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Development of a Distance Training Package on the Topic of Mathematics
Project Activities at the Secondary Education Level
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)พัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา (2) ประเมิ นการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึ กษาในด้าน
ความรู้ และความพึงพอใจและ(3) วิเคราะห์ผลการทํากิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ของผูร้ ับการอบรม
กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นครู ค ณิ ต ศาสตร์ ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในเขตจังหวัด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สระบุ รี นครนายก
ปราจี นบุ รี และสระแก้ว ที่ อาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการจํานวน 120 คนเครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง โครงงานคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาแบบประเมินการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ มีต่อการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ครู ผเู้ ข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ร้อยละ 80.44 ของคะแนนเต็มและ (2) ครู ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ในระดับพึงพอใจมากทั้งด้านความรู ้ที่
ได้รับ และด้านการจัดการฝึ กอบรมและ (3) โครงงานอย่างง่ายที่ผเู้ ข้าอบรมจัดทํา แบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ โครงงานอย่าง
ง่ายในรู ปแบบฝึ กหัด ในรู ปเกมหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับบทเรี ยน การแสดงวิธีการหรื อขั้นตอนการหาคําตอบของโจทย์ การ
สรุ ปบทเรี ยน และการขยายความรู้จากบทเรี ยนสําหรับผลการวิเคราะห์การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ปรากฏว่าผูเ้ ข้าอบรม
สามารถนําเสนอวิธีดาํ เนิ นงานได้สอดคล้องกับจุ ดประสงค์ของโครงงาน นําเสนอผลการดําเนิ นงานได้ครบถ้วนตาม
จุดประสงค์คณิ ตศาสตร์ ที่นาํ เสนอในผลการดําเนิ นงานมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายมีวิธีการแสดงผลการดําเนิ นงานที่
น่าสนใจมีวิธีการนําเสนอโครงงานต่อผูฟ้ ั งได้น่าสนใจ ตอบข้อซักถามได้ชดั เจน และบางโครงงานมีวิธีการนําเสนอที่ทาํ
ให้ผฟู้ ังมีส่วนร่ วม

* รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The purposes of this research were (1) to develop a distance training package on the topic of Mathematics
Project Activities at the Secondary Education Level; (2) to evaluate the effects of using the distance training package in
terms of trainees’ knowledge and satisfaction; and (3) to analyze results of mathematics projects developed by trainees.
The employed research sample consisted of 120 mathematics teachers teaching in secondary schools in
Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Sa Kaew provinces, who voluntarily participated in the
project. The employed research instruments were a distance training package on the topic of Mathematics Project
Activities at the Secondary Education Level, a mathematics project activities evaluation form, and a questionnaire to
assess satisfaction with the use of the distance training package. Statistics for data analysis were the percentage, mean,
and standard deviation.
Research findings revealed that (1) the mean achievement score of mathematics teachers who participated as
trainees using the distance training package was 80.44 percent of the full score; (2) the satisfaction of trainees with the
distance training package and training activities on the topic of Mathematics Project Activities at the Secondary
Education Level was at the very satisfied level for both the received knowledge and the management of the training
project; and (3) the mini-projects developed by trainees could be classified into five types, namely, mini-projects in the
form of exercises, mini-projects in the form of games or lesson-related activities, mini-projects in the form of showing
the process or steps in finding answers for problems, mini-projects in the form of conclusion of lessons, and miniprojects in the form of extension of knowledge received from the lesson; as for analysis results of mathematics project
development process, it was found that trainees were able to present the operation process in accordance with the project
objectives; they were able to present the operation process for every objective; mathematics contents and concepts that
were presented were correct, clear and easy to understand; the techniques for presentation of operation processes were
interesting; trainees were able to give clear answers to questions; and some projects had presentation techniques that
encouraged the audience to actively participate.
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษาหลายแห่ ง อาทิโรงเรี ยนวัดเขมาภิร
ความเป็ นมา
ตาราม จัง หวัด นนทบุ รี โรงเรี ย นศรี ส วัส ดิ์ วิ ท ยาคาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
จังหวัด น่ าน โรงเรี ย นสงวนหญิ ง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กล่าว
โรงเรี ยนหาดใหญ่ วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรี ยนสุ
ว่า “หลักการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่า
จังหวัดนครปฐม ทําให้มีโอกาสได้ทดลองใช้กิจกรรม
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สอดแทรกไปกับ
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ และ
การเรี ย นการสอนตามปกติ โ ดยเริ่ ม ฝึ กให้ นัก เรี ย นทํา
เต็มตามศักยภาพ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
โครงงานอย่างง่ายหรื อโครงงานขนาดเล็ก(mini project)
แห่งชาติ 2542 : 12) เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าการ
มีองค์ประกอบของการนําเสนอไม่มากนัก แล้วค่อยเพิ่ม
ทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เรี ย นมี
องค์ประกอบของการนําเสนอให้มากขึ้ นแบบค่อยเป็ น
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และตอบสนองต่อการเรี ยนการ
ค่อ ยไปซึ่ งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้อย่างรวดเร็ วและ
สอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง ผูเ้ รี ย น
ปฏิ บ ัติ ได้ ความสําเร็ จ ในเบื้ อ งต้น นี้ จะนําไปสู่ ก ารทํา
จะรู ้ จั ก การทํ า งานเป็ นกระบวนการกลุ่ ม รู้ จั ก นํ า
โครงงานอย่า งเต็ ม รู ป แบบ การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้โดยสั ม พัน ธ์ กับ ศาสตร์ อื่ น
กิจกรรมโครงงานในระยะเริ่ มต้นนักเรี ยนจะมีส่วนร่ วม
และสามารถใช้ในชี วิตจริ ง ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู้
ในการกําหนดแนวทางการจัดทําโครงงานค่อนข้างน้อย
ด้ ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ มองเห็ น
บทบาทส่ ว นใหญ่ อ ยู่ที่ ค รู จ ะเป็ นฝ่ ายกําหนดแนวทาง
ประโยชน์และคุ ณค่าของคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางาน
เพื่อให้อยู่โครงงานในกรอบของจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีเหตุมีผล แก้ปัญหาได้ ตลอดจนมีเจต
แต่ นั ก เรี ย นก็ มี อิ ส ระในการดํา เนิ น การ ระยะต่ อ มา
คติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (ยุพิน พิพิธกุล 2547 : 15)
นักเรี ยนมีบทบาทมากขึ้นจนกระทัง่ มีอิสระในการจัดทํา
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นากิ จ กรรมเพื่ อ
โครงงานเอง ครู จ ะลดบทบาทลงเพื่ อ ทํา หน้ า ที่ เป็ น
ส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเรี ยนชั้น
คุ ณ ครู ที่ ป รึ กษาโครงงานผู้ เขี ย นได้ เ สนอแนวคิ ด
มัธยมศึกษาหลายเรื่ อง พบว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
นี้ ให้กบั นักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาของมหาวิท ยาลัย
การทํ า โครงงานคณิ ตศาสตร์ มี ผ ลทํ า ให้ นั ก เรี ยนมี
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อให้นักศึกษาที่ สนใจได้ใช้เป็ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ดี มี ค วามสามารถในการ
แนวทางในการทํา งานวิ จัย อาทิ ศศิ ฤ ทัย ด่ า นกลาง
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ มี ความสามารถใน
(2548) ได้ทดลองใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การคิดแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดี
เส้นขนาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 บุษกร
ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กลุ 2544; บุษบา
คําพุช (2548) ได้ทดลองใช้กิจกรรมโครงงานเรื่ อง การ
ช่ ว ยแสง 2544 ;นภัส สร สุ ทธิ กุ ล 2546 ; อารี ย์รั ต น์
ประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิ ต สําหรั บ นักเรี ยนชั้น
ขวัญทะเล 2546 ;ชวรรษวรรณ เดชมา 2547)
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ศริ นทรา อุทยั เลิศ (2549) ได้ทดลอง
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มการทํ า
ใช้กิ จ กรรมโครงงานเรื่ อ ง พื้ น ที่ ผิ ว และปริ ม าตรของ
โครงงานคณิ ตศาสตร์ มกั ต้องใช้เวลานอกเหนื อไปจาก
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
การเรี ยนการสอนตามปกติ เช่น ใช้เวลาในช่วงกิจกรรม
ปี ที่ 1 โชติ ก า กิ จ เนตร(2549) ได้ ศึ ก ษาผลการจั ด
ตามความสนใจ หรื อจัดคาบเวลาพิเศษเป็ นการเฉพาะ
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อย
ซึ่ งในบางครั้งอาจไม่สะดวก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ผูว้ ิจยั
ละ ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถใน
ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการทําโครงงานให้กบั
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และแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยน
การประยุก ต์ สําหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต ร
ได้เรี ยนรู้การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมีอยู่น้อยมาก
วิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เท คนิ คลํ า พู น ได้ ผ ลการวิ จั ย ที่
ในปั จจุ บ ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั ในฐานะอาจารย์
สอดคล้องกันว่า การใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
ประจําวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ แขนงวิชาหลักสู ตรและการ
ช่ วยพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น และ
สอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมา
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู ้ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ในระดับที่ดีข้ ึนไป
ธิ ร าชจึ ง ได้จัด ทําโครงการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมโดยใช้
ระบบการศึกษาทางไกลนี้ ข้ ึนเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
นอกจากนี้ เจี ยมใจ จัน ทร์ ศรี (2550)
ประสบการณ์ กั บ ครู ผู้ส อนคณิ ตศาสตร์ ใ นการจั ด
ได้ ท ดลองใช้ กิ จ กรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของ
ทศนิ ยม สําหรั บ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1พรเนตร
นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
ตี ร ะมาตย์ (2550) ได้ ท ดลองใช้ กิ จ กรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดี ยว สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รักษ์ชล พัสดุสาร (2552)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ได้ทดลองใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิจกรรม
ประมาณค่า สําหรั บ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ได้
โครงงานคณิ ตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ผลการวิ จั ย ที่ สอดคล้ อ งกั น ว่ า 1)การใช้ กิ จ กรรม
2. เพื่อประเมินการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ยพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ 2) ความสามารถในการเชื่ อ มโยง
ในด้านความรู้ และความพึงพอใจ
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนอยู่ในระดับดี และ
3. วิ เ ค ราะห์ ผ ล ก ารทํ า กิ จกรรม โค รงงาน
3) โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนจัดทํามีคุณภาพอยูใ่ น
คณิ ตศาสตร์ของผูร้ ับการอบรม
ระดับดีข้ ึนไป
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ เป็ นกิ จ กรรมที่ มี
สมมติฐานการวิจัย
ความสําคัญต่อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในการช่วย
1. ครู ผูร้ ั บ การฝึ กอบรมเรื่ อ ง กิ จกรรมโครงงาน
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อนั ได้แก่
คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษามี คะแนนด้านความรู้
การแก้ปั ญ หา การให้เหตุ ผล การเชื่ อมโยงความรู้ การ
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มหลังการอบรม
สื่ อสาร การนําเสนอ การใช้ตวั แทน และความคิดริ เริ่ ม
2. ครู ผรู้ ับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้
สร้ างสรรค์ โครงงานคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้างความ
ชุ ด ฝึ ก อ บ รม ท างไก ล เรื่ อ ง กิ จ ก ร รม โ ค รงงาน
เข้าใจมโนมติและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาในระดับพึงพอใจมาก
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ส ามารถนํา มาใช้เป็ นกิ จ กรรม
ขึ้นไป
พัฒนานักเรี ยนตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็ม
ศัก ยภาพ ผู้วิ จัย ได้มี โ อกาสทํา งานร่ วมกับ สถาบั น
นิยามศัพท์
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึงกิจกรรมที่
และสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ เปิ ดโอกาสให้
ราชู ป ถัม ภ์ ในการให้ ก ารอบรมครู ใ นหั ว ข้อ เกี่ ย วกับ
นัก เรี ย นได้สื บ เสาะแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง ตาม
โครงงานคณิ ตศาสตร์พบว่าครู ผสู้ อนคณิ ตศาสตร์จาํ นวน
ความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพ นักเรี ยนได้มี
มากตระหนักถึงความสําคัญ ของโครงงานคณิ ตศาสตร์
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โอกาสพัฒ นาความคิ ด อย่า งอิ ส ระ ลุ่ ม ลึ ก ด้ว ยการ
ขอบเขตการวิจัย
เชื่ อ มโยงความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ กับ ประเด็น ปั ญ หาที่
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างประชากร เป็ นครู
สนใจ โดยใช้ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ มี ก าร
คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี
วางแผน ดําเนิ น งานตามแผนจนกระทั่งได้ค าํ ตอบที่
ปทุ มธานี สระบุ รีนครนายก ปราจี นบุ รี สระแก้ว กลุ่ม
ต้องการ
ตั ว อย่ า ง เป็ นครู จ ากประชากรที่ อ าสาสมัค รเข้า ร่ ว ม
โครงการจํานวน 120 คน
การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมโครง
2.เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ในการฝึ กอบรม แบ่ ง เป็ น 2
งาน หมายถึ ง การจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ส อดแทรกการทํา
หน่วย ประกอบด้วย แนวคิดของโครงงานคณิ ตศาสตร์
โครงงานเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของบทเรี ยน เริ่ มต้นด้วย
และการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มกิ จ กรรมโครงงาน
การแนะนํา และให้ นั ก เรี ย นได้ล งมื อ ทํา โครงงานที่ มี
คณิ ตศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง และเข้า
องค์ประกอบง่าย ๆ ที่สอดรับกับกิจกรรมการเรี ยน แล้ว
รั บการฝึ กอบรมแบบเผชิ ญ หน้า 2 วัน วัน ละ 6 ชั่วโมง
ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม องค์ป ระกอบของโครงงานให้ ม ากขึ้ น ใน
รวม12 ชัว่ โมง
ลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปจนกระทัง่ มี ความสมบูรณ์ ตาม
3. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การใช้
รู ปแบบของการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน เพื่อให้
ชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
นักเรี ยนได้เพิ่ ม พูน ความรู้ ค วามเข้าใจสาระสําคัญ ของ
ในระดับมัธยมศึกษาตัวแปรตาม ได้แก่ความรู้เกี่ ยวกับ
บทเรี ยนผ่านการทําโครงงาน พร้ อ มกับ การได้เรี ยนรู้
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
วิ ธี ก ารทํา โครงงานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ สาระของ
ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ผ ล ก าร ทํ า กิ จก รรม โ ค ร งงาน
บทเรี ยนและการประยุกต์ใช้ความรู้ ท างคณิ ตศาสตร์ ที่
คณิ ตศาสตร์
เกี่ยวข้อง
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล หมายถึ ง การฝึ ก
อบรมที่ใช้เอกสารการฝึ กอบรมเป็ นสื่ อหลักให้ผเู้ ข้ารั บ
การฝึ กอบรมศึกษาภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วย
ตนเอง และเข้ า รั บ การฝึ กอบรมภาคปฏิ บ ั ติ แ บบ
เผชิญหน้า โดยใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เป็ นสื่ อเสริ ม
ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ กิ จ ก รรม โค รงงาน
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผูร้ ับการอบรมเกี่ยวกับ
โครงงาน
ความพึ ง พอใจต่ อการใช้ ชุ ด ฝึ กอบรม
หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของผูร้ ับการอบรมที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นความ
พึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ และความพึงพอใจต่อการ
อ บ ร ม แ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร พิ จ าร ณ าจ าก ก าร ต อ บ
แบบสอบถามหลังการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นลง

