ตามลําดับ จงหาคะแนนเฉลียของฟี ล์ม
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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3. พนักงานบริ ษทั แห่งหนึงเป็ นชาย 60 คน เป็ นหญิง 40 คน ถ้าพนักงานชายได้ค่าแรงเฉลีย
วันละ 260 บาท และพนักงานหญิงได้ค่าแรงเฉลียวันละ 240 บาท จงหาว่าพนักงานของ
บริ ษทั แห่งนีได้ค่าแรงโดยเฉลียคนละเท่าใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. รายได้เฉลียต่อสัปดาห์ของพนักงานบริ ษทั หนึงเท่ากับ 2,540 บาท เฉพาะพนักงานชายมีรายได้
เฉลีย 3,000 บาท ถ้าปริ ษทั แห่งนีมีพนักงานชาย 32 คน และมีพนักงานหญิง 48 คน จงหารายได้
เฉลียต่อสัปดาห์ของพนักงานหญิง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที
การเลือกหัวข้ อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คํา สั ง ให้นัก เรี ย นร่ วมกับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ระดมความคิ ดเลื อกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาที จะศึ ก ษา
พร้อมทังบอกทีมาและความสําคัญปั ญหา(ปั ญหา หรื อความอยากรู้) และอธิ บายว่าโครงงานนี มี
ความสําคัญอย่างไร
1. ชือโครงงาน ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ทีมาและความสําคัญของปัญหา(ปัญหา หรื อความอยากรู้)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ความสําคัญของโครงงานนี
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรี ยนชุ ดที 1
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิต ค่ าเฉลียเลขคณิตรวม ค่ าเฉลียเลขคณิตถ่ วงนําหนัก
คําชีแจง 1. แบบทดสอบฉบับนีมีทงหมด
ั
5 ข้ อ
2. ให้ นักเรียนทําเครืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ
1.

ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูล 7, 8, 7, 7, 9 และ 10 เท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
7.5
ข.
8
ค.
8.5
ง.
9

2.

ข้อมูลชุดหนึงมี 3 อยู่ 3 จํานวน, มี 4 อยู่ 4 จํานวน, มี 5 อยู่ 5 จํานวน,... และ มี 8 อยู่ 8
จํานวน แล้วค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลชุดนีเท่ากับเท่าใด
ก.
6.03
ข.
6.13
ค.
6.23
ง.
6.33

3.

ปัจจุบนั ครอบครัวหนึงมีอายุเฉลีย 27 ปี โดยพ่อมีอายุ 45 ปี แม่มีอายุ 43 ปี บุตร 3 คน อายุ 18,
16 และ 13 ปี แล้วอีก 3 ปี ข้างหน้า ครอบครัวนีจะมีอายุเฉลียเท่ากับเท่าใด
ก.
27 ปี
ข.
30 ปี
ค.
33 ปี
ง.
36 ปี

4.

ค่าเฉลียเลขคณิ ตของความสู งเป็ นเซนติเมตรของคน 6 คน เป็ น 155 เซนติเมตร ถ้ามีฝาแฝด
อยูค่ ู่หนึงสู งเท่ากัน และคนทีเหลือมีความสู งเป็ น 152, 157, 150 และ 159 เซนติเมตรดังนัน
ฝาแฝดคนหนึงจะสู งกีเซนติเมตร
ก.
153 เซนติเมตร
ข.
154 เซนติเมตร
ค.
155 เซนติเมตร
ง.
157 เซนติเมตร
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5.

โรงเรี ยนแห่งหนึงมีนกั เรี ยน ม. 5 จํานวน 3 ห้อง คือ ม. 5/1 มีนกั เรี ยน 30 คน ม. 5/2 มี
นักเรี ยน 20 คน และ ม. 5/3 มีนกั เรี ยน 20 คน ถ้าในการสอบวิชาสถิติ นักเรี ยน ม.5/1ได้
คะแนนเฉลีย 70 คะแนน นักเรี ยน ม.5/2ได้คะแนนเฉลีย 80 คะแนน และ นักเรี ยน ม.5/3 ได้
คะแนนเฉลีย 60 คะแนน แล้วค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบของนักเรี ยนทังชันมีค่า
เท่ากับเท่าใด
ก.
68 คะแนน
ข.
69 คะแนน
ค.
70 คะแนน
ง.
71 คะแนน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที 1
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิต ค่ าเฉลียเลขคณิตรวม ค่ าเฉลียเลขคณิตถ่ วงนําหนัก
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ก
ข
ง
ค
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
วิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
ค32101
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
จํานวน 3 ชัวโมง
ช่ วงชันที 3
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั น/ตัวชีวัด
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชีวัด ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วงเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์ เซนต์ไทล์
ค 5.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค 6.1 ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ
ค 6.1 ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. สาระการเรียนรู้ (เนือหา)
การหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
3. สาระสํ าคัญ
การหาค่ าเฉลียเลขคณิต ของข้ อมูลทีแจกแจงความถีแล้ ว เป็ นค่าทีได้จากการเฉลียข้อมูล
ทังหมด โดยใช้สูตรทํานองเดียวกันกับการคํานวณหาค่าเฉลียเลขคณิ ตถ่วงนําหนัก แต่ความสําคัญ
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หรื อ นําหนัก ในที นี คื อ ความถี ของค่ า จากการสั ง เกตแต่ ล ะค่ า หรื อ ค่ า ที เป็ นตัว แทนของแต่ ล ะ
อันตรภาคชัน ซึ งเรี ยกว่าจุดกึงกลาง(midpoint) ของอันตรภาคชัน
3. ชินงาน/ภาระงาน
การวางแผนในการทําโครงงาน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขันนํา
1) ครู ชีแจงตัวชีวัด และร่ วมกันอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจัดการเรี ยนรู้
2) ให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตข้อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
2.1 ให้นัก เรี ยนยกตัวอย่างข้อมูล ที ไม่ไ ด้แจกแจงความถี พร้ อมทังให้แสดงการหา
ค่าเฉลียเลขคณิ ต 2-3 ตัวอย่าง หน้าชันเรี ยน โดยครู ตรวจสอบความถูกต้องและคอยให้คาํ แนะนํา
2.2 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับข้อมูลทีแจกแจงความถี โดยยกตัวอย่างข้อมูลที
แจกแจงความถี แล้วให้นกั เรี ยนช่ วยกันหาค่ากึงกลาง( Xi ) ซึ งใช้เป็ นตัวแทนในการคํานวณ และ
หาผลคูณของความถีและค่ากึงกลาง( fi Xi ) เพือนําไปสู่ การหาค่าเฉลียเลขคณิ ต
ตัวอย่ างที ผลการสอบย่อยวิชาสถิ ติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 จํานวน 50 คน ซึ งมี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน นําเสนอด้วยแจกแจงความถีต่อไปนี
อันตรภาคชัน

ความถี ( fi )

ค่ ากึงกลาง ( Xi )

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

5
12
15
10
8
n = 50

17
22
27
32
37

ดังนัน

X

=

1103
50

=

22.06

ผลคูณของ
ความถีและค่ ากึงกลาง ( fi Xi )
85
264
405
320
296
¦ fiXi = 1103
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2.3 ครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนและร่ วมกันวิเคราะห์ถึงทีมาของสู ตรในการหาค่าเฉลีย
เลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี ซึ งสรุ ปได้ดงั นี
ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถี
ถ้าให้ f1 เป็ นความถีของค่าจากการสังเกต X1 , f 2 เป็ นความถีของค่าจากการสังเกต
X 2 เรื อยไปจนถึง f k เป็ นความถีของค่าจากการสังเกต X k แล้วค่าเฉลียเลขคณิ ต คือ
X

=

f1X1  f 2 X 2  f 3X3 ...  f k X k
f1  f 2  f 3  ...  f k
k

=

¦ fi Xi
i 1
k

¦ fi

i 1
k

=

¦ fi Xi
i 1

n

เมือ n เป็ นจํานวนค่าจากการสังเกตทังหมด
หมายเหตุ ถ้าข้อมูลเป็ นระดับประชากร การคํานวณยังคงใช้สูตรทํานองเดียวกันแต่เปลียน
X เป็ น μ และ n เป็ น N
2.4 นักเรี ยนช่ วยกันหาค่าเฉลียเลขคณิ ตจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างทีครู กาํ หนดให้ แล้ว
ร่ วมกันอภิปรายหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที 2 จากการสํารวจนําหนักของคนกลุ่มหนึง ได้ขอ้ มูลดังตารางต่อไปนี
นําหนัก (กิโลกรัม)
จํานวนคน
60-62
5
63-65
18
66-68
42
69-71
27
72-74
8
จงหาค่าเฉลียของนําหนักของคนกลุ่มนี
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วิธีทาํ สร้างตารางเพิมเติม โดยหาค่ากึงกลาง( Xi ) และผลคูณของความถีและค่ากึงกลาง( fi Xi )
ผลคูณของ
นําหนัก (กิโลกรัม) จํานวนคน( fi ) ค่ ากึงกลาง ( Xi )
ความถีและค่ ากึงกลาง ( fi Xi )
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
k

