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โรงเรียนชุ มชนวัดหนองค้ อ จังหวัดชลบุรี
The Effects of Mathematics Project Activities in the Topic of Triangles on Mathematics Learning Achievement
and Mathematics Connection Ability of Prathom Suksa V Students at
Chumchon Wat Nongkor School in Chon Buri Province
ศันสนีย ์ อินทรบริ สุทธิ์* กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล**
บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
และ (2) ศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน 2 ห้องเรี ยน ๆ ละ 32 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องรู ปสามเหลี่ ย ม แผนการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ องรู ปสามเหลี่ ยมโดยการจัด
กิ จกรรมแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องรู ปสามเหลี่ยม และแบบประเมินความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 ของกลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ ปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ (2) ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มที่ได้รับ การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดี

* นักศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare mathematics learning achievement of Prathom Suksa V
students learning with mathematics project activities with that of Prathom Suksa V students learning with conventional
activities; and (2) to study mathematics connection ability of Prathom Suksa V students learning with mathematics
project activities.
The research sample consisted of 64 Prathom Suksa V students in two intact classrooms obtained by
cluster sampling from those studying in the second semester of the 2011 academic year at Chumchon Wat Nongkor
School in Chon Buri Province. The employed research instruments were learning management plans for mathematics
project activities on the topic of Triangles, learning management plans for conventional learning activities on the topic
of Triangles, a mathematics learning achievement test on the topic of Triangles, and an evaluation form to assess
students’ mathematics connection ability. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, and the analysis of
covariance.
The research findings indicated that (1) mathematics learning achievement of the group of Prathom Suksa
V students learning with mathematics project activities was significantly higher than that of the group of Prathom Suksa
V students learning with conventional activities at the .05 level; and (2) mathematics connection ability of the group
learning with mathematics project activities was at the good level.
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ทั้ งในด้ า นเนื้ อหาสาระ ด้ า นทั ก ษะกระบวนการ
ตลอดจนปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่
เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรคํานึ งถึงความสนใจ
ความถนัดของผูเ้ รี ยนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจัดสาระการเรี ยนรู้ จึงควรจัดให้มีความหลากหลาย
เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยนสามารถเลื อ กเรี ยนได้ต ามความสนใจ
รู ป แบบของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ค วรมี ห ลาย
รู ป แบบ เช่ น การเรี ยนร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน การเรี ย น
เป็ นกลุ่ ม ย่อ ย รายบุ ค คล สถานที่ ที่ จัด ก็ ค วรมี ท้ ัง ใน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน มีการจัดให้ผเู้ รี ยน ไปศึกษา
ในแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่อยูใ่ นชุมชนหรื อท้องถิ่น จัด
ให้ส อดคล้องกับ เนื้ อหาวิชา และความเหมาะสมของ
ผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ได้ลง
มือปฏิบตั ิจริ ง ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู้ รี ยนคิดเป็ น
ทํา
เป็ น รู้จกั บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ รวมถึ งการปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ย ม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ฝึ กให้ ผู้เ รี ยนรู้ จั ก
ประเมินผลงานและปรับปรุ งงาน ตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในชี วิตจริ ง และอยู่ใน
สั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข (สถาบัน ส่ ง เสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545: 184-185)
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้นผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญ สามารถจัดได้มากมายหลายวิธี แต่ละวิธี
แตกต่ า งกั น ไป ซึ่ งการจั ด การเรี ยนรู้ ใ นลัก ษณะนี้
จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ทั้งในด้านความถนัด ความรู้เดิม ลักษณะแบบแผนการ
เรี ย นรู้ ข องเขา ครู จ ะต้อ งนํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาจัด การ
เรี ยนรู้ ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน (ลัดดา ภู่เกี ยรติ 2544: 17) เพื่อสนอง
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน ใน
บรรดากิ จกรรมที่ หลากหลายเหล่านั้น การเรี ยนรู้ โดย
โครงงาน เป็ นกิ จ กรรมหนึ่ งที่ ส ามารถพัฒ นาผูเ้ รี ย น