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้คู่ มื อ และเอกสารการฝึ กอบรม เรื่ อง
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาและ
สื่ อ อิ เลกทรอนิ ก ส์ ป ระกอบการฝึ กอบรมที่ ค รู ผูส้ อน
สามารถเรี ยนรู้การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยตนเอง
ได้ และนําไปใช้จัด กิ จ กรรมให้ นัก เรี ย นทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ได้
2. ได้ แ นวทางในการพั ฒ นาชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกลทางด้ า นการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่
ส าม าร ถ นํ าไ ป ใช้ กั บ ค รู แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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มัธยมศึกษาที่ผา่ นการพัฒนาขั้นต้น และแบบกลุ่มเล็ก
กรอบความคิดของการวิจัย
แล้วให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่อาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ
จากการศึกษาเอกสารการวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั
ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาเอกสารการฝึ กอบรม และปฏิบตั ิ
นํามากําหนดกรอบความคิดของการวิจยั ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ก ํา หนดด้ว ยตนเอง ใช้เวลาศึ ก ษาและ
ตัวแปรตาม
ตัวแปร
ปฏิ บ ัติกิ จกรรมหน่ วยละ 3ชั่วโมง จํานวน 2 หน่ วย
รวม 6 ชัว่ โมง
ชุดการฝึ กอบรม
ความรู ้เกี่ยวกับ
2) จั ด ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งเข้ า รั บ ก าร
ทางไกล เรื่ อง
โครงงาน ความพึง
ฝึ กอบรมแบบเผชิ ญ หน้ า โดยใช้สื่ อ อี เล็ก โทรนิ ก ส์
กิจกรรมโครงงาน
พอใจที่มีต่อการ
ประกอบการฝึ กอบรมพร้ อ มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมตามที่
คณิ ตศาสตร์ระดับ
ฝึ กอบรมโดยใช้ชุด
กําหนดในใบกิจกรรมตามคู่มือการฝึ กอบรมเป็ นเวลา
มัธยมศึกษา
ฝึ กอบรมทางไกล
10ชัว่ โมง (ไม่นบั รวมการประเมินผลการทําโครงงาน
และผลการทํา
2 ชั่วโมง) ผูว้ ิจัยทําหน้าที่ เป็ นวิท ยากรให้การอบรม
เอง โดยใช้ ส ถานที่ ที่ โ รงเรี ยนวัด เขมาภิ ร ตาราม
กิจกรรมโครงงาน
จังหวัดนนทบุ รี โรงเรี ยนธัญ รั ตน์ จังหวัดปทุ มธานี
คณิ ตศาสตร์ของผูร้ ับ
ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554และที่โรงเรี ยนสระแก้ว
การฝึ กอบรม
จั ง หวัด สระแก้ ว ใน เดื อ น สิ งหาคม 2554 เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผูร้ ับการอบรมแห่งละ 40 คน
3) ส อบ วั ด ด้ า น ความรู้ เ กี่ ยวกั บ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
โครงงานจากผลงานการทําโครงงานอย่างง่าย (ใช้เวลา
รู ปแบบการวิจัยการวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบ
1 ชั่ ว โมง หลัง การอบรมวัน ที่ 1) และการจัด ทํา
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ จ ากโครงร่ างของโครงงานที่
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเครื่ องมือที่ใช้ใน
กํา หนด (ใช้เวลา 1 ชั่ว โมง หลัง การอบรมวัน ที่ 2)
การทดลอง คื อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง กิ จ กรรม
หลังจากนั้นให้ตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ในระดับ มัธ ยมศึ กษา ประกอบ
มีต่อการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ด้วย เอกสารชุดฝึ กอบรม แบบฝึ กปฏิบตั ิการทําโครงงาน
และสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการรวบรวม
ข้อ มู ล ประกอบด้ว ยแบบประเมิ น ความสามารถใน
การทําโครงงานอย่างง่ าย และโครงงานคณิ ต ศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยดําเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูลตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ส่ งเอกสารการฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง กิ จกรรมโครงงาน คณิ ตศาส ตร์ ใน ระดั บ