¦ fi Xi = 6745

n = 100

i 1
k

ดังนัน

X

=

¦ fi Xi
i 1

n

=

6745
100

=

67.45

กิโลกรัม

2.5ๆให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ทํา ใบงานที 1ๆเรื องการหาค่ าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมูล ที
แจกแจงความถี
2.6ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที ๆเรื องการหาค่าเฉลี ย
เลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี โดยนักเรี ยนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2.7ๆครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกี ยวกับการหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจง
ความถีว่านอกจากจะใช้วธิ ี การทีเคยเรี ยนมาแล้วqอาจใช้วธิ ี การเลือกจุดกึงกลางของอันตรภาคชันใด
อันตรภาคชันหนึง ซึ งโดยทัวไปมักจะเลือกจากอันตรภาคชันทีมีความถีสู งสุ ดมาใช้เพือลดขันตอน
ในการคํานวณให้ยงุ่ ยากน้อยลง พร้อมยกตัวอย่างประกอบดังนี
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ตัวอย่างที 3 จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของนําหนักของคน 100 คน จากตาราแจกแจงความถีต่อไปนี
นําหนัก (กิโลกรัม)
60-62
63-65
66-68
69-71
72-74

จํานวนคน
5
18
42
27
8

วิธีทาํ 1) เลือกจุดกึงกลางทีอยูใ่ นอันตรภาคชันทีมีความถีมากทีสุ ด ซึ งได้แก่
จุดกึงกลางทีอยูใ่ นช่วง 66-68 ซึ งเท่ากับ

66  68
2

= 67

กําหนดให้ A = 67
2) หาค่าแตกต่าง(d) ระหว่างจุดกึงกลางของแต่ละอันตรภาคชัน Xi กับค่า A
โดยให้
d i = Xi – A
3) สร้างตารางเพือความสะดวกในการหาค่า X ได้ดงั นี
อันตรภาคชัน จุดกึงกลาง( Xi )
60-62
61
63-65
64
66-68
67(A)
69-71
70
72-74
73
รวม
ดังนัน

X

ความถี( fi )
5
18
42
27
8
100

di

= Xi – A
61-67 = –6
64-67 = –3
67-67 = 0
70–67 = 3
73–67 = 6

=

fd
A+ ¦ i i

=

67 

¦ fi

45
100

=
67.45
นันคือ คน 100 คน มีนาหนั
ํ กเฉลีย 67.45 กิโลกรัม

fidi

–30
–54
0
81
48
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2.8ๆให้นักเรี ยนช่ วยกันหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมูลที แจกแจงความถี โดยวิธี ทอน
ข้อมูลจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างทีครู กาํ หนดให้ แล้วร่ วมกันอภิปรายหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่ างทีq4qจงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันqม. 5ๆของ
นักเรี ยนกลุ่มหนึง จํานวน คน จากตารางแจกแจงความถีต่อไปนี
คะแนนสอบ
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

จํานวนคน
7
8
12
10
3

วิธีทาํ 1) เลือกจุดกึงกลางทีอยูใ่ นอันตรภาคชันทีมีความถีมากทีสุ ด ซึ งได้แก่
จุดกึงกลางทีอยูใ่ นช่วง 71-80 ซึ งเท่ากับ

71 80
2

= 75.5

ดังนัน A = 75.5
อันตรภาคชัน จุดกึงกลาง( Xi )
51-60
55.5
61-70
65.5
71-80
75.5(A)
81-90
85.5
91-100
95.5
รวม
ดังนัน

X

ความถี( fi )
7
8
12
10
3
40
=

di

=

Xi –

–20
–10
0
10
20

A

fidi

–140
–80
0
100
60
–60

§  60 ·
75.5  ¨
¸
© 40 ¹

=
75.5 – 1.5
=
74
นันคือ ค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คือ 74 คะแนน
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2.9ๆให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ทํา ใบงานที 2ๆเรื องการหาค่ าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมูล ที
แจกแจงความถีโดยทอนข้อมูล
2.10ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 2ๆเรื องการหาค่าเฉลี ย
เลขคณิ ต ของข้อ มู ล ที แจกแจงความถี โดยทอนข้อมูล ๆโดยนัก เรี ย นในกลุ่ ม อื น ๆๆคอยช่ ว ยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
2.11ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป เรื องการหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ตของข้อมู ลทีแจกแจง
ความถี
3)ๆกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการนําความรู้เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูล
ทีแจกแจงความถีมาใช้ในการทําโครงงาน โดยยกตัวอย่างโครงงานทีมีผอู้ ืนเคยทํามาแล้ว
4.2 ขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1)ๆให้นกั เรี ยนระดมความคิดเห็นวางแผนในการทําโครงงาน รวมทังเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน เพือให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ซึ งแผนงานและขันตอนการทํา
โครงงาน ประกอบด้วยๆ(1) ชื อโครงงานๆ(2) ชือผูท้ าํ โครงงานๆ(3) ชือทีปรึ กษาโครงงานๆ(4)
ทีมาและความสําคัญของโครงงานๆ(5) จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าๆ(6) วิธีดาํ เนินการ ซึ ง
ประกอบด้วย วัสดุทีต้องใช้ แนวการศึกษาค้นคว้า ๆ(7) แผนปฏิบตั ิงานๆ(8) ผลทีคาดว่าจะได้รับ
และๆ(9) เอกสารอ้างอิงๆโดยครู คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบคําถามในประเด็นทีสงสัย
2)ๆให้ แต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตัว แทนออกมานํา เสนอเค้าโครงของโครงงาน โดยครู แ ละเพื อน
นักเรี ยนกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในสิ งทียังไม่สมบูรณ์
4.3ๆขันสรุ ป
1)ๆครู และนักเรี ยนแลกเปลี ยนความรู้และประสบการณ์ เกี ยวกับการหาค่าเฉลี ยเลขคณิ ต
ของข้อมูลทีแจกแจงความถี และการนําความรู้ไปใช้ในการทําโครงงาน
2)ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
4.4ๆขันทดสอบและประเมินผล
ให้ นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบเรื องการหาค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต ของข้อ มู ล ที แจกแจงความถี
จํานวน 5 ข้อ
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5. สื อ/แหล่งการเรียนรู้
5.1 ใบงานที 1 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี
5.2 ใบงานที 2 เรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถีโดยวิธีทอนข้อมูล
5.3 ใบงานที 3 เรื องเค้าโครงของโครงงาน
5.4 แบบทดสอบเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลทีแจกแจงความถี
6. การประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
เครืองมือทีใช้ ในการประเมิน
ความรู้เรื องการหาค่าเฉลีย แบบทดสอบเรื องการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลที
เลขคณิ ตของข้อมูลที
แจกแจงความถี
แจกแจงความถี
เค้าโครงของโครงงาน
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน (ด้านการวางแผน
ในการทําโครงงาน)
ทัก ษะกระบวนการทาง แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
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ใบงานที
การหาค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถี
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาํ
1. พยาบาลผูห้ นึงตรวจนับจํานวนครังของการเต้นของหัวใจใน 1 นาที ของผูป้ ่ วยจํานวน 60 คน
ดังตาราง จงหาเติมตารางให้สมบูรณ์และหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของการเต้นของหัวใจของผูป้ ่ วย
กลุ่มนี
การเต้ นของหัวใจ(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. เงินเดือนของพนักงานจํานวน 50 คน ในบริ ษทั แห่งหน่งทีมีการแจกแจงความถีดังนี
เงินเดือน (บาท)
8,000-8,499
8,500-8,999
9,000-9,499
9,500-9,999
10,000-10,499
10,500-10,999

จํานวนพนักงาน( คน )
2
8
10
15
4
11

จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของเงินเดือนพนักงานทัง 50 คน
วิธีทาํ เพือความสะดวกในการคํานวณหาค่าเฉลียเลขคณิ ต 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
การหาค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถี โดยวิธีทอนข้ อมูล
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาํ
1. พยาบาลผูห้ นึงตรวจนับจํานวนครังของการเต้นของหัวใจใน 1 นาที ของผูป้ ่ วยจํานวน 60 คน
ดังตาราง จงหาเติมตารางให้สมบูรณ์และหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของการเต้นของหัวใจของผูป้ ่ วย
กลุ่มนี
การเต้ นของหัวใจ จํานวนผู้ป่วย
(ครัง)
(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. เงินเดือนของพนักงานจํานวน 50 คน ในบริ ษทั แห่งหน่งทีมีการแจกแจงความถีดังนี
เงินเดือน (บาท)
8,000-8,499
8,500-8,999
9,000-9,499
9,500-9,999
10,000-10,499
10,500-10,999

จํานวนพนักงาน( คน )
2
8
10
15
4
11

จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตของเงินเดือนพนักงานทัง 50 คน
วิธีทาํ เพือความสะดวกในการคํานวณหาค่าเฉลียเลขคณิ ต ควรสร้างตารางแจกแจงความถี
เงินเดือน
จํานวนพนักงาน
(บาท)
( 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
การวางแผนในการทําโครงงาน(การเขียนเค้ าโครงของโครงงาน)
1. ชือโครงงาน ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ชือผูท้ าํ โครงงาน กลุ่มที ..............................
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. ชือทีปรึ กษาโครงงาน
.......................................................................................................................................................
4. ทีมาและความสําคัญของโครงงาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

221
6. วิธีดาํ เนินการ
6.1 วัสดุทีต้องใช้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6.2 แนวการศึกษาค้นคว้า
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. แผนปฏิบตั ิงาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที 2
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
คําชีแจง 1. แบบทดสอบฉบับนีมีทงหมด
ั
5 ข้ อ
2. ให้ นักเรียนทําเครืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ
1. จากตารางแจกแจงความถีต่อไปนี
คะแนน

10-14

15-19

20-24

25-29

ความถี

2

3

2

3

ค่าเฉลียเลขคณิ ตมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
20
ค.
22.5
2.