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสํ า คัญ ยิ่ ง ต่ อ การ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล เป็ นระบบ มี แ บบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ น รอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และ
นํา ไปใช้ใ นชี วิต ประจํา วัน ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง เหมาะสม
นอกจากนี้ คณิ ต ศาสตร์ ย งั เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละศาสตร์ อื่ น ๆ
คณิ ต ศาสตร์ จึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ช่ ว ย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึ งกําหนดสาระหลักใน
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ จาํ นวน 6 สาระ ดังนี้ สาระที่ 1
จํานวนและการดําเนิ นการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3
เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล และความน่ า จะเป็ น สาระที่ 6 ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะสาระที่ 6 จะ
บู ร ณาการอยู่ใ นการจัด การเรี ย นรู้ ทุ ก สาระ เนื่ อ งจาก
ประกอบด้วย5 มาตรฐาน คือ 1) มีความสามารถในการ
แก้ปั ญ หา 2) มี ค วามสามารถในการให้เ หตุ ผ ล 3) มี
ความสามารถในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และการ
นํา เสนอ 4) มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยง 5) มี
ความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 56-57)
จากความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าว
ข้า งต้น การจัด การเรี ยนรู้ ข องกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
คณิ ต ศาสตร์ จึ งต้อ งคํา นึ งถึ งผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ การจัด
เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมต้อ งสอดคล้อ งกับ วุฒิ ภ าวะ
ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู้
ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
จากการฝึ กปฏิ บ ัติ ฝึ กให้ นัก เรี ย นคิ ด วิ เ คราะห์ และ
แก้ปั ญ หา กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนต้อ งผสมผสาน
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ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย นตํ่า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของ
โรงเรี ยน ผลการประเมินตัวชี้วดั อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูเ้ รี ยนส่ วนมากไม่ผา่ นการประเมินตัวชี้วดั หาความยาว
รอบรู ปของรู ปสามเหลี่ยม หาพื้นที่ ของรู ปสามเหลี่ยม
และแก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ พื้นที่ ความยาวรอบรู ป ของรู ป
สามเหลี่ยม ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนการสอน
ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ขาดกิจกรรม
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ผเู้ รี ยน
ไ ม่ เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ รี ย น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
จากปั ญ หาดัง กล่ า วและการได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการจัด การ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั เชื่อว่า
การจัดการเรี ยนรู้โดยสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไป
ในกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ จะช่ ว ยให้ ผู้เ รี ยนได้เ รี ยนรู้
อย่างมี ความหมาย ได้ลงมื อปฏิ บตั ิจริ ง เกิ ดการเรี ยนรู้
ด้ ว ยตนเอง ทํ า ให้ ผู้เ รี ยนตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
เห็นความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ อันจะส่ งผลให้ผเู้ รี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น เป็ นไปตามผลงานวิจยั
ของเจี ย มใจ จัน ทร์ ศ รี (2550) ปราณี ต ธรรมโลกา
(2550) พรเนตร ตี ร ะมาตย์ (2550) สมชาย ทองบ่ อ
(2551) รั กษ์ชล พัส ดุ ส าร (2552) และรั ชนี ทุ่ ม แห่ ว
(2552) ที่ ได้ ศึ กษาผลการจั ด กิ จกรรมโครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่ า
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย น
หลังการจัดกิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อ น
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทุกเรื่ อง
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา
การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องรู ปสามเหลี่ ยม สําหรั บนักเรี ยน
ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ด้ ว ยกิ จกรรมโครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ เนื่ อ งจากเรื่ อ งรู ป สามเหลี่ ย มเป็ นเรื่ อ งที่
น่ า สนใจเป็ นรู ป ธรรม สามารถเชื่ อ มโยงกับ เรื่ องที่

เพราะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู้ ต ามความสนใจ
และมี โอกาสศึ กษาอย่างลุ่ม ลึ กด้วยตนเอง นอกจากนี้
โครงงานจะเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ใหม่ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนได้ เต็มตามศักยภาพ เป็ นการเรี ยนรู ้ในด้าน
ลึ ก และเรี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสงสั ย อยากรู้
สนใจ และความต้องการคําตอบ (ธัญญณัฐ ชาวเหนื อ
2543: 62) โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนมี โอกาสได้สํารวจศึ กษาค้นคว้า
ทํา ความเข้า ใจ แก้ปั ญ หาหรื อ แก้ข ้อ สงสั ย เชื่ อ มโยง
ความรู ้หรื อขยายองค์ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในประเด็น
ที่ สนใจ รวมทั้งการประดิ ษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทางคณิ ต ศาสตร์ ผูเ้ รี ยนได้คิ ด
และทําอย่างอิสระภายใต้การดูแลให้คาํ แนะนําของครู ที่
ปรึ กษาหรื อผูร้ ู้ (ปรี ชา เนาว์เย็นผล 2554: 6) นอกจากนั้น
ยุพิน พิพิธกุล (2550: 8) ได้กล่าวว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์
เป็ นงานที่ผทู้ าํ ได้คิดอย่างอิสระ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในข้อ
สงสัย โดยอาศัยความรู ้ หลักการ แนวคิ ดหรื อทฤษฎี
ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ปเชื่ อ มโยงกับ ประเด็น ปั ญ หาที่ ต น
สนใจจะศึ กษาและค้น คว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้ น เพื่อ บรรลุ
จุ ด ประสงค์ ที่ ต้ ัง ไว้ จะเห็ น ได้ว่ า การทํา โครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ า งสรรค์ แ ละตอบสนองต่ อ การเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนจะรู้ จัก
การทํางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม รู้จกั นําคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้โดยสัมพันธ์กบั กับศาสตร์ อื่น และสามารถ
ใช้ใ นชี วิตจริ ง ผูเ้ รี ย นรู ้ จักแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง
มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทํา งานร่ วมกั บ ผู้อื่ น ได้ มี เ หตุ มี ผ ล แก้ ปั ญหาได้
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (ยุพิน พิพิธกุล
2547: 15)
จากการจัด การเรี ยนการสอนเรื่ องรู ป
สามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
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เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่เคยทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ มาก่อน ทั้งยัง
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

4.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุ ม ชนวัด หนองค้ อ
จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 2
ห้อ งเรี ย น ๆ ละ 32 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
แล้วนําห้องเรี ยน 2 ห้องเรี ยนมาจับฉลาก เพื่อแบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
และกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ
4.2 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง
แบบแผนวัดก่อนและหลังการทดลอง
มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยมีแบบแผนของการวิจยั ดังนี้
กลุ่มทดลอง O1
X
O2
กลุ่มควบคุม O3
O4
4.3 เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ เรื่ องรู ป
สามเหลี่ยม จํานวน 16 ชัว่ โมง
4.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
และการจัดกิจกรรมแบบปกติ
4.4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
4.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องรู ปสามเหลี่ ย ม
จํานวน 16 แผน
แผนการจั ด การเรี ยนรู้ เรื่ องรู ป
สามเหลี่ยมโดยวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 16 แผน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ได้ รั บการจั ด กิ จกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการ
เชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ข องกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การจัด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่า กลุ่ ม ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
4. วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดํา เนิ น การวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รู ปแบบการวิจยั เนื้อหาที่ใช้
ในการวิจัย ตัวแปรที่ ศึกษา เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร เป็ นนั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุ ม ชน วัด หนองค้ อ
จังหวัดชลบุรี จํานวน 4 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนรวม 128
คน ซึ่ งการจัด ห้ อ งเรี ย นเป็ นแบบคละความสามารถ
มี ท้ ัง นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นระดับ เก่ ง
ปานกลาง และอ่อนอยูใ่ นห้องเดียวกัน
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ควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน
เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม
4.6.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แล้วบันทึ กไว้ นําคะแนน
ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ ตรวจสอบ
สมมติฐาน
4.6.5 ตรวจให้ ค ะแนนโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ที่ ส มบู ร ณ์ ข องนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลอง ตาม
แบบประเมิ น ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเรื่ องรู ปสามเหลี่ยม เป็ นข้อสอบปรนัย 20 ข้อ เป็ น
แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก และข้อ สอบ
อัต นัย 2 ข้อ เพื่ อ ใช้ก่ อ นและหลัง เรี ยน เป็ นข้อ สอบ
คู่ขนาน
แบบประเมิ น ความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นแบบประเมินที่ใช้ประเมิน
ความสามารถในการเชื่ อ มโยงการนํา ความรู้ เ รื่ อ งรู ป
สามเหลี่ ย มไปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาหรื อ ประยุกต์ใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่
สมบูรณ์ เครื่ องมือดังกล่าว ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้นและหา
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือก่อนที่จะนําไปใช้ทดลอง