ผลการวิจัย
1) ครู ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมโดยใช้ชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา มี ค ะแนนด้านความรู้ ร้ อ ยละ 80.44 ของ
คะแนนเต็ม
2) ครู ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ใน
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ระดับมัธยมศึกษา ในระดับพึงพอใจมากทั้งด้านความรู้ที่
คําตอบ เช่น โครงงานดอกไม้ ตัวประกอบ เป็ นการแสดง
ได้รับ และการฝึ กอบรม
ตัวประกอบทั้งหมดของ 8, 20, 24, 32 และ 36 พร้อมทั้ง
3) โครงงานอย่างง่ายที่ ผูเ้ ข้าอบรมจัดทํา แบ่ง
เน้นจํานวนที่ เป็ นตัวประกอบเฉพาะ โครงงานดอกไม้
ได้ เ ป็ น 5 ป ระเภท คื อ โครงงาน อย่ า งง่ า ยใน รู ป
ชวนคิ ด แสดงจํานวนสองเต็มสองจํานวนที่ มี ผลบวก
แบบฝึ กหั ด ในรู ป เกมหรื อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ บทเรี ย น
เท่ากับจํานวนที่กาํ หนด และเว้นที่วา่ งไว้ให้ผดู้ ูโครงงาน
การแสดงวิธีการหรื อขั้นตอนการหาคําตอบของโจทย์
คิ ด ต่ อ ว่ า มี จ ํา นวนสองเต็ ม สองจํา นวนใดอี ก บ้า งที่ มี
ผลบวกเท่ากับจํานวนที่กาํ หนดให้
การสรุ ป บทเรี ย น และการขยายความรู้ จ ากบทเรี ย น
สําหรั บ ผลการวิเคราะห์ ก ารทําโครงงานคณิ ต ศาสตร์
ปรากฏว่าผูเ้ ข้าอบรมสามารถนําเสนอวิธีดาํ เนิ นงานได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงงาน นําเสนอผลการ
ดําเนิ น งานได้ค รบถ้วนตามจุ ด ประสงค์ค ณิ ต ศาสตร์ ที่
นํา เสนอในผลการดําเนิ น งานมี ค วามถู ก ต้อ ง ชัด เจน
เข้าใจง่ายมี วิธีการแสดงผลการดําเนิ นงานที่ น่าสนใจมี
วิธีก ารนําเสนอโครงงานต่อ ผูฟ้ ั งได้น่ าสนใจ ตอบข้อ
ซักถามได้ชดั เจน บางโครงงานมีวิธีการนําเสนอที่ทาํ ให้
ผูฟ้ ังมีส่วนร่ วม
1.2 โครงงานอย่ างง่ ายในรู ปเกมหรื อ
กิจกรรม เช่นโครงงานสมการโดมิโนผูจ้ ดั ทําโครงงาน
นําเสนอสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว และคําตอบในรู ป
ของเกมโดมิ โ นที่ วางด้านที่ แ สดงสมการต่ อ กับ ด้านที่
แสดงคําตอบของสมการนั้น ซึ่ งในกิ จกรรมการเรี ย น
นัก เรี ยนอาจเล่น เกมก่ อ นแล้วบัน ทึ ก ผลการเล่ น ในรู ป
โครงงานอย่างง่าย โครงงานสมการสร้ างภาพ เป็ นการ
นําเสนอสมการที่มีคาํ ตอบเท่ากัน เมื่อแรเงาหรื อระบาย
สี แล้วจะได้ภาพที่ซ่อนอยู่ ในที่น้ ีเป็ นภาพเรื อใบ
1.3 โครงงานอย่ างง่ า ยที่ เ ป็ นการ
แสดงวิธีการหรื อขั้น ตอนการหาคําตอบของโจทย์ เช่ น
โครงงานดอกไม้ ห.ร.ม. ของจํานวนนั บ เริ่ ม จากการ
แสดงจํานวนที่เป็ นตัวประกอบของ 18, 24 และ 36 หา
ตัวประกอบร่ วม และหาตัวประกอบร่ วมที่มากที่สุดของ
18, 24 และ 36 โครงงานไก่ ฟั ก ไข่ ผู้จัด ทํา โครงงาน
นําเสนอการแยกตัวประกอบของจํานวนนับที่กาํ หนดขึ้น
เองว่าต้องแสดงในรู ปการคูณกันของจํานวนเฉพาะ และ
สอดแทรกคําถามให้คิดว่า แม่ ไก่ ตวั ใดฟั กไข่มากที่ สุ ด