ข.
ง.

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ในแต่ละครังของคนกลุ่มหนึง เป็ นดังนี
จํานวนเงิน (บาท)

5-9

10-14

15-19

20-24

จํานวนคน (คน)

18

10

7

5

ค่าเฉลียเลขคณิ ตของค่าใช้จ่ายอยูใ่ นช่วงใด
ก.
4.50-9.50 บาท
ค.
14.50-19.50 บาท
3.

21
23.5

ข.
ง.

9.50-14.50 บาท
19.50-24.50 บาท

จากตารางแจกแจงความถี ต่อไปนี
คะแนน

1-5

6-10

11-15

16-20

ความถี

8

a

2

5

ถ้าค่าเฉลียเลขคณิ ตมีค่าเท่ากับ 9 แล้ว a มีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
5
ข.
10
ค.
15
ง.
25
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4.

กําหนดข้อมูล X i ดังตาราง ต่อไปนี
Xi

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
รวม

ความถี
6
13
15
12
4
50

ถ้าข้อมูล Yi มีความสัมพันธ์กบั ข้อมูล X i ในรู ป
ข้อมูล Yi มีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
80
ข.
ค.
85
ง.
5.

Yi

2Xi  11 แล้วค่าเฉลียเลขคณิ ตของ

80.5
85.5

ตารางแจกแจงความถีแสดง I.Q. ของนักเรี ยนกลุ่มหนึง เป็ นดังนี
I.Q.
จํานวนคน (คน)
94-96
1
97-99
4
100-102
10
103-105
3
106-108
2
ค่าเฉลียเลขคณิ ตของ I.Q. ของนักเรี ยนกลุ่มนีมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
101.05
ข.
101.15
ค.
101.25
ง.
101.35
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที 2
เรือง ค่ าเฉลียเลขคณิตของข้ อมูลทีแจกแจงความถีแล้ว
ข้ อ
เฉลย
1
ก
2
ข
3
ก
4
ก
5
ข
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
วิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
ค32101
เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
จํานวน 3 ชัวโมง
ช่ วงชันที 3
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั น/ตัวชีวัด
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชีวัด ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วงเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์ เซนต์ไทล์
ค 5.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค 6.1 ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ
ค 6.1 ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. สาระการเรียนรู้ (เนือหา)
การหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
3. สาระสํ าคัญ
มัธยฐาน (Median) เป็ นค่ากลางของข้อมูลทีหมายถึงค่าทีมีจาํ นวนข้อมูลทีมากกว่าและ
น้อยกว่าค่านีอยูเ่ ท่า ๆ กัน หาได้โดยการเรี ยงข้อมูลทีมีอยูท่ งหมดจากค่
ั
าน้อยไปหาค่ามากหรื อเรี ยง
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จากค่ามากไปหาค่าน้อยอย่างใดอย่างหนึง ค่าของขัอมูลใดอยูต่ รงกึงกลางของข้อมูลทังหมดก็จะใช้
ค่านันเป็ นมัธยฐาน
ฐานนิยม (Mode) เป็ นค่ากลางของข้อมูลทีหาได้จากการดูวา่ ข้อมูลใดมีความถีสู งสุ ดหรื อ
ปรากฎบ่อยครังทีสุ ด ข้อมูลนันจะเป็ นฐานนิยมของข้อมูลชุดนัน
3. ชินงาน/ภาระงาน
การลงมือทําโครงงาน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1ๆขันนํา
1)ๆครู ชีแจงตัวชีวัด และร่ วมกันอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจัดการเรี ยนรู้
2)ๆให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์ เรื องการหาค่ามัธยฐานและฐานนิ ยมของข้อมูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี
2.1ๆครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับการหาค่ามัธยฐานโดยสุ่ มนักเรี ยนทีมีความสู ง
ต่างกัน 5 คน ออกมายืนหน้าห้องแล้วให้นกั เรี ยนในห้องช่วยกันพิจารณาว่านักเรี ยนคนใดมีความ
สู งทีอยูใ่ นตําแหน่งกลาง(ซึ งการทีจะบอกได้วา่ นักเรี ยนคนใดมีความสู งอยูใ่ นตําแหน่งกลางจะต้อง
นํานักเรี ยนมายืนเรี ยงกันโดยเรี ยงตามลําดับความสู งก่อน) แล้วครู ชีแจงให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าความสู ง
ของนักเรี ยนทียืนอยูต่ รงกลางคือค่ามัธยฐานของข้อมูลกลุ่มนี
2.2ๆครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกียวกับการหาค่ามัธยฐานqแล้วให้นกั เรี ยนช่ วยกันหา
คําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที 1 จงหามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยต่อไปนี
47 74 48 68 79 44 32 56 73 47 76
วิธีทาํ
เรี ยงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ดังนี
32 44 47 47 48 56 68 73 74 76
มัธยฐานคือข้อมูลทีอยูใ่ นตําแหน่งที 6
ดังนัน มัธยฐานคือ 56
ตอบ
ตัวอย่างที 2 จงหามัธยฐานของนําหนักกระเทียมทีบรรจุถุงไว้ 10 ถุง ซึ งมีนาหนั
ํ ก(กิโลกรัม)
ดังนี 9.5 9.9 9.3 9.8 9.4 9.7 9.8 9.6 9.9 9.8
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เรี ยงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ดังนี
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9
มัธยฐานคือข้อมูลทีอยูใ่ นตําแหน่งที 5.5 คืออยูร่ ะหว่างตําแหน่งที 5 และตําแหน่งที 6
ดังนัน มัธยฐานคือ

9.7  9.8
2

=

9.75 กิโลกรัม

ตอบ

2.3ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายขันตอนและข้อสรุ ปเกียวกับการหาค่ามัธยฐานของ
ข้อมูลทีไม่ได้ เมือจํานวนข้อมูลเป็ นจํานวนคีและเมือข้อมูลเป็ นจํานวนคู่ จากตัวอย่างข้างต้น ซึ งมี
ขันตอนดังนี
การหามัธยฐานของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี มีขนตอนดั
ั
งนี
1.ๆเรี ยงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรื อเรี ยงข้อมูลจากมากไปหาน้อย
2.ๆหาตําแหน่งมัธยฐานจากสู ตร

N 1
2

เมือข้อมูลชุดนีมี N จํานวน

3.ๆหาค่ามัธยฐาน
หมายเหตุ ข้อมูลทีจะหามัธยฐานได้จะต้องเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณเท่านัน ซึ งมัธยฐานเหมาะสมทีจะ
นํามาใช้เป็ นค่ากลางของข้อมูลเมือข้อมูลนัน ๆ มีค่าใดค่าหนึ งหรื อหลาย ๆ ค่าซึ งสู งหรื อตํากว่า
ค่าอืน ๆ อย่างผิดปกติ
2.4ๆให้นักเรี ย นช่ วยกันหาค่ามัธยฐานจากโจทย์ปัญหาที ครู กาํ หนดให้ๆ แล้วร่ วมกัน
อภิปรายหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที 3 แผนภาพต้น – ใบ แสดงข้อมูลเป็ นความสู ง(เซนติเมตร) ของนักเรี ยนกลุ่มหนึง ดังนี
ต้น
ใบ
8 9 7 7
3 4 5 5 6
5 8 1 3 2 1 1
1 3 2
จงหา 1)ๆจํานวนนักเรี ยนทังหมด
2)ๆมัธยฐานของความสู งของนักเรี ยนกลุ่มนี
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เรี ยงข้อมูลในแผนภาพ ต้น – ใบ โดยเรี ยงจากน้อยไปหามาก ดังนี
ต้น
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) จํานวนนักเรี ยนทังหมด
ตอบ 20 คน
2) มัธยฐานของความสู งของนักเรี ยนกลุ่มนี
ตําแหน่งมัธยฐานคือ
ดังนัน มัธยฐานคือ

N 1
2
151  151
2

20  1
2

= 10.5

= 151 เซนติเมตร

ตอบ

2.5ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที เรื องการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทีไม่ได้แจก
แจงความถี
2.6ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 1 เรื องการหาค่ามัธยฐาน
ของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี โดยนักเรี ยนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2.7ๆครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับการหาค่าฐานนิ ยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจง
ความถีโดยการสํารวจอายุของนักเรี ยนในห้องพร้อมทังจดบันทึกไว้บนกระดานแล้วให้นกั เรี ยนใน
ห้องช่ วยกันพิจารณาว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีอายุเท่าใด แล้วครู ชีแจงให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าอายุส่วน
ใหญ่ของนักเรี ยนคือค่าฐานนิยมของข้อมูลกลุ่มนี
2.8ๆครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี ยวกับการหาค่าฐานนิ ยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจง
ความถี แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที จงหาฐานนิยมของขนาดของรองเท้านักเรี ยนในชัน ม. 5 จํานวน 15 คน ซึงมีขนาด
4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 6, 6, 7 ตามลําดับ
วิธีทาํ
ฐานนิยมของขนาดรองเท้าของนักเรี ยนทัง 15 คน คือ ขนาด 6
เพราะรองเท้าขนาด 6 มีจาํ นวนนักเรี ยนใส่ มากทีสุ ด คือ 5 คน
ตอบ
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จงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี
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 เนื องจากข้อมูลชุดนีมีฐานนิยมมากกว่า 2 ค่า คือ 10, 12 และ 17 ซึง
ถือว่าไม่มีฐานนิยม
2.9ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิธีการหาค่าและข้อสรุ ปเกียวกับค่าฐานนิ ยมของ
ข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีจากตัวอย่างข้างต้น ดังนี