4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
4.7.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน
จากแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.7.2 เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มที่ ได้รับ
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับ
การจั ด กิ จ กรรมแบบปกติ ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนร่ วม โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
เป็ นตัวแปรร่ วม
4.7.3 ศึ ก ษาความสามารถในการ
เชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องรู ปสามเหลี่ ย มของ
นักเรี ยนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ตาม
ขั้นตอนดังนี้
4.6.1 ก่ อ นดํา เนิ น การจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อ นเรี ย น
เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม
4.6.2 ดําเนินการทดลองในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2554 โดยใช้เ วลาเรี ย นปกติ วัน ละ
1 ชัว่ โมง รวม 16 ชัว่ โมง ดําเนินการสอนนักเรี ยนกลุ่ม
ท ด ล อ ง โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ง า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ส่ วนกลุ่มควบคุม
ผูว้ ิจัย ดํา เนิ น การสอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ
ปกติ สอนในเนื้ อหาสาระเดี ยวกัน มี สาระการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู้เดียวกัน
4.6.3 เมื่ อ เสร็ จสิ้ นการสอนกลุ่ ม
ตัวอย่างครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ 16 ชัว่ โมงแล้ว
ผูว้ ิจัยให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
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การเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานของ ปรี ชา เนาว์เย็น
ผล (2554: 32-42) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู้
สู่ โ ครงงานเบื้ อ งต้น ให้ นัก เรี ย นจัด ทํา โครงงานจาก
กิ จ กรรมที่ นักเรี ยนคุ น้ เคยอยู่แ ล้ว โดยการพัฒ นาจาก
กิจกรรมการเรี ยนหรื อจากการทําแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นคํา ถามปลายเปิ ด ระยะที่ 2 ประสาน
สาระและระบุวิธีดาํ เนิ นงาน นักเรี ยนมีอิสระในการทํา
กิจกรรมในรู ปโครงงานมากยิง่ ขึ้น แต่ยงั อยูภ่ ายในกรอบ
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ข องบทเรี ยน ระยะที่ 3 สอด
ประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ เป็ นระยะที่นกั เรี ยนจะ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทําโครงงานที่ อาจอยู่นอก
กรอบของจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ของบทเรี ยน เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิด วางแผน และ
จัดทําโครงงานเอง และระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์
ทําโครงงาน ที่สนใจ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งให้นกั เรี ยนจัดทํา
โครงงานโดยตรง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ก ลุ่ ม ของ
นัก เรี ยนคิ ด หั ว ข้อ โครงงานเองตามความสนใจ ใน
ลักษณะที่ เปิ ดมากขึ้ น มีความเป็ นอิสระมากขึ้น ซึ่ งไม่
จําเป็ นต้อ งอยู่ภายใต้กรอบของจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โครงงานอาจมี ความเชื่ อมโยงสาระ
คณิ ตศาสตร์ หลายเรื่ อง หรื อมี ความเชื่ อมโยงกับสาระ
อื่ นในลักษณะบูรณาการก็ได้ การดําเนิ นตามขั้น ตอน
ดัง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้ นัก เรี ยนสามารถจัด ทํา โครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ได้ ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน จึงทําให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
6.1.2 การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย นักเรี ยนเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงาน ศึกษาเอกสารความรู้
นําความรู้ ไปฝึ กทําแบบฝึ กปฏิ บตั ิ เมื่ อสงสัยสอบถาม