การวิเคราะห์ ผลการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
ในเชิงลึก
1. ผลการทําโครงงานอย่ างง่ าย
แบบประเมิ น การทํา โครงงานอย่ า งง่ า ยอยู่
ภายใต้เงื่ อนไขให้ผเู้ ข้าอบรมสมมติตนเองเป็ นนักเรี ยน
และทําโครงงานอย่างง่ายเมื่อเรี ยนจบเนื้ อหาเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งแล้ว เป็ นโครงงานที่ สั ม พัน ธ์ กับ บทเรี ย น โดย
ช่วยกันทําเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวมทั้งหมด 30 กลุ่ม
จากการอบรม 3 ครั้ ง ครั้ งละ 40 คน แบ่งเป็ นครั้งละ 10
กลุ่ม โครงงานอย่างง่ายที่ผเู้ ข้าอบรมจัดทํา แบ่งได้เป็ น 5
ประเภท คือ โครงงานอย่างง่ายในรู ปแบบฝึ กหัด ในรู ป
เกมหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับบทเรี ยนการแสดงวิธีการหรื อ
ขั้นตอนการหาคําตอบของโจทย์การสรุ ปบทเรี ยน และ
การขยายความรู้จากบทเรี ยน
1.1 โ ค ร ง ง า น อ ย่ า ง ง่ า ย ใน รู ป
แบบฝึ กหั ด ผู้จัด ทํา โครงงานสร้ า งโจทย์เอง และหา
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ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่มีจาํ นวนเฉพาะหลายจํานวนมาคูณ
อัต ราส่ ว นของความกว้า งและความยาวของใบไม้ที่
กัน
คล้ายกัน ในโครงงานนี้กาํ หนดสมมติฐานว่ า อัตราส่ วน
1.4 โครงงานอย่ างง่ ายในลักษณะการ
ของความกว้างและความยาวของใบไม้ที่ คล้ายกันเป็ น
อัตราส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
สรุ ป บทเรี ยน เช่ น โครงงานปริ มาตรของทรงสามมิ ติ
ผู ้จั ด ทํ า โครงงานได้ เก็ บ รวบรวม
แสดงการสรุ ปสู ตรการหาปริ มาตรของทรงสามมิติต่างๆ
ใบไม้ที่มีลกั ษณะคล้ายกันของต้นไม้ตน้ เดียวกันสองชนิด
ได้แ ก่ ปริ ซึ ม ทรงกระบอก พี ระมิ ด กรวย ทรงกลม
โดยไม่ เก็บใบไม้ที่ มี ลกั ษณะผิดปกติ วัดส่ วนที่ มี ความ
โครงงานดอกไม้ อัตราส่ วน สรุ ปวิธีการหาอัตราส่ วนที่
กว้างที่สุด และส่ วนที่มีความยาวที่สุดของใบไม้แต่ละใบ
เท่ากันว่าทําได้โดยคูณหรื อหารจํานวนแรกและจํานวนที่
จดบัน ทึ กลงตาราง หาอัตราส่ วนของความกว้างและ
สองของอัตราส่ วนด้วยจํานวนที่เท่ากัน
ความยาวของใบไม้แต่ละใบ แล้วทําอัตราส่ วนตัวแรกให้
1.5 โครงงานที่ขยายฐานความรู้ จาก
เป็ น 1 กล่าวคือ นําความกว้างมาหารอัตราส่ วนของความ
บทเรี ย น เช่ น โครงงานความสั ม พั น ธ์ ฉั น คื อ 5แสดง
กว้างและความยาวของใบไม้ แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ผ ลสรุ ป
แบบรู ป ของจํานวนนับ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ครั้ งละ 5 ซึ่ งสามารถ
สอดคล้องกันว่า “อัตราส่ วนของความกว้างและความยาว
ขยายต่ อ ไปสู่ เรื่ อง ลํา ดั บ เลขคณิ ต โครงงานตาชั่ ง
ของใบไม้ที่คล้ายกัน เมื่อทําอัตราส่ วนจํานวนแรกให้เป็ น
สัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์ของผลคูณของจํานวนนับ
1 แล้วจะได้อตั ราส่ วนจํานวนที่สองใกล้เคียงกัน”
สองจํานวนซึ่ งเท่ากับผลคูณของ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ
จํานวนนับสองจํานวนนั้น
2. ผลการทําโครงงานคณิตศาสตร์
ในช่วงสุ ดท้ายของการอบรมผูว้ ิจยั ประเมินผล
การอบรมโดยให้ผเู้ ข้าอบรมทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ จาก
เค้าโครงของโครงงานที่ กาํ หนดให้ท้ งั หมด 6โครงงาน
โดยให้เลื อกทํากลุ่มละ 1 โครงงาน ใช้เวลาทํา 45 นาที
และนําเสนอ 5 นาที การวิเคราะห์ผลการทําโครงงานใน
เชิ ง พรรณนาผู้วิ จั ย ขอนํ า เสนอเป็ นตั ว อย่ า งเพี ย ง 4
โครงงาน ดังต่อไปนี้
ในกิจกรรมนี้ ได้มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อัตราส่ วน ซึ่ ง
อัตราส่ วนนั้นไม่ใช่จาํ นวน ไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบ
กัน ได้ว่า อัต ราส่ ว นใดมากกว่า หรื อ น้ อ ยกว่ า กัน แต่
สามารถนํามาเปรี ย บเที ย บกัน ว่าเท่ ากัน หรื อ ไม่ เท่ ากัน
ในโครงงานนี้ มีการทําจํานวนแรกของอัตราส่ วนให้เป็ น
1 แล้วเปรี ยบเทียบกันเฉพาะจํานวนที่สองของอัตราส่ วน
ซึ่ งปรากฏว่ามีค่าใกล้เคียงกัน

2.1โครงงานสํ ารวจหาอัตราส่ วนของ
ใบไม้
ผูว้ ิจยั นําเสนอเค้าโครงของโครงงาน
เกี่ยวกับการสังเกตใบไม้ของต้นไม้ตน้ เดียวกันซึ่ งพบว่า
มีรูปร่ างลักษณะที่คล้ายกันมาก กระตุน้ ให้สนใจที่จะนํา
ความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ม าอธิ บ ายลักษณะของใบไม้ที่
คล้ายกัน ซึ่ งในโครงงานนี้ เสนอให้ ใช้อ ัต ราส่ ว นของ
ความกว้า งและความยาวของใบ โดยเปรี ยบเที ย บ
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2.2โครงงานพืน้ ทีข่ องวงแหวน
ผูว้ ิจยั นําเสนอเค้าโครงของโครงงานเกี่ ยวกับ
พื้ น ที่ ข องวงแหวนซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ข องรู ป เรขาคณิ ต ที่ อ ยู่
ระหว่างรู ปวงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางร่ วมกัน พื้นที่
ของรู ปวงแหวนจึ งหาได้จากผลต่างของรู ปวงกลมสอง
วงที่ มี จุ ด ศู น ย์ก ลางร่ ว มกัน นั้ น ถ้า สร้ า งเส้ น สั ม ผัส
วงกลมรู ป เล็กของรู ป วงแหวนโดยให้จุดปลายทั้งสอง
ข้างของเส้นสัมผัสอยู่ที่เส้นรอบวงของวงกลมรู ปใหญ่
ดังรู ป
จากตารางจะเห็ นว่าพื้นที่ ของรู ปวงแหวนเป็ น
ค่ า คงที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลง จากนั้ นผูจ้ ัด ทํา โครงงานได้
อธิ บ ายเป็ นกรณี ทวั่ ไปโดยสร้ างรู ป วงกลมวงหนึ่ งรั ศมี
ยาว a หน่วย สร้างเส้นสัมผัสยาว 2b หน่วย ให้จุดสัมผัส
เป็ นจุ ดกึ่ งกลางของเส้ น สั ม ผัส สร้ างรู ป วงกลมที่ มี จุ ด
ศูนย์กลางร่ วมกันกับ วงกลมวงแรกให้ผ่านจุ ดปลายทั้ง
สองข้างของเส้นสัมผัส
โดยทฤษฎี บ ทพี ทาโกรั ส ความยาวรั ศมี ข อง
รู ปวงกลมรู ปใหญ่ (c) ความยาวรัศมี ของรู ปวงกลมรู ป
เล็ก (a) และ ความยาวของครึ่ งหนึ่ งของเส้ น สั ม ผัส มี
ความสัมพันธ์กนั ดังนี้
c2 = a2 + b2 หรื อ c2 - a2 = b2
จะได้พ้ื น ที่ ข องรู ป วงแหวน เท่ ากับ c2- a2 = (c2a2) = b2ดังนั้นพื้นที่ ของรู ปวงแหวนขึ้นอยู่กบั ค่า b ซึ่ ง
เป็ นความยาวของเส้นสัมผัสเท่านั้น
ในการนําเสนอโครงงานนี้ บางกลุ่มนําเสนอ
โดยใช้โ ปรแกรมเรขาคณิ ต พลวัต แสดงการเปลี่ ย น
แปลงค่าของพารามิเตอร์ a และ c ในขณะที่กาํ หนดให้ b
เป็ นค่าคงที่