ตัวอย่างที

การหาฐานนิยมของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี จะเห็นว่าข้อมูลบางชุดอาจไม่มีฐานนิยมเลย
หรื ออาจมีฐานนิยม 2 ค่า แต่ในกรณี ทีข้อมูลชุดใดมีฐานนิยมมากกว่า ค่า อาจจะถือว่าข้อมูลชุด
นันไม่มีฐานนิยม
2.10ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ มทําใบงานที 2 เรื องการหาค่าฐานนิ ยมของข้อมูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี
2.11ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 2qเรื องการหาค่าฐาน
นิยม โดยนักเรี ยนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2.12ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ทีสําคัญในการ
ใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ ดังนี
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ข้ อสั งเกตและหลักเกณฑ์ ทสํี าคัญในการใช้ ค่ากลางชนิดต่ าง ๆ
1.qค่าเฉลียเลขคณิ ตเป็ นค่ากลางทีได้จากการนําทุก ๆ ค่าของข้อมูลมาเฉลียqมัธยฐานเป็ นค่ากลางที
ใช้ตาํ แหน่งทีของข้อมูล และฐานนิยมเป็ นค่ากลางทีได้จากข้อมูลทีมีความถีมากทีสุ ด
2.ๆถ้าในจํานวนข้อมูลทังหมดมีขอ้ มูลบางค่าทีมีค่าสู งหรื อตํากว่าข้อมูลอืน ๆqมากจะมีผลกระทบ
ต่อค่าเฉลียเลขคณิ ตqกล่าวคืออาจทําให้ค่าเฉลียเลขคณิ ตทีได้มีค่าสู งหรื อตํากว่าข้อมูลทีมีอยู่
ส่ วนใหญ่ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐานหรื อฐานนิยม
3.ๆมัธยฐานและฐานนิยมใช้เมือต้องการทราบค่ากลางของข้อมูลทังหมดโดยประมาณและรวดเร็ ว
ทังนีเนืองจากการหามัธยฐานและฐานนิยมบางครังไม่จาํ เป็ นต้องมีการคํานวณซึงอาจใช้
เวลามาก
4.ๆถ้าการแจกแจงความถีของข้อมูลประกอบด้วยอันตรภาคชันทีมีช่วงเปิ ดqอาจเป็ นชันตําสุ ดหรื อ
ชันสู งสุ ดชันใดชันหนึงหรื อสองชันqการหาค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิ ตไม่สามารถทําได้
qแต่สามารถหามัธยฐานหรื อฐานนิยมได้
5.ๆการแจกแจงความถีของข้อมูลทีมีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชันไม่เท่ากันอาจจะมีผลทําให้
ค่าเฉลียเลขคณิ ตหรื อฐานนิยมคลาดเคลือนไปจากทีควรจะเป็ นได้บา้ งแต่จะไม่มีผลกระทบต่อ
มัธยฐาน
6.ๆในกรณี ทีข้อมูลเป็ นประเภขข้อมูลเชิงคุณภาพqจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านัน
แต่ไม่สามารถหาค่าเฉลียเลขคณิ ตหรื อมัธยฐานได้
2.13ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที เรื องการหาค่ากลางของข้อมูล
2.14ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานทีq qเรื องการหาค่ากลาง
ของข้อมูล โดยนักเรี ยนในกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3)ๆกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการนําความรู้เรื องการหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมมา
ใช้ในการทําโครงงาน โดยยกตัวอย่างโครงงานทีมีผอู้ ืนเคยทํามาแล้ว
4.2ๆขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1)ๆทบทวนความรู ้ เ กี ยวกั บ เรื องการวางแผนในการทํา โครงงานqโดยสอบถาม
ความก้าวหน้า อุปสรรคหรื อปั ญหาทีอาจจะเกิดขึน พร้อมกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
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2)ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มลงมือทําโครงงานqซึ งอาจเป็ นการสร้างแบบสอบถามqการสร้าง
เครื องมือต่างqๆqหรื อการเตรี ยมอุปกรณ์ทีจะนํามาใช้ในการทําโครงงานของกลุ่มตนเองqโดยครู
คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คาํ ปรึ กษาและตอบคําถามในประเด็นทีสงสัย
3)ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานําเสนอความก้าวหน้าในการทําโครงงานว่าได้
จัดทําส่ วนใดไปบ้างqและส่ วนใดยังไม่ได้จดั ทําqโดยครู และเพือนักเรี ยนกลุ่มอืนqๆqคอยช่วยให้
คําแนะนําและเพิมเติมในสิ งทียังไม่สมบูรณ์
4.3ๆขันสรุ ป
1)ๆครู และนักเรี ยนแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ เกียวกับการหาค่ามัธยฐานqและ
ฐานนิยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
2)ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
4.4ๆขันทดสอบและประเมินผล
ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเรื องการหาค่ามัธยฐานและฐานนิ ยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจง
ความถีจํานวน 5 ข้อ
5.ๆสื อ/แหล่ งการเรียนรู้
5.1ๆใบงานที 1 เรื องการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
5.2ๆใบงานที 2 เรื องการหาค่าฐานนิยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
5.3ๆแบบทดสอบเรื องการหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
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6.ๆการประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
เครืองมือทีใช้ ในการประเมิน
ความรู้เรื องการหาค่า
แบบทดสอบเรื องการหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูล
มัธยฐานและฐานนิยม
ทีไม่ได้แจกแจงความถี
ของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจง
ความถี
การลงมือทําโครงงาน
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน (ด้านการลงมือ
ทําโครงงาน)
ทัก ษะกระบวนการทาง แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
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ใบงานที
การหาค่ ามัธยฐานของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคําตอบภายในเวลาทีกําหนด
1. ต่อไปนีเป็ นส่ วนสู ง(เซนติเมตร) ของนักเรี ยน 6 คน 152, 156, 165, 155, 156, 161
จงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. แผนภาพต้น–ใบ แสดงข้อมูลจํานวนเวลาทีนักเรี ยนใช้ทาํ แบบทดสอบจํานวน 100 ข้อ ดังนี
เวลาทีใช้ทาํ แบบทดสอบ (นาที)
2 3 3 4 5
1 3 5 7 8
1 1 1 1 4
1 3 8 9
0 0 0
1) จํานวนนักเรี ยนทังหมดทีทําแบบทดสอบ

ตอบ ………………………………………………………………………………………
2) เวลามากทีสุ ด และน้อยทีสุ ดทีนักเรี ยนใช้ในการทําแบบทดสอบ
ตอบ ………………………………………………………………………………………
3) จงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี
ตอบ ………………………………………………………………………………………
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ใบงานที
การหาค่ าฐานนิยมของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคําตอบภายในเวลาทีกําหนด
1. จงหาฐานนิยมจากข้อมูลต่อไปนี
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. จากแผนภาพต้น – ใบ แสดงนําหนักสัมภาระ(กิโลกรัม) ของผูโ้ ดยสารเครื องบินกลุ่มหนึง

1) จากโจทย์ขอ้ 3 มีผโู ้ ดยสารทังหมด ………………………… คน

2) ฐานนิยมของข้อมูลชุ ดนีคือ ………………………………
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ใบงานที
การหาค่ ากลางของข้ อมูล
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคําตอบภายในเวลาทีกําหนด
1. จงเขียนเครื องหมาย 9หน้าข้อความทีถูก และเขียนเครื องหมาย 2หน้าข้อความทีผิด
………. 1) ค่าเฉลียเลขคณิ ตของคะแนนสอบของนักเรี ยนห้องหนึงเท่ากับ 35 คะแนน
หมายความว่ามีครึ งหนึงนักเรี ยนสอบได้ตากว่
ํ า 35 คะแนน และอีกครึ งหนึง
สอบได้มากกว่า 35 คะแนน
………. 2) ในกรณี ทีค่าจากการสังเกตค่าหนึงค่าใดสู งหรื อตําไปกว่าค่าจากการสังเกตอืน ๆ
ในข้อมูลชุดเดียวกันมากแล้ว มัธยฐานย่อมใช้เป็ นตัวกลางของข้อมูลชุดนัน
ได้ดีกว่าค่าเฉลียเลขคณิ ต
………. 3) ค่าเฉลียเลขคณิ ตของข้อมูลใด ๆ จะต้องมีค่าอยูร่ ะหว่างค่าจากการสังเกตทีน้อย
ทีสุ ดกับค่าสังเกตทีมากทีสุ ดของข้อมูลนันเสมอ
………. 4) ฐานนิยมของข้อมูลใด ๆ จะมีจาํ นวนมากกว่าหนึงค่าไม่ได้
………. 5) ฐานนิยมเป็ นค่ากลางชนิดเดียวทีใช้ได้ทงข้
ั อมูลประเภทปริ มาณและคุณภาพ
2. จงเลือกค่ากลางทีเหมาะสม สําหรับข้อมูลในข้อต่อไปนี
1) อายุเฉลียของนักเรี ยนในห้องเรี ยนห้องหนึง
ตอบ ………………………………………………………………………………………
2) อาชีพของผูป้ กครองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งหนึง
ตอบ ………………………………………………………………………………………
3) คะแนนสอบของนักเรี ยน ซึ งมีความแตกต่างกันไม่มากนัก
ตอบ ………………………………………………………………………………………
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4) จํานวนเงินทีแม่จ่ายเป็ นค่าขนมของบุตรใน 1 สัปดาห์
ตอบ ………………………………………………………………………………………
3. จงหาว่าข้อมูลชุดใดมีค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากัน
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. นักเรี ยน 5 คน ได้รับเงินไปโรงเรี ยนคิดเป็ นค่าเฉลียเลขคณิ ตเท่ากับ 20 บาท มัธยฐานเท่ากับ
18 บาท และฐานนิยมเท่ากับ 15 บาท
1) ถ้าเด็กทีมีเงินมากทีสุ ดมีเงินมากกว่าเด็กทีมีเงินน้อยทีสุ ดอยู่ 17 บาท จงหาจํานวนเงินของ
เด็กคนทีมีเงินมากเป็ นอันดับสอง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) ถ้าเด็กแต่ละคนได้รับเงินพิเศษเพิมเป็ น 2 เท่าของเงินเดิม แต่ตอ้ งหักค่าของขวัญคนละ
10 บาท จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยม ของเงินทีเหลือของเด็กทังห้าคน
แล้วพิจารณาว่าค่ากลางทังสามมีการเปลียนแปลงอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. ข้อมูลชุดหนึงประกอบด้วย 17, 14, 11, 6 และ a จงหาค่า a ทีทําให้ค่าเฉลียเลขคณิ ต
และมัธยฐานของข้อมูลชุ ดนีมีค่าเท่ากัน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรี ยนชุ ดที 3
เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
คําชีแจง ข้อสอบฉบับนีเป็ นข้อสอบแบบปรนัยจํานวน 5 ข้อๆ ละ คะแนน รวม 5 คะแนน
คําสั ง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมายกากบาท (X) ซึ งตรงกับคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดในกระดาษคําตอบ
1.