การจัด กิ จ กรรมแบบปกติ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
5.2 ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
6. อภิปรายผล
ผู้วิ จั ย ขอเสนอประเด็ น การอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ดังนี้
6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การจัด กิ จ กรรมแบบปกติ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
6.1.1 การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้
กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เรื่ องรู ป สามเหลี่ ย ม
ได้จดั สอดแทรกในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ที่ผวู้ ิจยั
รั บ ผิ ด ชอบการสอนตามหลั ก สู ตรของโรงเรี ยน
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้โดยสอดแทรกการทําโครงงานเข้า
ไปในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หลังจากเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ
จากบทเรี ยนแล้ว โดยนําการทําโครงงานเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ในลัก ษณะกิ จ กรรม
ฝึ กทักษะ เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้
ความรู้ รวมทั้ง การขยายฐานความรู้ ที่ สั ม พัน ธ์ แ ละ
สอดคล้องกับบทเรี ยนในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป จาก
โครงงานที่ มี อ งค์ ป ระกอบง่ า ย ๆ แล้ ว ค่ อ ยเพิ่ ม
องค์ประกอบให้มากขึ้นจนกระทัง่ สมบูรณ์ตามรู ปแบบ
ของการจัด ทํา โครงงาน โครงงานจึ ง เปรี ยบเสมื อ น
เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้หาตัวอย่างที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่กาํ ลังเรี ยน ได้ฝึกการค้นหาความรู้
โดยการทําโครงงาน ทําให้เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้า ใจใน
เนื้อหาสาระชัดเจนยิ่งขึ้น เป็ นไปตามแนวทางในการจัด
120

วาสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556
และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
ศันสนีย ์ อินทรบริ สุทธิ์ และกัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ

กันเองภายในกลุ่ม หากยังหาคําตอบภายในกลุ่มไม่ได้
นักเรี ยนก็มีครู ผสู้ อนเป็ นที่ปรึ กษา ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิด
ความมัน่ ใจและเข้าใจสาระสําคัญของบทเรี ยน นักเรี ยน
เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของคณิ ตศาสตร์
ทํา ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนสู ง ขึ้ น
เป็ นไปตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ ซึ่ งเป็ น
ทฤษฎี ที่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ ที่ ต ัว ผูเ้ รี ย น ทฤษฎี น้ ี เน้น ว่ า
ความรู้เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนใช้ความรู้
และประสบการณ์ที่มีอยู่ เป็ นพื้นฐานในการสร้างความรู้
ใหม่ การเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยนจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอก ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
จะสร้างความรู้ดว้ ยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวการ
สอนตามทฤษฎี น้ ี จึ ง เน้น การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อน
โดยผู้ส อนคอยช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู้เ รี ยนนํา ความรู ้ ที่ มี อ ยู่
ออกมาใช้ และไตร่ ต รองสิ่ งที่ ได้จ ากการอภิ ป รายกับ
ผูอ้ ื่ น ผูส้ อนมี ห น้า ที่ จัด สภาพแวดล้อ มการเรี ย นรู้ ใ ห้
เหมาะสม ตั้งประเด็นปั ญหาที่ทา้ ทาย และช่วยเหลือให้
ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ได้เอง (อัมพร ม้าคนอง 2546: 6-7)
สอดคล้องกับคํากล่าวของปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554: 6)
ว่ า โครงงานคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งนักเรี ยนมีโอกาสได้สํารวจศึกษาค้นคว้า
ทําความเข้าใจ แก้ปัญ หาหรื อ แก้ข อ้ สงสัย เชื่ อมโยง
ความรู ้หรื อขยายองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในประเด็น
ที่สนใจ รวมทั้งการประดิ ษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทางคณิ ต ศาสตร์ ผูเ้ รี ยนได้คิ ด
และทําอย่างอิสระภายใต้การดูแลให้คาํ แนะนําของครู ที่
ปรึ กษาหรื อผูร้ ู ้
6.1.3 การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนได้สะท้อน
ความคิดของแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มออกมาในรู ปของ
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ งอาศัยความรู้ ประสบการณ์