เมื่อกําหนดความยาวของเส้นสัมผัสดังกล่าวนี้
ให้ เท่ ากับ ค่ าคงที่ ค่ าหนึ่ งแล้ว ถ้าขนาดของวงกลมทั้ง
สองเปลี่ยนไป จะมีผลต่อพื้นที่ของรู ปวงแหวนหรื อไม่
อย่างไร ให้ผเู ้ ข้าอบรมศึกษาผลที่เกิดขึ้นและนําเสนอผล
ในรู ปโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําโครงงานนําคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับการหา
พื้นที่ของรู ปวงกลม และทฤษฎี บทพีทาโกรัส มาใช้ใน
การศึกษา โดยสร้างรู ปวงกลมให้มีรัศมียาวขนาดต่างๆ
เช่ น 5, 3, 1 หน่ วย สร้ างเส้ น สั ม ผัส ให้ มี ค วามยาวคงที่
เช่ น 12 หน่ ว ย ให้ จุ ด สั ม ผัส เป็ นจุ ด กึ่ งกลางของเส้ น
สั ม ผัส สร้ า งรู ป วงกลมที่ มี จุ ด ศู น ย์ก ลางร่ ว มกัน กับ
วงกลมวงแรกให้ผา่ นจุดปลายทั้งสองข้างของเส้นสัมผัส
คํานวณหารัศมี ของรู ปวงกลมรู ปใหญ่โดยใช้ทฤษฎี บท
พี ท าโกรั ส คํา นวณหาพื้ น ที่ ข องรู ป วงแหวน และ
วิเคราะห์พ้ืนที่ของรู ปวงแหวนที่หาได้ดงั ตัวอย่างผลการ
ดําเนินงาน

b
a

b
c

วงกลมวงใน
วงกลมวงนอก
พืน
้ ที่ วงกลมวงนอก = 35.63 ซม.2
พืน
้ ที่ วงกลมวงใน = 10.58 ซม.2
พืน
้ ที่วงแหวน = 25.05 ซม.2
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a

c

วงกลมวงใน
วงกลมวงนอก

b

c
a วงกลมวงใน

วงกลมวงนอก

พืน
้ ที่ วงกลมวงนอก = 29.98 ซม.2 พืน
้ ที่ วงกลมวงนอก = 25.05 ซม.2
พืน
้ ที่ วงกลมวงใน = 4.93 ซม.2
พืน
้ ที่ วงกลมวงใน = 0.00 ซม.2
2
พืน
้ ทีว่ งแหวน = 25.05 ซม.
พืน
้ ทีว่ งแหวน = 25.05 ซม.2
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2.3โครงงานป้ายโฆษณาสามหน้ า
ผูว้ ิจัยได้นําเสนอเค้าโครงของโครงงานป้ าย
โฆษณาสามหน้า พร้ อ มภาพแผ่ น ป้ ายนิ ทรรศการ
พลังงานแสงอาทิ ตย์ของท้องฟ้ าจําลอง ที่มีการหมุนพื้น
ปริซมึ ฐานสามเหลีย่ ม
ของป้ ายซึ่ งตัดแบ่งเป็ นซี่ ๆ ให้สิ่งที่ตอ้ งการนําเสนอใหม่
ปรากฏขึ้ น มาแทนสิ่ งเดิ ม แผ่น ป้ ายด้านเดี ย วสามารถ
นําเสนอเรื่ อ งราวได้ถึ งสามฉาก ให้ ผูเ้ ข้าอบรมจัด ทํา
โครงงานเพื่ อ ศึ กษาว่าแผ่น ป้ ายโฆษณาในลักษณะนี้ มี
หลัก การทํางานอย่างไรและสามารถนําความรู้ ใดทาง
คณิ ตศาสตร์ มาอธิบาย
ปริซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม

ผูจ้ ัดทําโครงงานป้ ายโฆษณาสามหน้าแสดง
ความคิดเห็นว่า โครงงานนี้ ทาํ ให้เห็นตัวอย่างของการนํา
คณิ ตศาสตร์ ไ ปอธิ บ ายสิ่ งที่ มี อ ยู่ ร อบตัว แสดงการ
เชื่ อมโยงความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ทําให้เห็ น ประโยชน์
และคุณค่าของคณิ ตศาสตร์
2.4 โครงงานคูปอง 100 บาท
ผู้วิ จั ย นํ า เสนอเค้ า โครงของโครงงานเป็ น
สถานการณ์ ส มมติ ว่ามี ร้ านค้าแห่ งหนึ่ งในหมู่ บ ้านจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยแจกคู ป องมู ล ค่ าต่ าง ๆ
ให้กบั ลูกค้าตามยอดการซื้ อสิ นค้า และกําหนดเงื่อนไข
ว่า เมื่อลูกค้าสะสมคูปองได้มูลค่ารวม 100 บาทพอดี จะ
สามารถนํามาแลกซื้ อสิ นค้าแทนเงินสด 100 บาทได้ มีผู้
มาซื้ อสิ นค้า มากมาย แต่ ไ ม่ ป รากฏว่ า มี ลู ก ค้า คนใด
สะสมคูป องได้มูลค่ารวม 100 บาทพอดี ทําได้แค่เพียง
มูลค่าใกล้เคียงเท่านั้น ทําให้เกิ ดข้อสงสัยว่า เป็ นเพราะ
เหตุ ใด ให้ผูเ้ ข้าอบรมศึ ก ษาข้อ มูลการแจกคู ป อง และ
จัดทําคําอธิ บายโดยนําเสนอในรู ปโครงงาน