ฐานนิยมของข้อมูล 5, 6, 5, 7, 6 และ 8 เท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
5
ข.
6
ค.
5 และ 6
ง.
ไม่มีฐานนิยม

2.

มัธยฐานของข้อมูล 5, 6, 5, 7, 5 และ 8 เท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
5
ข.
5.5
ค.
6
ง.
6.5

3.

มัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน 5 คน เป็ น 72 คะแนน ภายหลังพบว่า
ได้กรอกคะแนนของนักเรี ยนผิดไป 2 คน ดังนี คนแรกกรอกคะแนนมากกว่าความจริ งไป 5
คะแนน คนที 4 กรอกคะแนนน้อยกว่าความจริ งไป 3 คะแนน ถ้าคะแนนจริ งของนักเรี ยนทัง
สองคนเป็ น 69 และ 81 คะแนน ตามลําดับ แล้วมัธยฐานทีถูกต้องเป็ นเท่าใด
ก.
70 คะแนน
ข.
72 คะแนน
ค.
78 คะแนน
ง.
80 คะแนน

4.

กําหนดข้อมูล 2 ชุด คือ
ข้อมูลชุดที 1: 6 a 2 6 1
ข้อมูลชุดที 2: 3 1 2 3 6
ค่าของ a เท่ากับจํานวนในข้อใดทีทําให้มธั ยฐานของข้อมูลชุดที 1 มีค่าเท่ากับฐานนิยมของ
ข้อมูลชุดที 2
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
6
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5.

ข้อมูลชุดหนึงมี 3 จํานวน มีค่าเฉลียเลขคณิ ตเป็ น 46 ฐานนิยมเป็ น 45 แล้วมัธยฐานเท่ากับ
จํานวนในข้อใด
ก.
43
ข.
44
ค.
45
ง.
46

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรี ยนชุ ดที 3
เรือง มัธยฐานและฐานนิยมของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ข
ข
ค
ค
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 4
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบืองต้ น
วิชาคณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
ค32101
เรือง การวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้ พสิ ั ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
จํานวน 3 ชัวโมง
ช่ วงชันที 3
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั น/ตัวชีวัด
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชีวัด ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วงเบียงเบนมาตรฐาน
และเปอร์ เซนต์ไทล์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอการเชือมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/3 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม.4-6/5 เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ
ค 6.1 ม.4-6/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. สาระการเรียนรู้ (เนือหา)
การวัด การกระจายของข้อ มู ล ที ไม่ ไ ด้แ จกแจงความถี โดยใช้พิ สั ย และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน
3. สาระสํ าคัญ
การกระจาย(Dispersion) ค่าการวัดการกระจายเป็ นค่าสถิติทีอธิ บายถึงการกระจายข้อมูล
ในชุดข้อมูล ซึ งการวัดการกระจายนีอาจทําได้หลายลักษณะด้วยกัน ทีสําคัญคือการวัดการกระจาย
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ด้ว ยพิ สั ย ความแปรปรวน และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การวัดการกระจายมี ความสํา คัญใน
ลักษณะทีทําให้ตดั สิ นใจเกียวกับความเชือถือได้ของค่าวัดแนวโน้มสู่ ส่วนกลางได้ดีมากขึนรวมทัง
สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลสองชุดได้ดีขึน
พิสัย (Range)ๆเป็ นการวัดการกระจายอย่างคร่ าว ๆ เพราะค่าทีได้หามาจากค่าของข้อมูล
เพียงสองค่าเท่านัน ค่าอืน ๆ ของข้อมูลไม่ได้นาํ มาใช้ในการคํานวณเลย ซึ งนิยมใช้วดั การกระจาย
ของข้อมูลในกรณี ทีไม่ตอ้ งการความถูกต้องมากนัก
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็ นการวัดการกระจายทีนักสถิติยอมรับว่า
เป็ นวิธีวดั การกระจายได้ดีทีสุ ด ทังนีเนืองจากการวัดการกระจายโดยวิธีนีใช้ขอ้ มูลทุก ๆ ค่าหรื อมี
ตัวแทนของข้อมูลทุกค่ามาคํานวณ การวัดการกระจายโดยวิธีนีนอกจากจะให้ค่าการกระจายทีมี
ความละเอียดถูกต้องและเชือถือได้มากทีสุ ดแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติใน
ชันสู งต่อไป ซึ งการวัดการกระจายแบบอืนนํามาใช้ไม่ได้
3. ชินงาน/ภาระงาน
การเขียนรายงานโครงงาน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขันนํา
1)ๆครู ชีแจงตัวชีวัด และร่ วมกันอภิปรายถึงขอบข่ายของเนือหาสาระทีจัดการเรี ยนรู้
2)ๆให้ความรู้ในสาระคณิ ตศาสตร์เรื องการวัดการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถี
โดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2.1ๆครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนเกียวกับการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย โดย
ยกตัวอย่างคะแนนสอบของนักเรี ยนสองกลุ่มทีมีค่าเฉลียเลขคณิ ตเท่ากัน ดังนี
กลุ่มที
กลุ่มที

คะแนนตําสุ ด
8
23

คะแนนสู งสุ ด
48
45

X

35
35

แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาว่าคะแนนสอบของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะ
การกระจายอย่างไร โดยดู จากผลต่างของคะแนนสู งสุ ดกับคะแนนตําสุ ด ซึ งจะเห็ นว่าคะแนน
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สู งสุ ดกับคะแนนตําสุ ดของกลุ่มแรกต่างกัน คะแนนๆแต่กลุ่มสองต่างกันเพียงๆ ๆคะแนน
แสดงว่าข้อมูลทีเป็ นคะแนนสอบของนักเรี ยนกลุ่มที มีการกระจายมากกว่ากลุ่มที
2.2 ครู ชีแจงให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าข้อมูลในข้อ 2.1 เป็ นการวัดการกระจายของข้อมูลโดย
ใช้พิสัย พร้อมทังยกตัวอย่างโจทย์การหาพิสัยบนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันหาคําตอบ ดังนี
ตัวอย่างที 1 จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และพิสัย ของข้อมูลต่อไปนี
1) 4, 8, 11, 11, 16
2) 4, 7, 11, 12, 16
3) 4, 4, 11, 15, 16
จงพิจารณาการกระจายข้อมูลทังสามชุด
วิธีทาํ
คํานวณหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และพิสัย ของข้อมูลทังสามชุด ได้ดงั นี
ข้ อมูลชุ ดที
1
2
3

ค่ าเฉลียเลขคณิต
4  8  11  11  16
5
4  7  11  12  16
5
4  4  11  15  16
5

= 10

มัธยฐาน
11

พิสัย
16-4 = 12

= 10

11

16-4 = 12

= 10

11

16-4 = 12

จะเห็นว่า ข้อมูลทังสามชุดมีค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และพิสัย เท่ากัน
การกระจายของข้อมูลชุดที 1) และ 2) ใกล้เคียงกัน
แต่การกระจายชุดที 3) ต่างจากข้อมูลทังสองชุดค่อนข้างมาก
2.3ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการและลักษณะการวัดการกระจายของข้อมูล
โดยใช้พิสัย ดังนี
การวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้ พสิ ั ย
ถ้า X1 , X 2 , X3 , … , X n เป็ นค่าของข้อมูลชุดหนึง
พิสัยของข้อมูลชุดนีเท่ากับ Xmax – Xmin
เมือ Xmax และ Xmin เป็ นค่าสู งสุ ดและค่าตําสุ ดของข้อมูลชุดนี ตามลําดับ
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2.4ๆครู สนทนาร่ วมกับนักเรี ยนถึ งการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัยว่ามีขอ้ ดีที
สามารถหาได้สะดวกและรวดเร็ ว ซึ งส่ วนใหญ่ใช้วดั การกระจายข้อมูลในกรณี ทีไม่ตอ้ งการความ
ถูกต้องมากนัก แต่ถา้ เป็ นการวัดการกระจายทีนักสถิติยอมรับว่าเป็ นวิธีวดั การกระจายได้ดีทีสุ ดนัน
ต้องใช้การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทังนี
เนื องจากการวัดการกระจายโดยวิธีนีใช้ขอ้ มูลทุก ๆ ค่าหรื อมีตวั แทนของข้อมูลทุกค่ามาคํานวณ
การวัดการกระจายโดยวิธีนีนอกจากจะให้ค่าการกระจายทีมีความละเอียดถูกต้องและเชื อถือได้มาก
ทีสุ ดแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติในชันสู งต่อไป ซึ งการวัดการกระจาย
แบบอืนนํามาใช้ไม่ได้ การหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถี
ถ้า X1 , X 2 , X3 , … , X n เป็ นข้อมูล
และ N เป็ นจํานวนของประชากร และมีค่าเฉลียเลขคณิ ตเป็ น