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบกลุ่มเล็ก
นักเรี ยนมี โอกาสฝึ กการเป็ นผูน้ าํ -ผูต้ าม ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น เป็ นไปตามแนวคิดพื้นฐานของการจัดการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ประการหนึ่ งคือ การจัดการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะเป็ นกลุ่ม เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้
นัก เรี ย นร่ ว มกัน คิ ด ร่ ว มกัน แก้ปั ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่ งกันและ
กัน ช่ ว ยให้นัก เรี ย นได้พ ัฒ นาทั้ง ด้า นความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการคิ ด และมี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น (กรม
วิ ช าการ 2544: 188) นอกจากนั้ นยัง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของนภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรายวิชา ค 014 คณิ ตศาสตร์ 4 ของนักเรี ยน
กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่ม ที่ เรี ย นโดยไม่ ใช้กิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ งานวิจยั ของ อารี รัตน์ ขวัญทะเล
(2546) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ องจํานวนและตัวเลข ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ที่ มี ก ารจัด กิ จ กรรม การเรี ยนการสอนด้ว ยการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามปกติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
6.2 ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 เป็ นการจั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยนเป็ น สํ า คั ญ
ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ ได้
สํา รวจข้อ มู ล และเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ นัก เรี ย นสนใจ
ในชี วิตประจําวัน นักเรี ยนมี โ อกาสแลกเปลี่ ยนความ
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ความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อยู่ในระดับดี งานวิจัยของ รั กษ์ชล พัสดุ สาร (2552)
พบว่ า ความสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการประมาณค่าของนักเรี ยน หลังการ
ใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการประมาณค่า
อยูใ่ นระดับดี งานวิจยั ของ รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) พบว่า
ความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละของนักเรี ยน หลังเรี ยนโดย
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี

คิ ด เห็ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส นุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น
ในการเรี ยนรู้ผา่ นการทําโครงงานที่มีองค์ประกอบง่าย ๆ
แล้ว ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม องค์ป ระกอบจนกระทั่ง ได้โ ครงงาน
สมบูรณ์ เต็มรู ปแบบ ซึ่ งการทําโครงงานในระยะแรก
นักเรี ยนจะได้ทาํ โครงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมหรื อ
แบบฝึ กหัดของบทเรี ยน ในกรอบของจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ รวมถึ ง การขยายขอบข่ า ยขององค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เป็ นการสอดแทรกโครงงานเข้าไป
ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ของบทเรี ยน เมื่อนักเรี ยนประสบ
ความสํา เร็ จ แล้ว จึ ง เพิ่ ม เติ ม ความรู้ เ กี่ ย วกับ การจัด ทํา
โครงงานประเภทต่ า ง ๆ นอกเหนื อ ไปจากการจัด ทํา
โครงงานที่ ส อดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการทําโครงงานอย่างเต็มที่
การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานแบบค่อยเป็ น
ค่ อ ยไปเช่ น นี้ ทํา ให้ นั ก เรี ยนสามารถนํา ความรู้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงทั้งการเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระ
องค์ความรู้หรื อกระบวนการภายในคณิ ตศาสตร์เอง และ
การเชื่ อมโยงความรู ้ หรื อกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
กับสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในชี วิตประจําวัน ทําให้นกั เรี ยนเกิด
ความตระหนักเห็นความสําคัญและคุณค่า ตลอดจนรู้วิธี
ที่จะนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนมาเชื่อมโยงและใช้
ในชี วิตจริ งได้ ส่ งผลให้ความสามารถในการเชื่ อมโยง
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องรู ปสามเหลี่ยมอยูใ่ นระดับดี
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของเจี ย มใจ จัน ทร์ ศ รี (2550)
พบว่ า ความสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู้ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องทศนิ ย มของนั ก เรี ยน หลัง จากใช้
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทศนิ ยมมีค่าเฉลี่ย 3.4
จัด อยู่ใ นระดับ ดี งานวิ จัย ของ พรเนตร ตี ร ะมาตย์
(2550) พบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิ งเส้น ตัวแปรเดียว หลังการ
จัดกิ จกรรมการเรี ย น มี คะแนนเฉลี่ ย จัด อยู่ในเกณฑ์ดี
งานวิ จั ย ของ สมชาย ทองบ่ อ (2551) พบว่ า