ในการนําเสนอโครงงานผูเ้ ข้าอบรมได้ส ร้ าง
แบบจําลองของป้ ายโฆษณาสามหน้าเป็ นปริ ซึมฐานรู ป
สามเหลี่ ยมด้านเท่ า ทําด้วยกระดาษแสดงการหมุ น ให้
เห็นว่ามีการเปลี่ยนหน้าของแผ่นป้ ายอย่างไร ปริ ซึมฐาน
รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามารถหมุนเปลี่ ยนหน้าได้ แต่
ว่าปริ ซึมที่มีฐานเป็ นอย่างอื่น เช่น ปริ ซึมฐานรู ปสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสที่วางชิ ดกันไม่สามารถหมุนปริ ซึม จึงไม่สามารถ
นํามาสร้างเป็ นป้ ายโฆษณาที่หมุนเปลี่ยนหน้าได้
นอกจากนี้ ผเู้ ข้าอบรมบางกลุ่มได้นาํ เสนอโดย
ใช้โปรแกรมเรขาคณิ ตพลวัต(GSP)แสดงการทํางานของ
ป้ ายโฆษณาสามหน้ า ทํา ด้ ว ยปริ ซึ มที่ มี ฐ านเป็ นรู ป
สามเหลี่ยมด้านเท่า และแสดงให้เห็ นอุปสรรคหากทํา
ด้วยปริ ซึมที่มีฐานเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อมูลการแจกคูปองมูลค่าต่าง ๆ ตามยอด
การซื้ อสิ นค้า เป็ นดังนี้
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ผลการวิจัยปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ ยด้านความรู้
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม อยูใ่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 และความ
ยอดซื้ อสิ นค้า (บาท)
มู ล ค่ า ของคู ป องที่ แ จก
พึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กอบรม
(บาท)
ทางไกล และกิ จ กรรมการฝึ กอบรม เรื่ อง กิ จ กรรม
100
6
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา อยู่ในระดับ
200
15
พอใจมาก อาจเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
300
24
1. เนื้ อ หาในเอกสารการฝึ กอบรม สอดคล้อ ง
500
42
กั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ งเป็ นครู สอน
1000
87
คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ที่ตอ้ งการแนวทางใน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนสามารถจัดทําโครงงาน
กลุ่ ม ผู้จัด ทํา โครงงานหามู ล ค่ า ของคู ป องที่
ได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ครู ผเู้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจ
เป็ นไปได้ เช่ น 6 บาท 12 บาท (ซื้ อสิ นค้า 100 บาท 2
ด้านความรู้ที่ได้รับในระดับพึงพอใจมากสามลําดับแรก
ครั้ ง) 15 บาท 18 บาท (ซื้ อสิ นค้า 100 บาท 2 ครั้ ง) 21
คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยสอดแทรกกิ จกรรมโครงงาน
บาท (ซื้ อสิ นค้า 100 บาท 1 ครั้งและซื้ อสิ นค้า 200 บาท 1
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ และการ
ครั้ ง) 24 บาท 27 บาท 30 บาท … ในระยะแรกได้
ขยายแนวคิดจากโครงงานอย่างง่ายสู่ โครงงานเต็มรู ป ผู ้
พยามยามนํ า จํา นวนเหล่ า นี้ มารวมกัน ให้ ไ ด้ผ ลรวม
เข้ า อบรมสามารถนํ า เนื้ อหาต่ า งๆ ในเอกสารการ
เท่ากับ 100 บาท แต่ไม่สามารถทําได้ ต่อมาเริ่ มสังเกต
ฝึ กอบรม และตัว อย่า งกิ จ กรรมไปใช้กับ นั ก เรี ย นได้
พบว่า มูลค่าของคูปองที่สะสมได้ทุกจํานวนมี 3 เป็ นตัว
โดยตรงสําหรับประเด็นการจัดการเรี ยนรู้โดยสอดแทรก
ประกอบ แต่ ว่า 3 ไม่ เป็ นตัวประกอบของ 100 ดังนั้น
กิจกรรมโครงงานครู สามารถนําแนวคิดจากเอกสารการ
เป็ นไปไม่ได้ที่จะสะสมคูป องให้มีมูลค่ารวม 100 บาท
ฝึ กอบรมไปใช้ในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนตามปกติ
พอดี
โดยนําโครงงานเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการ
ผู ้จัด ทํา โครงงานบางกลุ่ ม มี วิ ธี นํ า เสนอที่
สอน เรี ยนรู้ เ นื้ อหาคณิ ตศาสตร์ พร้ อ มกั บ เรี ยนรู้
ชัดเจนขึ้น โดยให้ a, b, c , d และ e เป็ นจํานวนคูปองที่มี
โครงงานไปด้วยในขณะเดียวกันในลักษณะค่อยเป็ นค่อย
มูลค่า 6, 15, 24, 42 และ 87 บาท ตามลําดับ
ไป สํ า หรั บ ประเด็ น กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ มการทํ า
สมมติให้ 6a + 15b + 24c + 42d +87e = 100
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ครู ผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ ตวั อย่าง
3(2a + 5b + 8c + 14d +29e) = 100
กิ จ กรรม ได้เห็ น แนวทางในการเชื่ อ มโยงและขยาย
เนื่ องจาก 2a + 5b + 8c + 14d +29e เป็ นจํานวน
แนวคิดจากการทําแบบฝึ กหัด กิจกรรมการเรี ยน การใช้
นับ หมายความว่า 3 คูณกับจํานวนนับ ได้ 100 ซึ่ งเกิ ด
คณิ ตศาสตร์ นนั ทนาการ การสังเกตสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
ข้ อ ขั ด แย้ง ดั ง นั้ นที่ ส มมติ ใ ห้ 6a + 15b + 24c + 42d
ที่นาํ ไปสู่การทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
+87e = 100 จึ งเป็ นไปไม่ ได้ นั่น คื อ เป็ นไปไม่ ได้ที่ จ ะ
2. เอกสารการฝึ กอบรมทางไกลประกอบด้วย
สะสมคูปองให้มีมูลค่ารวม 100 บาท พอดี
แผนการสอนประจําหน่ วย แผนการสอนประจําตอน
การนําเสนอของผูจ้ ดั ทําโครงงานกลุ่มนี้ ใช้วิธี
เนื้ อ หาสาระ กิ จกรรมท้ายเรื่ อ ง และแบบประเมิ น ผล
พิสูจน์แบบหาข้อขัดแย้ง (contradiction)
ตนเอง พร้ อ มแนวตอบ ใช้ แ นวทางจากการจัด ทํ า
ประมวลสาระชุดวิชา ของมหาวิทยา ลัยสุ โขทัยธรรมาธิ
อภิปรายผล
ราช ซึ่ งเป็ นวิธีการที่มีระบบ มีโครงสร้างที่ชดั เจน และ
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สอดคล้องกับการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู ทํา
ข้ อเสนอแนะ
ให้ผเู้ ข้ารั บการอบรมซึ่ งเป็ นครู รู้สึกมี ความคุน้ เคย ง่าย
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ต่อการเรี ยนรู้และศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ การได้มี
1) ผลิ ต ผลที่ สํ า คัญ จากงานวิ จัย นี้
โอกาสศึกษาเอกสารก่อนล่วงหน้า การได้ทาํ กิ จกรรม
ได้แ ก่ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิ จ กรรมโครงงาน
และทําแบบประเมินผลตนเอง ยังช่วยเป็ นการเตรี ยมตัว
คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย เอกสาร
ครู ให้มีพ้ืนฐานความรู้ก่อนเข้ารั บการอบรมปฏิ บตั ิการ
การฝึ กอบรม คู่มื อ การฝึ กอบรมและสื่ อประกอบ ซึ่ ง
แบบเผชิญหน้าได้ค่อนข้างดี
สามารถนํ า ไปใช้ ฝึ กอบรมครู คณิ ตศาสตร์ ระดั บ
3. ในการอบรมปฏิ บตั ิการแบบเผชิ ญหน้า ผู ้
มัธยมศึกษาได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถนําไปใช้ฝึกอบรม
เข้ารั บ การอบรมได้ท บทวนความรู้ และนําความรู้ จาก
ครู ค ณิ ตศาสตร์ ใ นระดับ ประถมศึ ก ษาได้ โดยเพิ่ ม
การศึ กษาเอกสารการฝึ กอบรมไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งตาม
ตัว อย่ า งกิ จ กรรม และ ตัว อย่ า งโครงงานในระดั บ
ใบกิ จ กรรมที่ ก ํา หนด ได้เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม ได้
ประถมศึกษา
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กบั ผูเ้ ข้ารั บการอบรมอื่ นๆ และการ
2) นําชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ชุด
ช่ วยเสริ ม เติ ม เต็ม จากวิท ยากร โดยใช้สื่ อ คอมพิ วเตอร์
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ใน
ประกอบการบรรยายสรุ ป ช่ ว ยให้ เกิ ด ความเข้า ใจที่
ระดับมัธยมศึกษา เผยแพร่ ให้กบั ผูส้ นใจผ่านเครื อข่าย
ถูกต้อ งยิ่งขึ้ น ดังจะเห็ น ได้จ ากผลการวิจัยที่ พ บว่าผูเ้ ข้า
อินเทอร์เน็ต
อบรมมีความพึงพอใจมากที่ในการอบรมเปิ ดโอกาสให้ผู ้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
เข้าอบรมมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิ
1) ศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ดฝึ กอบรม
ทําโครงงานและฝึ กการนําเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ทางไกล เรื่ อง ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิ จ กรรม
4. การประเมิ นการฝึ กอบรมกิ จกรรมโครงงาน
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาจากการวิจยั นี้
คณิ ตศาสตร์ ในระดับ มัธ ยมศึ กษา ใช้การประเมิ น ตาม
โดยปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบคู่ มื อ การฝึ กอบรมโดยอาศัย
สภาพจริ ง โดยประเมิ น จากผลการปฏิ บ ัติท าํ โครงงาน
รู ป แ บ บ ข อ งแ ผ น กิ จ ก ร ร ม ก าร ศึ ก ษ าใน ร ะ ดั บ
อย่างง่าย และการปฏิบตั ิทาํ โครงงานคณิ ตศาสตร์ ด้วย
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พร้ อ มมอบสื่ อ ประกอบต่ า งๆ ให้ ก ลุ่ ม
การให้เลือกจากตัวอย่างเค้าโครงของโครงงานที่ ผูว้ ิจัย
ตัว อย่ า งศึ ก ษาเองทั้ งหมด โดยไม่ ต ้อ งมี ก ารอบรม
จัดเตรี ยมไว้ให้ซ่ ึ งมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์
ปฏิบตั ิการแบบเผชิญหน้า แล้วศึกษาผลที่เป็ นโครงงาน
ในระดับมัธยมศึกษา โดยให้แบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
คณิ ตศาสตร์เต็มรู ปจากผูเ้ ข้าอบรม
แม้ว่าจะเป็ นการประเมิ นผล แต่ผเู้ ข้ารับการอบรมก็ได้
2) ศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ดฝึ กอบรม
เรี ยนร่ วมกันภายในกลุ่ม และเมื่อมี การนําเสนอผลการ
ทางไกล เรื่ อง ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง กิ จ กรรม
ปฏิ บ ัติผูเ้ ข้ารั บ การอบรมได้มี โอกาสเรี ยนรู้ แนวคิ ดใน
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาผ่านเครื อข่าย
การทําโครงงานจากผูเ้ ข้าอบรมกลุ่มอื่ นๆ ปั จจัยเหล่านี้
อินเทอร์เน็ต
ส่ งผลให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ความพึงพอใจในประเด็น
ต่างๆ ของการอบรมในระดับพึงพอใจมาก
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พรเนตร ตีระมาตย์ (2550)“กิจกรรมโครงงาน
บรรณานุกรม
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เจียมใจ จันทร์ศรี (2550) “กิจกรรมโครงงาน
โรงเรี ยนอนุบาลโกรกพระ จังหวัด
คณิ ตศาสตร์เรื่ องทศนิยม สําหรับนักเรี ยน
นครสวรรค์”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนศรี จนั ทร์
ศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตร และ
วิทยาคม รัชมังคลา ภิเษก จังหวัด
การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เพชรบูรณ์ วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2544) “กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณิ ตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิ ด
สุ โขทัยธรรมาธิราช
ชวรรษวรรณ เดชมา (2547) “ การพัฒนากิจกรรมเพื่อ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1”ปริ ญญา
ส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ของ
นิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัด
คณิ ตศาสตร์ ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒประสานมิตร
พระประโทณเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม”
__________.(2550) “จากกิจกรรมการเรี ยนรู้สู่โครงงาน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คณิ ตศาสตร์” วารสารคณิ ตศาสตร์ 52,
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
590-592(พฤศจิกายน 50-มกราคม 51): 38-48
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กลุ (2544) “การพัฒนากิจกรรม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เพื่อส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) โครงงานคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
กรุ งเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ ปแม
สงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี” วิทยานิพนธ์
เนจเม้นท์
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชา
นภัสสร สุ ทธิกลุ (2546) “การพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารในการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
ยุพิน พิพิธกุล(2550) โครงงานคณิ ตศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพมงคลรังสี
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แม็ค
จังหวัดกาญจนบุรี ”วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
สมคิด พรมจุย้ และคณะ(2549) การพัฒนาหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชา
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การประเมินหลักสู ตร
หลักสู ตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สถานศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2552)
สมาคมคณิ ตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
ราชูปถัมภ์ (2541) คู่มือโครงงานคณิ ตศาสตร์
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรั บครู ที่ปรึ กษา
กรุ งเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2546) คู่มือวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์
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Learning Activities in Math Designed to
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Extend Concept
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