μ

แล้ว

N

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของประชากรคือ

V

¦ (Xi  μ)2

=

i 1

N

และในกรณี ทีข้อมูลชุดนันเป็ นข้อมูลของตัวอย่าง จะใช้สัญลักษณ์ s หรื อ S.D. แทน
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง คํานวณจากสู ตรต่อไปนี
ถ้า n เป็ นจํานวนข้อมูลของตัวอย่าง และมีค่าเฉลียเลขคณิ ตเป็ น X แล้ว
n

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

¦ (Xi  X)2

s =

i 1

n 1

2.5ๆครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกียวกับการหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทีไม่ได้
แจกแจงความถี แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบ โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในส่ วนที
ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี
ตัวอย่างที 2 จงหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 4, 5, 6, 9
วิธีทาํ

X

=

4569
4

=

24
4

= 6
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n

จาก

s

=

¦ (Xi  X)2
i 1

n 1

4

¦ (Xi  X)2 ได้ดงั นี

หาค่า

i 1
4

¦ (X i  X) 2 =

(4  6)2 + (5  6)2 + (6  6)2 + (9  6)2

i 1

=
=
ดังนัน s

=

4+1+0+9
14
14
4 1

|

4.67

2.16
ตัวอย่างที 3 จงหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของเงินทีเด็ก คนได้รับ ดังนี 32, 45, 60, 35, 70
55 และ 53
|

วิธีทาํ

=

X

32  45  60  35  70  55  53
7
n

จาก
หาค่า

s

=

¦ (Xi  X)2
i 1

n 1

4

4

i 1

i 1

¦ (Xi  X) และ ¦ (Xi  X)2 ได้ดงั นี
Xi

Xi  X

(Xi  X)2

32
45
60
35
70
55
53
รวม

-18
-5
10
-15
20
5
3

324
25
100
225
400
25
9
,

=

350
7

= 50
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ดังนัน s

=
|

1108
7 1

|

184.67

13.59

2.6ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที 1ๆเรื องการวัดการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจก
แจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2.7ๆสุ่ มนักเรี ยนบางกลุ่มออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดในใบงานที 1ๆเรื องการวัดการกระจาย
ของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนักเรี ยนในกลุ่มอืน ๆ
คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2.8ๆครู ส นทนาร่ ว มกับ นัก เรี ย นเกี ยวกับ ข้อ มู ล โดยทัวไปไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล ด้า น
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ว่าในพืนทีทีเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจะมีการแจกแจงเป็ นแบบ
ปกติ หรื อการแจกแจงข้อมูลตามธรรมชาติ ซึ งสมบัติประการหนึ งคือ จํานวนข้อมูลทีมีอยูใ่ นช่วง
μ r 2V และ X r 2s จะมีประมาณร้ อยละ 95 ของจํานวนข้อมูลทังหมด ซึ งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ทีนิยมเรี ยกว่า “The 95% Rule” ซึ งกล่าวว่า โดยทัวไปไม่วา่ ข้อมูลจะมีการกระจายลักษณะใด จะมี
ข้อมูลอยูป่ ระมาณ 95% ของข้อมูลทังหมดทีอยูใ่ นช่วง ( μ  2V , μ  2V ) และ ( X  2s , X  2s )
2.9ๆครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเพือสนับสนุนสมบัติดงั กล่าวๆแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหา
คําตอบๆโดยครู คอยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในส่ วนทียังไม่สมบูรณ์ ดังนี
ตัวอย่างที พิจารณาแผนภาพต้น-ใบ ทีแสดงคะแนนสอบของนักเรี ยน 50 คน ทีมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน ดังนี
ต้น
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
ค่าเฉลียเลขคณิ ต ( X ) ของข้อมูลชุดนีคือ 66 คะแนน

245
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน(s) ของข้อมูลชุดนี คือ 14.92 คะแนน
เมือพิจารณาจํานวนข้อมูลทีอยูใ่ นช่วง ( X  2s , X  2s )
=
66 – 2(14.92) = 36.16
X  2s
=
66 + 2(14.92) = 95.84
X  2s
จะพบว่ามีขอ้ มูลทีมีค่าตํากว่า 36.16 อยูส่ องข้อมูลได้แก่ 32 และ 35
และพบว่ามีขอ้ มูลทีมีค่าสู งกว่า 95.84 อยูห่ นึงจํานวนคือ 98
นันคือ ข้อมูลทีมีค่าอยูร่ ะหว่าง X  2s และ X  2s มีทงหมด
ั
50-3 = 47 ข้อมูล
ซึงคิดเป็ น 94% ของข้อมูลทังหมด
สรุ ปได้ว่า 94% ซึ งใกล้เคียงกันประมาณ 95% ของข้อมูลทังหมดทีเป็ นคะแนนสอบของ
นักเรี ยน 50 คน ตกอยูใ่ นช่วง X  2s ถึง X  2s
2.10ๆครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกียวกับ “The 95% Rule” ทีนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
บางประการแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบ โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในส่ วนทียังไม่
สมบูรณ์ ดังนี
ตัวอย่างที ร้านอาหารแห่งหนึงเปิ ดบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงบ้านทีอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับร้าน ถ้า
ทางร้านทดลองส่ งอาหารให้กบั ลูกค้ากลุ่มหนึ งพบว่าค่าเฉลียเลขคณิ ตของเวลาทีใช้ส่งอาหารเป็ น
20 นาที ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเป็ น 6 นาที อยากทราบว่าอย่างเร็ ว ที สุ ดและอย่า งช้า ที สุ ด ที
พนักงานจะส่ งอาหารให้ลูกค้าส่ วนใหญ่ใช้เวลาประมาณกีนาที
วิธีทาํ ค่าเฉลียเลขคณิ ตของเวลาทีใช้ส่งอาหารเป็ น 20 นาที
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเป็ น นาที
จะได้
=
20 – 2(6)
= 8
X  2s
=
20 + 2(6)
= 32
X  2s
นันคือ ส่ วนใหญ่ 95% ของจํานวนครังทีพนักงานส่ งอาหารจะส่ งอาหารให้ลูกค้าอย่างเร็ ว
ทีสุ ด 8 นาที และอย่างช้าทีสุ ด 32 นาที
2.11ๆครู ชีแจงให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า “The 95% Rule” สามารถนําไปหาค่าประมาณของ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัย โดยพิจารณาว่า ถ้าประมาณ 95% ของข้อมูลทังหมดอยู่ในช่วง
X  2s ถึง X  2s แล้วพิสัยมีค่าประมาณ 4 เท่าของส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
นันคือ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานประมาณ

ค่าพิ สยั
4
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ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาประกอบการหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัย แล้ว
ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบ โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในส่ วนทียังไม่สมบูรณ์ ดังนี
ตัวอย่างที 6 จงหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 2, 3, 4, 4, 7
วิธีทาํ

X

=

23 45 6
5

=

20
5

= 4

n

จาก

s

=

ดังนัน s

=

¦ (Xi  X)2
i 1

n 1

14
5 1

|

3.5

|

1.25

1.87
หาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานจากพิสัยได้ดงั นี
|

s

|
|

ค่าพิ สยั
4

72
4

2.12ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําใบงานที 2 เรื องการวัดการกระจายของข้อมูล ทีไม่ได้
แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2.13ๆสุ่ ม นัก เรี ย นบางกลุ่ ม ออกมาเฉลยแบบฝึ กหัด ในใบงานที 2qเรื องการวัด การ
กระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนักเรี ยนใน
กลุ่มอืน ๆ คอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3)ๆกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการนําความรู้ เรื องการวัดการกระจายของข้อมูล ที
ไม่ ไ ด้แ จกแจงความถี โดยใช้พิ สั ย และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานมาใช้ใ นการทํา โครงงานqโดย
ยกตัวอย่างโครงงานทีมีผอู ้ ืนเคยทํามาแล้ว
4.2ๆขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1)ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการเขียนรายงานทีเป็ นการเสนอผลงานทีได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามาqซึ งจะทําให้ผอู้ ืนทราบแนวคิด หรื อปั ญหาทีศึกษาๆวิธีดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ ทีรวบรวมได้ ผลของการศึกษา ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทีได้จาก
โครงงานqซึ งในการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีอ่านเข้าใจง่ายชัดเจนๆสัน ๆๆและตรงไปตรงมา