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ดั ง กล่ า วข้า งต้น ผู้วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไป
ใช้
7.1.1 ในการจัด ทํา แผนการจัด การ
เรี ยนรู้ ก ารจั ด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ นั้ น
ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม หากเป็ นไปได้ควร
ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในแผน
ซึ่ งนักเรี ย นจะได้มีเวลาในการทํากิ จกรรมภายในกลุ่ม
อย่างเต็มที่ โดยมี ค รู ที่ ป รึ กษาคอยให้ค าํ แนะนํา ดูแ ล
และอํา นวยความสะดวก แต่ ห ากมี ค วามจํา เป็ นบาง
กิ จกรรมที่ นักเรี ยนต้องทํานอกเวลาเรี ยน ครู ที่ปรึ กษา
ต้องให้เวลา ดูแล แนะนํา ช่วยเหลือให้นกั เรี ยนได้จดั ทํา
โครงงานจนสําเร็ จ
7.1.2 ก่อนที่จะนํากิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ครู ผสู้ อนควรทําความเข้าใจแนวทางการจัดทําโครงงาน
ให้เข้าใจ ต้องเตรี ยมตัว เตรี ยมข้อมูล เตรี ยมสื่ อ วัสดุ
อุ ป กรณ์ ที่ จ ํา เป็ นไว้ใ ห้ นั ก เรี ยน เพื่ อ ที่ จ ะได้ช่ ว ยให้
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นั ก เรี ยนทํา โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี
ประสิ ทธิภาพได้
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี การวิจยั การจัดกิ จกรรม
โ ค ร ง ง า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น เ นื้ อ ห า ส า ร ะ อื่ น ๆ
และในระดับชั้นอื่น
7.2.2 ควรศึกษาผลที่ เกิดขึ้นจากการ
จั ด กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในด้ า นอื่ น ๆ
เช่ น คุ ณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์ หรื อ
ความสามารถของนัก เรี ย นตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ สาระที่ 6 ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์

นภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) “ การพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพมงคลรังสี
จังหวัดกาญจนบุรี ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554) “ โครงงานคณิ ตศาสตร์ ”
ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ หน่ วยที่ 13 หน้า 1-69
นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช
พรเนตร ตีระมาตย์ (2550) “ กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
อนุบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ยุพิน พิพิธกุล (2547) โครงงานคณิ ตศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร แม็ค
________. (2550) โครงงานคณิ ตศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร แม็ค
รักษ์ชล พัสดุสาร (2552) “ กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์เรื่ องการประมาณค่า สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 โรงเรี ยน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

บรรณานุกรม
กัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ (2553) “ เครื่ องมือวิจยั และ
การตรวจสอบคุณภาพ ” ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการวิจัยหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
หน่ วยที่ 9 หน้า 53-75 นนทบุรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เจียมใจ จันทร์ศรี (2550) “ กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์เรื่ องทศนิยม สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนศรี จนั ทร์ วทิ ยาคม
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ธัญญณัฐ ชาวเหนือ (2543) การกําหนดโครงงาน
สําหรั บนักเรี ยน วิชาการ 3(6)
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วาสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556
และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
ศันสนีย ์ อินทรบริ สุทธิ์ และกัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช
อัมพร ม้าคนอง (2546) คณิ ตศาสตร์ : การสอนและการ
เรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อารี รัตน์ ขวัญทะเล (2546) “ การศึกษาผลการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนและตัวเลขของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยการทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ” ปริ ญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช
รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) “ กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ลัดดา ภู่เกียรติ (2544) โครงงานเพื่อการเรี ยนรู้ หลักการ
และแนวทางการจัดกิจกรรม กรุ งเทพมหานคร
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาการ, กรม (2544) คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร
องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
ศึกษาธิการ, กระทรวง (2551) หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กรุ งเทพมหานคร
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2545) คู่มือการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร
องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
________. (2546) คู่มือการวัดผลประเมินผล
คณิ ตศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สมชาย ทองบ่อ (2551) “ กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้าน
หนองแปน จังหวัดอุบลราชธานี ”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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