247
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในขันตอนการวางแผนในการทําโครงงานๆโดยครู
คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดๆให้คาํ ปรึ กษาและตอบคําถามในประเด็นทีสงสัย
2)ๆให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานําเสนอรายละเอียดในการเขียนรายงานๆโดย
ครู และเพือนนักเรี ยนกลุ่มอืน ๆ คอยช่วยให้คาํ แนะนําและเพิมเติมในสิ งทียังไม่สมบูรณ์
4.3ๆขันสรุ ป
1)ๆครู และนักเรี ยนแลกเปลี ยนความรู้และประสบการณ์ เกี ยวกับการวัดการกระจายของ
ข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2)ๆครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
4.4ๆขันทดสอบและประเมินผล
ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเรื องการวัดการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้
พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานจํานวน 5 ข้อ
5.ๆสื อ/แหล่ งการเรียนรู้
5.1ๆใบงานที 1ๆเรื องการวัดการกระจายของข้อมูล ทีไม่ไ ด้แ จกแจงความถี โดยใช้พิสัย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.2ๆใบงานที 2ๆเรื องการวัดการกระจายของข้อมูล ทีไม่ ไ ด้แ จกแจงความถี โดยใช้พิสัย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.3ๆแบบทดสอบเรื องการวัดการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจงความถีโดยใช้พิสัยและส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
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6. การประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
เครืองมือทีใช้ ในการประเมิน
ความรู้เรื องการวัดการ
แบบทดสอบเรื องการวัดการกระจายของข้อมูลทีไม่ได้แจกแจง
กระจายของข้อมูลทีไม่ได้ ความถีโดยใช้พสิ ัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
แจกแจงความถีโดยใช้
พิสัยและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
การเขียนรายงาน
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน (ด้านการเขียน
รายงาน)
ทัก ษะกระบวนการทาง แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
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ใบงานที
การวัดการกระจายของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถีโดยใช้ พสิ ั ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคําตอบภายในเวลาทีกําหนด
1. ถ้าคะแนนสอบของนักเรี ยน 10 คน ทีมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็ นดังนี
5, 7, 8, 10, 6, 4, 10, 5, 9, 6
1) จงหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) ถ้าครู ผสู ้ อนปรับคะแนนนักเรี ยนใหม่โดยนําคะแนนของทุกคนมาคูณ แล้วบวกด้วย
แล้วส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุ ดใหม่นีจะมีค่าเท่าใด และมีความสัมพันธ์กบั ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดเดิมอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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2. ค่าเฉลียเลขคณิ ตและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดแรกมีค่าประมาณ 50 และ 32
ตามลําดับ จงหาค่าเฉลียเลขคณิ ตและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดทีสอง
ข้อมูลชุดแรก 11 18 29 51 73 87 88
ข้อมูลชุดแรก 15 22 33 55 77 91 92
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. จงประมาณว่าข้อมูลทีกําหนดให้ในข้อ 1) ถึง 5) ชุดใดมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานใกล้เคียง
กับค่าทีกําหนดให้ไว้ในข้อ a) ถึง e) แล้วเติมคําตอบลงในช่องว่าง
.......... 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. ครอบครัวหนึงพ่อมีอายุ 45 ปี แม่มีอายุ 40 ปี ลูก 3 คนมีอายุ 18 14 และ 12 ปี ตามลําดับ
เมือหาค่าเฉลียเลขคณิ ต และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุของคนในครอบครัวนีจะได้เท่ากับ
25.8 ปี และ 13.86 ปี ตามลําดับ อีก 3 ปี ข้างหน้า ค่าเฉลียเลขคณิ ตและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานจะมีค่าเท่ากับเท่าใด
ตอบ ค่าเฉลียเลขคณิ ต
มีค่าเท่ากับ ............................................................
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ ............................................................
5. ถ้าข้อมูล a, b, c, d มี x = p และ S.D. = q แล้วข้อมูล 2a–1, 2b–1, 2c–1 และ 2d–1
จะมีค่าเฉลียเลขคณิ ตและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับ
ตอบ ค่าเฉลียเลขคณิ ต
มีค่าเท่ากับ ............................................................
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ ............................................................
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ใบงานที
การวัดการกระจายของข้ อมูลทีไม่ ได้ แจกแจงความถีโดยใช้ พสิ ั ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
รายชือสมาชิก
1. …………………………………………………………… เลขที ...................
2. …………………………………………………………… เลขที ...................
3. …………………………………………………………… เลขที ...................
4. …………………………………………………………… เลขที ...................
5. …………………………………………………………… เลขที ...................
6. …………………………………………………………… เลขที ...................
คําสั ง ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มระดมความคิดในการหาคําตอบภายในเวลาทีกําหนด
1. จงประมาณส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทีกําหนดให้ต่อไปนีจากพิสัย พร้อมทัง
หาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทีกําหนดให้โดยการคํานวณจากสู ตร
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. บริ ษทั ผลิตของเด็กเล่นแห่งหนึงได้ผลิตรถเด็กเล่นโดยทดลองให้พนักงานกลุ่มหนึงประกอบ
ชินส่ วนรถจํานวน 100 คัน พบว่าค่าเฉลียเลขคณิ ตของเวลาทีใช้ประกอบชินส่ วนเป็ น 50 นาที
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเป็ น 12 นาที อยากทราบว่าอย่างเร็ วทีสุ ดและอย่างช้าทีสุ ดทีพนักงาน
จะประกอบชินส่ วนรถจํานวน 100 คัน เสร็ จใช้เวลาประมาณกีนาที
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

253
แบบทดสอบหลังเรี ยนชุ ดที 4
เรือง การวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้ พสิ ั ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
คําชีแจง ข้อสอบฉบับนีเป็ นข้อสอบแบบปรนัยจํานวน 5 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน
คําสั ง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมายกากบาท (X) ซึ งตรงกับคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดในกระดาษคําตอบ
1.

ข้อมูลชุดทีหนึงเป็ น 7, 7, 7, 7 และ 7 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับจํานวน
ในข้อใด
ก.
0
ข.
4
ค.
5
ง.
7

2.

ข้อมูลชุดทีหนึงเป็ น 2, 3, 4, 5 และ 6 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับจํานวนใน
ข้อใด
ก.
ข.
1.5
2
ค.
ง.
2.5
3

3.

ข้อมูลชุดทีหนึงเป็ น 1, 3, และ a มีค่าเฉลียเลขคณิ ตกับ 4 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลชุดนีมีค่าเท่ากับจํานวนในข้อใด
ก.
ข.
13
11
ค.
ง.
15
17

4.

เด็กกลุ่มหนึงมี 8 คน มีอายุดงั นี 15, 14, 12, 10, 10, 9, 8, 6 ถ้าเด็กกลุ่มนีมีอายุเฉลีย
10.5 ปี และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุเป็ น 3.02 ปี แล้วจงพิจารณาข้อความต่อไปนี
ก) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า อายุเฉลียของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากับ 15.5 ปี
ข) เมือ 2 ปี ทีแล้ว ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุของเด็กกลุ่มนีจะเท่ากับ 1.02 ปี
ก.
ข้อ ก) ถูก ข้อ ข) ผิด
ข.
ข้อ ข) ถูก ข้อ ก) ผิด
ค.
ถูกทังสองข้อ
ง.
ผิดทังสองข้อ
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5.

ข้อมูลชุดหนึงมี 3 จํานวน หาค่าเฉลียเลขคณิ ตได้เท่ากับ 10 และหาส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ได้เท่ากับศูนย์ ถ้าเพิมข้อมูลเข้าไปอีก 1 จํานวนแล้วหาค่าเฉลียเลขคณิ ตได้เป็ น 9 แล้วส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทัง 4 จํานวน มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
0
ข.
1
ค.
2
ง.
3

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที 4
เรือง การวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้ พสิ ั ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย
ก
ค
ข
ก
ค
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แบบประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมโครงงาน
ชือโครงงาน ………………………………………………………………………………………
ชือผูจ้ ดั ทํา 1. …………………………………….……
2. …………………………………….……
3. …………………………………….……
4. …………………………………….……
5. …………………………………….……
6. …………………………………….……

ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………

วัน เดือน ปี ทีประเมิน ………………………………………………………………………………
ระดับคุณภาพ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื อสาร สื อความหมาย และ
การนําเสนอ
4. การเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์อืนๆ
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
รวม
ค่ าเฉลีย/ระดับคุณภาพ

4 คะแนน
(สู งมาก)

3 คะแนน 2 คะแนน
(สู ง) (ปานกลาง)

1 คะแนน
(ตํา)
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ตารางแสดงเกณฑ์ การประเมินคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมโครงงาน
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหา

คะแนน
(ความหมาย)
4
(สูงมาก)

3
(สูง)

การให้เหตุผล

2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)
4
(สูงมาก)
3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

ระดับคุณภาพ
มีการศึกษาปัญหาและอธิ บายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรื อเรื องที
จะทําโครงงานได้เข้าใจชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
ดําเนินการตามแผนทีวางไว้ครบทุกขันตอนสามารถประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งโครงงานได้อย่างเหมาะสม
มีการศึกษาปัญหาและอธิ บายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรื อเรื องที
จะทําโครงงานได้เข้าใจชัดเจน และมีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ
มีการศึกษาปัญหาและอธิ บายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรื อเรื องที
จะทําโครงงานได้เข้าใจชัดเจน
มีการศึกษาปัญหาและอธิ บายถึงเหตุผลในการเลือกปัญหาหรื อเรื องที
จะทําโครงงานได้ยงั ไม่ชดั เจน
มีการอ้างอิงเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงทีถูกต้องบางส่ วน และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสิ นใจ
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสิ นใจ
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
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ทักษะ
คะแนน
กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)
ทางคณิตศาสตร์
การสื อสาร
4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้
การสื อ
(สูงมาก) กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบตามลําดับขันตอน
ความหมายทาง
เป็ นระบบ กระชับ ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ์
คณิ ตศาสตร์
3
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ทีถูกต้อง นําเสนอโดยใช้
และการ
กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบตามลําดับขันตอนได้
(สูง)
นําเสนอ
ถูกต้อง ขาดรายละเอียดทีสมบูรณ์
2
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ พยายามนําเสนอโดยใช้
(ปานกลาง) กราฟ แผนภูมิหรื อตารางแสดงข้อมูลประกอบชัดเจนบางส่ วน
1
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่าย ๆ ไม่ได้ใช้กราฟ
(ตํา)
แผนภูมิหรื อตารางเลย และการนําเสนอข้อมูลไม่ชดั เจน
การเชือมโยง
4
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยงกับ
(สูงมาก) สาระคณิ ตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน เพือช่วยในการ
แก้ปัญหาหรื อประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
3
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยงกับ
สาระคณิ ตศาสตร์/สาระอืน/ในชีวิตประจําวัน เพือช่วยในการ
(สูง)
แก้ปัญหาหรื อประยุกต์ใช้ได้บางส่ วน
2
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยงกับ
(ปานกลาง) สาระคณิ ตศาสตร์ได้บางส่ วน
1
นําความรู ้หลักการและวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการเชือมโยงยัง
(ตํา)
ไม่เหมาะสม
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ทักษะ
คะแนน
กระบวนการ (ความหมาย)
ระดับคุณภาพ
ทางคณิตศาสตร์
ความคิดริ เริ ม
4
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
สร้างสรรค์
(สูงมาก) สมบูรณ์
3
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องแต่
(สูง)
นําไปปฏิบตั ิแล้วไม่ถกู ต้องสมบูรณ์
2
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํ ไปปฏิบตั ิได้ถกู ต้องสมบูรณ์
(ปานกลาง)
1
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นาํ ไปปฏิบตั ิแล้วยังไม่สมบูรณ์
(ตํา)

ตารางแสดงเกณฑ์ การแปลผลคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมโครงงาน
ค่ าเฉลีย

ระดับคุณภาพทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ตํา
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
ชือโครงงาน ………………………………………………………………………………………
ชือผูจ้ ดั ทํา 1. …………………………………….……
2. …………………………………….……
3. …………………………………….……
4. …………………………………….……
5. …………………………………….……
6. …………………………………….……

ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………
ชันมัธยมศึกษาปี ที…..…….เลขที ………

วัน เดือน ปี ทีประเมิน ………………………………………………………………………………
ระดับการปฏิบัติ
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน
(สู งมาก)
(สู ง) (ปานกลาง)
(ตํา)
. การเลือกหัวข้อเรื องหรื อปั ญหาทีจะศึกษา
2. การวางแผนในการทําโครงงาน
3. การลงมือทําโครงงาน
4. การเขียนรายงาน
5. การนําเสนอผลงาน
รวม
ค่ าเฉลีย/ระดับคุณภาพ
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ตารางแสดงเกณฑ์ การประเมินระดับความสามารถในการทําโครงงาน
ความสามารถ
ในการทํา
คะแนน
ระดับความสามารถ
(ความหมาย)
โครงงาน
คณิตศาสตร์
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใดหรื อ
การเลือกหัวข้อ
4
เรื องหรื อปั ญหา (สู งมาก) ตัวแปรใด เป็ นเรื องทีเกียวข้องกับเรื องทีเรี ยน และเป็ นเรื องที
แปลกใหม่
ทีจะศึกษา
3
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใด
หรื อตัวแปรใดและเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับเรื องทีเรี ยน
(สู ง)
2
หัวข้อเรื องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใด
(ปานกลาง) หรื อตัวแปรใด
1
หัวข้อเรื องยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะศึกษาสิ งใด
หรื อตัวแปรใด
(ตํา)
การวางแผนใน
4
มีการวางแผนในการทํางาน เขียนขันตอนในการทํางานไว้อย่าง
การทํา
(สู งมาก) ชัดเจน และมีแนวทางการประเมินเพือปรับปรุ งโครงงาน
โครงงาน
3
มีการวางแผนในการทํางาน และเขียนขันตอนในการทํางานไว้
อย่างชัดเจน
(สู ง)
2
มีการวางแผนในการทํางาน
(ปานกลาง)
1
ไม่มีการวางแผนในการทํางาน
(ตํา)
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ความสามารถ
ในการทํา
คะแนน
ระดับความสามารถ
(ความหมาย)
โครงงาน
คณิตศาสตร์
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นอย่างดี มี
การลงมือทํา
4
โครงงาน
(สู งมาก) วัสดุอปุ กรณ์และข้อมูลในการทํางานครบถ้วน และทํางานได้เสร็จ

การเขียน
รายงาน

3
(สู ง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)
4
(สู งมาก)

สมบูรณ์ทนั เวลา
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นอย่างดี
และมีวสั ดุอุปกรณ์และข้อมูลในการทํางานครบถ้วน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นอย่างดี
สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางาน
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด สาระในแต่ละหัวข้อ
เขียนได้ถกู ต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และเขียนอภิปรายผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด และสาระในแต่ละ
หัวข้อ เขียนได้ถกู ต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย

3
(สู ง)
2
เขียนรายงานได้ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด
(ปานกลาง)
1
เขียนรายงานไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อทีกําหนด
(ตํา)
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ความสามารถ
ในการทํา
คะแนน
(ความหมาย)
โครงงาน
คณิตศาสตร์
การนําเสนอ
ผลงาน

4
(สูงมาก)
3
(สูง)
2
(ปานกลาง)
1
(ตํา)

ระดับความสามารถ
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตังได้สวยงาม นําเสนอ
โครงงานได้น่าสนใจ เป็ นขันตอน และตอบคําถามได้อย่าง
คล่องแคล่ว
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตังได้สวยงาม และ
นําเสนอโครงงานได้น่าสนใจ เป็ นขันตอน
มีการจัดแสดงโครงงาน ออกแบบและติดตังได้สวยงาม
มีการจัดแสดงโครงงาน

ตารางแสดงเกณฑ์ การแปลผลการประเมินระดับความสามารถในการทําโครงงาน
เกณฑ์ การประเมินโครงงาน

ระดับคะแนน

สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ตํา

3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน
คําชีแจง แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ระดับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
ตอนที 1 ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงกับความเป็ นจริ งมากทีสุ ด
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณ์ในการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
มี
ตอนที 2 ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงกับความเป็ นจริ งมากทีสุ ด

รายการ
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1. นักเรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. นักเรี ยนได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกับเพือน
3. การทําโครงงานทําให้ได้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน
4. การทําโครงงานเป็ นเรื องทีสนุกน่าสนใจ
5. การทําโครงงานเป็ นเรื องทีท้าทายความสามารถ
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. นักเรี ยนได้วางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
7. นักเรี ยนได้ฝึกความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
8. นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
9. นักเรี ยนได้ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาแก้ปัญหา
10. ทําให้นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
มากขึน

มาก
ทีสุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
(2)
(4 )
กลาง
(3)

ไม่มี

น้ อย
ทีสุ ด
(1)
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รายการ

มาก
ทีสุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
(4 )
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ทีสุ ด
(1)

ด้ านประโยชน์ ทีได้ รับจากการร่ วมปฏิบัตกิ จิ กรรม
การเรียนรู้
11. การทําโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่างสังเกต
สิ งทีอยูร่ อบตัว
12. การทําโครงงานช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้
ความสามารถในการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างเป็ นระบบ
13. การทําโครงงานช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
14. การทําโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้
15. การทําโครงงานทําให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ได้ดีขึน

รวม
ตอนที 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตารางแสดงเกณฑ์ การกําหนดค่ าระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตารางแสดงเกณฑ์ การแปลผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับความพึงพอใจ
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

ค่ าเฉลีย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49
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ภาคผนวก จ
รู ปภาพการจัดแสดงโครงงานและนักเรี ยนนําเสนอโครงงานคณิ ตศาสตร์

273

267

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 1 เรืองความสั มพันธ์ ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 2 เรืองทําไมต้ องเรียนสายวิทย์

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 3 เรืองความคิดเห็นในด้ านต่ าง ๆ ของโรงเรียน นมร.สว.
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โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 4 เรืองการสํ ารวจความคิดเห็นเกียวกับโรงอาหาร(The Food Park S.W.3)

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 5 เรืองการสํ ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการห้ องสมุด

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 6 เรืองอะไร ๆ ก็ Facebook

269

โครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มที 7 เรืองอุ่นใจไปกับน้ อง VAN

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538

นางจุไรรัตน์ ปึ งผลพูล
42/2 หมู่ 2 ตําบลงิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล แขวงทวีวฒั นา
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ 10170
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิ ตศาสตร์
จากวิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา
ศึกษาระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู โรงเรี ยนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ครู โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
อาจารย์ 1 โรงเรี ยนหนองเสื อวิทยาคม อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ 1 โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2543
อาจารย์ 1 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2544
อาจารย์ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2548
ครู ชาํ นาญการ อันดับ คศ. 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ
สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ครู ชาํ นาญการพิเศษ อันดับ คศ. โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา
พุทธมณฑล เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ

