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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้รับการสอนจากกิจกรรมท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  จ านวน  41  คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 ใช้แผนการวิจัยโดยใช้
กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  
ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น  โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สามารถท าโครงงานได้ส าเร็จทุกกลุ่ม 
จ านวน 13 โครงงาน ได้แก่  1) เรื่อง “GSP Mathcatcher”  2) เรื่อง “สวัสดีกราฟ…บึงกาฬ” 3) 
เรื่อง “อุ่นใจในกระติบข้าว”  4) เรื่อง “ออกแบบลาย(การ์ตูน)กระปุกออมสินจากไม้ไผ่โดยใช้สมการ
ทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม GSP” 5) เรื่อง “แก้วเซรามิคสวยด้วยลาย GSP” 6) เรื่อง “เทพ
พยากรณ์”  7) เรื่อง “พรมปูพื้นสวยด้วย GSP สืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้าน”  8) เรื่อง “พัดสวย
ด้วย GSP” 9) เรื่อง “รองเท้าถักทอลายสวยด้วย GSP”    10) เรื่อง “ออกแบบลวดลายเส้ือโดยใช้
โปรแกรม GSP” 11) เรื่อง “GSP สร้างลายไทยบนปกสมุดกระดาษสา” 12) เรื่อง “มหัศจรรย์หมอน
ครามงามด้วย GSP”  และ 13) เรื่อง “องศาบ้านน่าอยู่” 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the learning  achievement of 
students and development on the Activity for teaching mathematics integrated with 
Local Wisdom      by Project Based Learning for Mathematics Student Teacher 
Faculty of Education, SakonNakhonRajabhat university. The  target   group in this 
research was 41  mathematics  students  who were studied during academic year 
2016 of Sakon Nakhon Rajabhat University. The one group pretest - posttest design 
was used in this study. The percentage, arithmetic mean, and t-test for dependent 
sample were used for data analysis. 
   

The findings for this research were as follows; 
 1. The learning achievement of students after study was better than before 
study the lesson with statistical significant at 0.05. 

2. Development on the Activity for teaching mathematics integrated with 
Local Wisdom by Project Based Learning  for  Mathematics Student Teacher Faculty 
of Education,SakonNakhonRajabhat university. Student Teacher were finished all. 
They consisted of 13 projects as follows:  1) GSP Mathcatcher 2 Hello Graph ... Bueng 
Kan 3) Peace of mind in the rice caskets 4) Design of bamboo cartoon drawings using 
mathematical equations through The Geometer's Sketchpad (GSP) 5) Ceramic glass 
with GSP 6) Oracle 7) Carpet Beautiful GSP with traditional handicrafts 8) Blow 
Beautiful with GSP 9) Knitted shoes With GSP         10) Design a shirt using GSP 11) 
Thai pattern on the cover Mulberry paper with GSP 12) Miracle pillow with GSP”  and 
13) House degree Be nice. 
Keywords: mathematics project, integrated teaching, Project Based Learning   



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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สกลนครท่ีให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนในการด าเนินการวิจัยได้รับความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ อาจารย์เบญจพร  อุผา ท่ีให้ค าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษามาได้ตลอด 
รวมถึงผู้เช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือรวมท้ังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  และนักศึกษาช้ัน    
ปีท่ี 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ทดลองครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครอบครัววะนานาม
อันเป็นท่ีรักท้ังหลายท่ีได้เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆของข้าพเจ้า ให้มีความส าเร็จผล   
ท้ังนี้ความส าเร็จของข้าพเจ้าจักไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับความกรุณาจากท่านท้ังหลายท่ีได้กล่าวไป
ข้างต้น 
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บทที่  1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์   วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (วัชรี  กาญจน์กีรติ, 2554) จะ
เห็นว่าคณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ให้ได้
ข้อสรุปและน าไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนเข้าใจตรงกันในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างศาสตร์ต่างๆ (สิริพร ทิพย์คง , 2545 : 1) 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) และมีบทบาทส าคัญท่ีก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยให้มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถคาดการณ์ วางแผนการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  (ยุพิน  พิธิกุล, 2540, : 34)  ด้วยความส าคัญดังกล่าว วิชา
คณิตศาสตร์จึงถูกจัดไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์ มีทักษะการคิดค านวณ มีความสามารถในการใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มี
ทักษะในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าข้อมูลท่ีปรากฏใน
ส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวมาคิดอย่างเป็นระเบียบชัดเจนและรัดกุม วิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา (สสวท, 2551, หน้า 1) คณิตศาสตร์จึง
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดมีเหตุผล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า 1)  
 จากสภาวะในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังประสบปัญหา ดังจะเห็นได้จาก
ผลการประเมินของโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
นานาชาติ ปี 2554 (TIMSS 2011) พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 ของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 28 จาก 63 ประเทศ และผลของการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง ค.ศ. 2007 กับ ค.ศ. 2011 พบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มของคะแนนเฉล่ีย
ลดลง (โครงการ TIMSS 2011 THAILAND, 2556, : 4, : 18) นอกจากนี้จากผลการทดสอบทาง



การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียคือ 41.95  25.45 และ 13.60 ตามล าดับ (ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนท่ีผ่านมา ผู้เรียนยังขาดทักษะการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจึงมีความจ าเป็นในทุ กระดับช้ันในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ต้ังแต่
การศึกษาขั้นพื้ นฐานซึ่ งมีความจ าเป็น ท่ีจะน ามาต่อยอดพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป  

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 
191) ได้ช้ีแนะแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาคุณภาพของสังคม  
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ได้ศึกษาค้นคว้าจากส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอิสระ  จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดร่วมกัน
แก้ปัญหาปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกัน  ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาท้ังความรู้  ทักษะกระบวนการคิดและมีประสบการณ์มากขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอนต้องเลือกวิธีสอน
ท่ีเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของนักเรียน หาทางแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 57) 
ท่ีกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จว่าส่วนหนึ่งเกิดจากตัวครู ครูไม่
เปล่ียนพฤติกรรมในการสอน ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางการเรียน ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้
บรรลุจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย 
ตลอดจนไม่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนคิด
เป็น ท าเป็น รู้จักบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเครื่องมือหรือวิธีการท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดัง
กล่าวคือฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 
หน้า 191) ได้ช้ีแนะแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาคุณภาพของสังคม  
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ได้ศึกษาค้นคว้าจากส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอิสระ  จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดร่วมกัน
แก้ปัญหาปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกัน  ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาท้ังความรู้  ทักษะกระบวนการคิดและมีประสบการณ์มากขึ้น และมีนักวิชาการได้ให้ความสนใจ



มาตลอดดังจะเห็นได้จากมีเอกสาร บทความมากมายได้เสนอวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิริพร 
ทิพย์คง (2545, หน้า 97) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
นั้นครูและวิธีการสอนมีอิทธิพลมาก ดังนั้นครูผู้สอนต้องเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพการเรียน
การสอนของนักเรียน หาทางแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 57) ท่ีกล่าวถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จว่าส่วนหนึ่งเกิดจากตัวครู ครูไม่เปล่ียนพฤติกรรมในการสอน 
ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางการเรียน ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ในการพัฒนา
ทักษะท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย ตลอดจนไม่ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น รู้จักบูรณา
การความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งเครื่องมือหรือวิธีการท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวคือฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนในปัจจุบัน คือ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็น
การจัดการสอนท่ีจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่าง
มีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ได้ท าการทดลอง  ได้พิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จักการวางแผนการท างาน  ฝึกการ
เป็นผู้น า  ผู้ตาม  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง   (Higher  Order  
Thinking)  และการประเมินตนเอง  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น 
จึงได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีทักษะในวิชาชีพครูได้
อย่างเหมาะสม  เพราะถือว่าเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแท้จริงและมีความคงทนใน
การจัดการเรียนการสอน  เนื่องด้วยจากเหตุผลและความส าคัญดังท่ีกล่าวมานั้น ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็น
อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน   สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร    จึงมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียน
สนุกสนาน  มีความสนใจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น  ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น 
ท าเป็น  เกิดความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถบูรณาการกับท้องถิ่นได้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี  4  สาขาหลักสูตรและการสอน  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ านวน  41  คน  
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาในรายวิชาการวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้จากทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หมายถึง นักศึกษาช้ันปีท่ี  4 สาขาหลักสูตรและการ
สอน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง  คะแนนสอบของนักศึกษาท่ีได้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และจากผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถน ากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

บูรณาการกับท้องถิ่น ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
3. เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

หรือเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนได้การสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบบูรณาการเช่ือมโยง
กับท้องถิ่นได้ 

 



 
 

บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
 การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับ หลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism , contructionism และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(cooperative learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ
ทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ 
constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ 
(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert) เป็นผู้น าเสนอการใช้ส่ือทาง
เทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง และ
เมื่อผู้เรียนสร้างส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเองนั่นเอง ความรู้ท่ีสร้าง
ขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ท่ีอยู่คงทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกันสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีนอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็นฐานให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ทิศนา แขมมณี, 2547)  
 ทฤษฎี constructionism มีสาระส าคัญท่ีกล่าวถึงว่า ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว แต่สามารถสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองได้ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือกระท า
ด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระท านี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ใหม่ด้วยตนเองแล้ว 
แต่ยังจะสามารถเก็บข้อมูลของส่ิงแวดล้อมเข้าไปเป็นโครงสร้างของสมองตนเอง  ขณะเดียวกันก็
สามารถน าความรู้เดิมท่ีมีอยู่ปรับให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมภายนอกได้ และจะเกิดเป็นวงจรเช่นนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การลงมือกระท า ด้วยตนเองจะสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้เก่าและความรู้
ใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งท้ังหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักคิดท่ีว่า “การเรียนรู้ท่ีดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนท่ีดีแก่ผู้สอน แต่มา
จากการให้โอกาสท่ีดีแก่ ผู้ เรียนในการสร้าง” (Better learning will not come from finding 
better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better 
opportunities to construct) 
 โครงงานคณิตศาสตร์ 
 โครงงาน  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ใช้ทักษะท่ีหลากหลายในการศึกษา  
ค้นคว้าเรื่องราวหรือข้อความท่ีผู้เรียนสนใจ  อยากรู้  เกิดปัญหาสงสัยและต้องการค าตอบมาอธิบาย 
อาจจะได้จากการสังเกต  ส ารวจ  ทดลองหรือคิดส่ิงประดิษฐ์ส่ิงใหม่ขึ้นมา  โดยท่ีกระบวนการเรียนรู้
จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะมีบทบาทต้ังแต่การก าหนดหัวข้อท าโครงงาน  การวางแผน
ขั้นตอนและวิธีการท างาน  การแบ่งหน้าท่ีกันโดยเน้นความร่วมมือในการท ามากกว่าการแข่งขัน  และ
สามารถจัดเป็นกิจกรรมเด่ียว  กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่มก็ได้  การก าหนดตารางการท างาน  การ



ก าหนดช้ินงานหรือผลส าเร็จของงาน  ไปจนถึงการตรวจสอบผลงานและการน าเสนอโครงงาน  
บทบาทของครูคือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้  (ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ, 2557) 
 ลักษณะส าคัญของโครงงาน 

1) เป็นเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ  เป็นปัญหา  ข้อสงสัยหรือเป็นเรื่องใหม่และต้องการค าตอบ 
2) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอน 
3) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ท่ีใช้ทักษะหลากหลายซึ่งจะเป็นพื้นฐานของทักษะชีวิต 
4) เป็นการศึกษาข้อมูลรอบด้าน  หลากหลายและลึกซึ้ง 
5) เป็นการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
6) เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนมีบทบาทส าคัญ  ครูท าหน้าท่ีคอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู ้
หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

 ส าหรับหลักการท่ีส าคัญของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือความจริงและการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่ง

หมายถึง  โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีท าขึ้นต้องยึดหลักความจริงท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ 
2. เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็นและ

แก้ปัญหาเป็น  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ค านึงถึงเสรีภาพและเศรษฐกิจ  หมายถึงการให้เสรีภาพแก่ผู้ท าโครงงานในเรื่องท่ีจะท า

โดยค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนท่ีมีอยู่เป็นองค์ประกอบ 
จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้การท าโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ในโรงเรียน  นักการศึกษาและสถาบันต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษากล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของโครงงานคณิตศาสตร์  พอสรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักความสนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรือออกแบบ

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆได้ 
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก  พร้อมท้ังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง 
7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสนใจและมี

ความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 



นะชัย  บูรณโชติ ( 2531 ก : 5-9) และ Sherburne ( 1975 : 9) ได้จ าแนกโครงงานคณิตศาสตร์
ออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทแบบทดลอง 
2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 
4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 

1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทแบบทดลอง  (Experimental  Research Project ) 
โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  โดยการออกแบบ

ทดลองและด าเนินการทดลอง  เพื่อหาค าตอบของปัญหาท่ีต้องการทราบ  หรือเพื่อตรวจสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว้  ขั้นตอนของการท างานประเภทนี้ประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  การต้ังสมมุติฐาน  การ
ออกแบบการทดลอง  ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆท่ีอาจส่งผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาแล้ว
ด าเนินการทดลองโดยจัดกระท ากับตัวแปรอิสระ  หรือตัวแปรต้นเพื่อดูผลท่ีเกิดขึ้นกับตัวแปรตาม  
การแปลผลและสรุปผลการทดลอง Sherburne ( 1975 : 9 ) แยกโครงงานประเภทการทดลอง
ออกเป็นสองประเภท  คือ  โครงงานประเภทการทดลอง  เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างโดยไม่ต้องควบคุม
ตัวแปรของโครงงานประเภทของการทดลองท่ีต้องมีการควบคุมตัวแปรท่ีส าคัญ 

2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจ ( Survey Research Project )  
โครงงานประเภทนี้เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ท่ีมีอยู่หรืออยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้วิธีการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูล  แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระท า  เช่น  จ าแนกเป็นหมวดหมู่  แล้วน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม 

3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ ( Development 
Research Project ) 

โครงงานประเภทนี้อาจเป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆให้ใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์  โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทางคณิตศาสตร์อาจเป็นการประดิษฐ์
ส่ิงใหม่ท่ียังไม่เคยมีมาก่อน  หรือการปรับปรุงอุปกรณ์  หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่า
เดิม  รวมทั้งอาจเป็นการเสนอหรือปรับสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 

4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย (Theoretied Research 
Project) 

โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานท่ีผู้ท าจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆ  ในการอธิบายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งอย่างมีเหตุผล  มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน  หรือเป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่  อาจเสนอในรูปค าอธิบาย  สูตร  หรือสมการ  โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎี
อื่นสนับสนุน  การท าโครงงานประเภทนี้ผู้ท าจะต้องมีพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  และ
ต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างมากจึงจะสามารถสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎีได้ 



แผนภาพแสดงวิธีการท าโครงงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 การท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมต่อเนื่องและมีการด าเนินงานหลายข้ันตอนต้ังแต่
เริ่มต้นถึงขั้นสุดท้าย  ดังนี้ 

1. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 
2. การวางแผนในการท าโครงงาน 
3. การลงมือท าโครงงาน 
4. การเขียนรายงาน 
5. การแสดงผลงาน 
1. การคิดจะเลือกหัวเร่ืองหรือปัญหาที่จะศึกษา 
เป็นขั้นตอนอันดับแรกของการท าโครงงาน ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด  และยากท่ีสุด  

หัวข้อหรือปัญหาท่ีจะศึกษานั้นควรให้นักเรียนเป็นผู้คิดและเลือกด้วยตนเอง  โดยท่ีหัวข้อเรื่องของ
โครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน 

หัวเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากความสนใจ  ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของ
นักเรียนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีครูสอนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน  หรือ  จากส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัว  การอภิปรายร่วมกับครูและเพื่อนๆ  การอ่านหนังสือหรือเอกสารต่างๆ  รวมท้ังรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ 

ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงาน  คือ 

หัวข้อ 

ข่าวใหม่ 

ค าบอกเล่า 

การสังเกต 

ประเภทของโครงงาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหาใกล้ตัว 

ความสนใจ 

ช้ินงานบั้นปลาย 

การเขียนรายงาน 

จัดแสดงผลงาน 

รวบรวมข้อมูล     
เขียนเค้าโครงโครงงาน 

แผนการท าโครงงาน  
ตารางการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน  
กิจกรรม 

ปรึกษาและรายงาน  
จากอาจารย์ 

ท่ีมา : หนังสือโครงงานคณิตศาสตร์ (ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ , 2557) 



1. เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 
2. เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
4. งบประมาณเพียงพอ 
5. ระยะเวลาท่ีใช้ท าโครงงาน 
6. มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษา 
7. ความปลอดภัย 
8. มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอท่ีจะค้นคว้า 
2. การวางแผนในการท าโครงงาน 

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนในการท าโครงงาน  รวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งต้องมีการ
วางแผนหรือวางรูปโครงงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบไม่
สับสน  แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 

เค้าโครงของโครงงานโดยท่ัวๆ ไปจะเขียนเพื่อแสดงแนวคิด  แผนงานและขั้นตอนของการท า
โครงงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

1. ช่ือโครงงาน  ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน  ส่ือความหมายตรง  และมีความ
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร 

2. ช่ือผู้ท าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน  อธิบายเหตุใดจึงเลือกท าโครงงานเรื่องนี้  มี

ความส าคัญอย่างไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเกี่ยวข้องเรื่องท่ีท าเป็นเรื่องใหม่
หรือมีผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องท านองนี้ไว้บ้างแล้ว  ถ้ามีได้ผลอย่างไร 

5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นส่ิงท่ีสามารถ
วัดได้  เป็นการบอกขอบเขตของงาน 

6. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมุติฐานเป็นค าตอบหรือค าอธิบายท่ีคาดไว้
ล่วงหน้า  ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้  การเขียนสมมุติฐานควรมีเหตุมีผล 

7. วิธีด าเนินงาน 
7.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ 
7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า  อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไร  อย่างไร 

8. แผนปฏิบัติงาน  อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10. เอกสารอ้างอิง 



3. การลงมือท าโครงงาน 
เมื่อเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของท่ีปรึกษาโครงงานแล้ว  นักเรียนเริ่มลงมือ

ท าโครงงาน  โดยปฏิบัติตามแผนด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล  การสร้างหรือ
ประดิษฐ์ การปฏิบัติการทดลอง การค้นคว้าเอกสารต่างๆ  ซึ่งสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นโครงงานประเภทใด  
อาจเป็นการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานท่ีวางไว้ในตอนแรกบ้างก็ได้ 

4. การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสาร  เพื่อ

อธิบายให้ผู้อื่นทราบแนวคิด  หรือปัญหาท่ีศึกษา  วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ข้อมูลต่างๆท่ีรวบรวม
ได้ 
 การเขียนรายงานควรใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย  ชัดเจน  ส้ันๆ และตรงไปตรงมา  โดยให้
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ 

1. ช่ือโครงงาน   
2. ช่ือผู้ท าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. บทคัดย่อ  อธิบายถึงท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน  วัตถุประสงค์  วิธีด าเนินการ

และผลท่ีได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆอย่างย่อ ประมาณ 300-350 ค า 
5. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน  อธิบายเหตุใดจึงเลือกท าโครงงานเรื่องนี้  มี

ความส าคัญอย่างไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเกี่ยวข้องเรื่องท่ีท าเป็นเรื่องใหม่หรือมี
ผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องท านองนี้ไว้บ้างแล้ว  ถ้ามีได้ผลอย่างไร 

6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า   
7. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)  
8. วิธีด าเนินการ  อาจแยกเป็น 2 หัวข้อย่อย  คือ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
2. วิธีด าเนินการ  อธิบาย ขั้นตอนโดยละเอียด 

9. ผลการศึกษาค้นคว้า  น าเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่างๆท่ีสังเกตรวบรวมได้ 
10. สรุปและข้อเสนอแนะ  อธิบายผลสรุปท่ีได้จากการท าโครงงาน  ถ้ามีการตั้งสมมุติฐาน

ควรระบุด้วยว่าข้อมูลท่ีได้สนับสนุน  หรือคัดค้านสมมุติฐานท่ีต้ังไว้หรือยังสรุปไม่ได้ 
11. ค าขอบคุณ  ส่วนใหญ่โครงงานคณิตศาสตร์มักจะเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย  จึงควรได้กล่าวค าขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนร่วมให้
โครงงานส าเร็จด้วย 

12. เอกสารอ้างอิงหนังสือ/หรือเอกสารต่างๆท่ีผู้ท าโครงงานใช้ค้นคว้าหรืออ่านเพื่อศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 



5. การแสดงผลงาน 
การแสดงผลงานเป็นงานขั้นสุดท้ายและส าคัญอีกประการหนึ่งของการท าโครงงาน 

เป็นการเสนอผลงานท่ีได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จลงด้วยความคิด  ความพยายามของผู้ท าโครงงานให้คน
อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงาน  การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความส าคัญเท่าๆกับ
การท าโครงงานนั่นเอง  ไมว่่าการแสดงผลจะอยู่ในรูปแบบใดควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ต่อไปนี้ 

1. ช่ือโครงงาน  ช่ือผู้ท าโครงงาน  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
2. ค าอธิบายย่อๆ  ถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงานและความส าคัญของโครงงาน 
3. วิธีด าเนินการ 
4. การสาธิตหรือแสดงผลท่ีได้จากการทดลอง 
5. ผลการสังเกตหรือข้อมูลเด่นๆท่ีได้จากการท าโครงงาน  ในการจัด 

 
นิทรรศการการแสดงโครงงานนั้น  ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ  ต่อไปนี้ 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่ท่ีจัดแสดง 
3. ค าอธิบายท่ีเขียนแสดง  ควรเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญ 
4. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม  โดยใช้รูปแบบการแสดงท่ีน่าสนใจ 
5. ใช้ตารางและรูปภาพประกอบ 
6. ส่ิงท่ีแสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง  ไม่มีการสะกดผิด 
7. ในกรณีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์  ส่ิงนั้นควรอยู่ในสภาพท่ีท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
ในการแสดงผลงานผู้น าผลงานมาแสดงจะต้องอธิบายหรือรายงานปากเปล่า  หรือตอบ 

ค าถามต่างๆต่อผู้ชมหรือกรรมการตัดสินโครงงาน  ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆต่อไปนี ้
1. ต้องท าความเข้าใจกับเรื่องท่ีจะอธิบายเป็นอย่างดี 
2. ค านึงถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 
3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา 
4. พยายามหลีกเล่ียงการอ่านรายงาน  แต่อาจจดหัวข้อส าคัญๆไว้เพื่อช่วยในการรายงาน

เป็นไปตามข้ันตอน 
5. อย่าท่องจ ารายงาน 
6. ควรมองตรงไปยงัผู้ฟัง 
7. เตรียมตัวตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
8. ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา 
9. หากติดขัดในการรายงานควรยอมรับโดยดี 



10. ควรรายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
11. หากเป็นไปได้ควรใช้ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วย 

การท าแผงส าหรับโครงงาน  ให้ใช้ไม้อัดท าตามขนาดก าหนด  ดังนี้ 
แผ่น ก1 , ก2 ขนาด 60 ซม. X  60 ซม. 
แผ่น ข  ขนาด 60 ซม. X  120 ซม. 
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับท ามุมฉากกับตัวแผ่นกลาง 

 การแสดงผลงานการท าโครงงานคณิตศาสตร์อาจจัดท าได้ในหลายระดับ  เช่น การจัดเสนอ
ผลงานภายในช้ันเรียน  การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียน  การจัดนิทรรศการในงานประจ าปีของ
โรงเรียน  การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานแสดงหรือประกวดในระดับต่างๆ  เช่น  ระดับกลุ่ม
โรงเรียนระดับจังหวัด  ระดับเขตการศึกษา  ระดับชาติ  เป็นต้น 
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์นั้นแม้จะเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่ง  อาจจัดขึ้น
ภายในโรงเรียนได้ตลอดปีการศึกษา  โดยมีจุดประสงค์และมีแผนการด าเนินงานว่าจ าท าในช่วงไหน  
และมีระยะเวลาเท่าใด  ในการท าโครงงานนั้นนักเรียนเป็นผู้ลงมือด าเนินงานเองท้ังหมด  โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้ค าแนะน า  ช่วยกระตุ้นความสนใจและเสริมก าลังใจแก่นักเรียนใน
ระหว่างท าโครงงานอีกด้วย  บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ตามการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเร่ิมต้น 
เรื่องท่ียากท่ีสุดในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  คือ  การเลือกหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะศึกษา  

เพราะจะต้องเป็นเรื่องท่ีเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน  และมีแนวทางท่ีจะหาค าตอบได้  
ประสบการณ์ของนักเรียนจะช่วยให้เกิดแนวคิดและเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้  ฉะนั้นระยะเริ่มต้น
จึงเป็นระยะส าคัญ  ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยอาจท าได้ดังนี้ 

1.1 กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
1.2 แนะน าวิธีท าโครงงานและเลือกหัวข้อเรื่องหรือปญัหาท่ีจะศึกษา 
1.3 จัดเอกสารและแนะน าแหล่งค้นคว้า 
1.4 จัดให้มีบรรยายโดยวิทยากรในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ 
1.5 ช่วยแนะน าในการวางเค้าโครงย่อ 
1.6 ให้ค าปรึกษาและดูความเป็นไปได้ของเค้าโครงย่อของโครงงาน 
2. ระยะที่นักเรียนท าโครงงาน 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องท าโครงงานคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติและมักใช้เวลา

การท างานตามใจชอบ นอกจากจัดช่ัวโมงกิจกรรมไว้ในเวลาเรียนปกติ ดังนั้นเวลาจึงเป็นเรื่องส าคัญ
เรื่องหนึ่งท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องควบคุม   



 2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน  โดยดูจากแผนการท างานและควรฝึก
ให้นักเรียนหาสมุดเฉพาะส าหรับจดบันทึก 
 2.2 ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและปฏิบัติการเมื่อนักเรียนมีปัญหา 
 2.3 จัดให้นักเรียนได้พบปะและรวมกลุ่มเพื่อรายงานปากเปล่า  โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
อยู่ด้วย 
 2.4 ให้ก าลังใจแก่นักเรียนมิให้ท้อถอย  เมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามความคาดหมาย 
  
 
3. ระยะสิ้นสุดการท าโครงงาน 
 หัวข้อหรือปัญหาท่ีนักเรียนเลือกท าโครงงานอาจมีความยากง่ายต่างกัน  แต่ก็ยังคงอยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ซึ่งได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ต้ังแต่ระยะเริ่มต้นแล้ว  
ฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานอาจให้ข้อเสนอแนะน าช่วยเหลือดังนี้ 

3.1 จัดเวลาให้นักเรียนได้พบเพื่อเสนอผลงานก่อนท่ีจะเขียนรายงาน 
3.2 ตรวจสอบข้ันตอนในการเขียนรายงาน  เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
3.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานท าการประเมินผล  ให้ก าลังใจนักเรียนในความอุตสาหวิริยะ

ท างานจนเป็นผลส าเร็จ 
3.4   การติดตามผล  ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจส่งเสริมโครงงานท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ  โดยให้

นักเรียนท าต่อเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการค้นคว้าต่อไป 
3.5 ในแต่ละปีการศึกษา  ควรมีการรวบรวมราบช่ือรานงานโครงงานคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนไว้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าโครงงานในปีต่อๆไป 

การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ 
 การประเมินผลโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็น และมีความส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งใน
กระบวนการจัดแสดงโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ตามปกติครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินโครงงาน
เพื่อเก็บคะแนน  และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผลการเรียนคณิตศาสตร์ตามปกติถ้าได้ก าหนดให้
การท าโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนและอาจารย์ผู้สอน  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  5 ด้าน ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 
2. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. การเขียนรายงาน 
5. การจัดแสดงโครงงานและอภิปรายปากเปล่า 

ประโยชน์ของการท าโครงงาน 
โครงงานมีประโยชน์ส าหรับนักเรียน คือ 



1. ได้สัมผัสส่ิงรอบตัวซึ่งจะท าให้นักเรียนได้สะสมข้อความรู้ไปเรื่อยๆ 
2. ได้มีส่วนร่วมในการเลือกและก าหนดวิธีการเรียนรูซ้ึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงให้นักเรียน 
3. ได้มีโอกาสแสดงความสามารถท่ีแตกต่างกันแต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน  ซึ่งโครงงาน

ส่วยใหญ่มีงานท่ีไม่ต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาสาระนั้นๆ รวมอยู่ด้วย เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

4. ไม่มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะท่ีบูรณาการกันตลอดทุกขั้นตอนขณะท าโครงงานท าให้
เกิดบริบทท่ีเป็นธรรมชาติท่ีนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลายซึ่งเป็นหัวใจ
ของการศึกษา 

5. ได้แสดงออกในแต่ละขั้นตอน  จนก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  เกิดความพึงพอใจใน
ผลงานซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

6. ได้มีโอกาสส ารวจตนเองและความเช่ือมั่นในการใช้ทักษะต่างๆ  ท่ีตนถนัด จนสามารถ
พัฒนาเป็นทักษะชีวิตต่อไปได้ยิ่งขึ้น 

7. ได้เปิดโอกาสให้คุณครูและผู้ปกครองค้นพบความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
และจะเป็นแนวทางท่ีส่งเสริมศักยภาพต่างๆ  ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  (Intregration  Instruction)  หมายถึง  การ

เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ  ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน  เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีมีความหมาย  มีความหลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจ าแนก

ลักษณะต่างๆ  ซึ่งได้น าเสนอ  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  จ าแนกตามจ านวนผู้สอน 

1.1 การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว 
1.2 การบูรณาการแบบคู่ขนาน 
1.3 การบูรณาการแบบสอนเป็นทีม 

แบบท่ี  2  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.1  การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แบบท่ี  3  จ าแนกตามประเภทของการบูรณาการ 

1.1 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
1.2 การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 



การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ด าเนินตามข้ันตอนดังนี ้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังเป็นรายปี  หรือรายภาค 
4. จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
5. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
6. ก าหนดหัวเรื่อง หรือหน่วยการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสาระการเรียนรู้ท่ี

สัมพันธ์กัน 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กองวิจัยทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542 : 12)  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  คือ  ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา  
สังเกต  คิด  วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันมาจากความรู้เฉพาะ
หลายเรื่องๆ  ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะวิชาต่างๆ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานองค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้แก้ปัญหาการจัดการและการปรับตัว
ในการด าเนินชีวิตของเรา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในสังคม  ชุมชน  และในตัวของ
ผู้รู้เองหากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษาและน ามาใช้ก็จะเป็นท่ีรู้จักและเกิดการยอมรับถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น
ใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 

กฤษฎา  ศรีธรรมา  (2552  :  8)  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  คือ  
ความรู้รอบรู้ชีวิต  และผลผลิตทางปัญญาของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนความสามารถ  ท่ี
เกิดจากประสบการณ์ของมนุษย์ภายใต้บริบทางสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นแล้วสืบ
ทอด  พัฒนาต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความจ าเพาะกับท้องถิ่น เช่ือมโยงและ
บูรณาการได้อย่างสูง  เป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีคุณค่า
และมีความส าคัญต่อชาวบ้าน  ครอบครัว  และชุมชุนล 

สถิตย์  ภาคมฤค  (2556)  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ส่ังสมประสบการณ์  การพัฒนาและการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การด ารงชีวิตมี
ความสุข  โดยอาศัยองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาใช้ขับเคล่ือนสังคมได้ ซึ่ง ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ถ้าส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน จะท าให้เยาวชนเกิด
การเรียนรู้ การอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมของไทยให้ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทยและประเทศชาติ
สืบไป 

 
 
 
 
 
 



กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณา

การกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 
(research and development) ตามแนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) มา
ปรับใช้ท าการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 ผลสืบเนื่องจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวในบทท่ี 2 
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องกับปัญหา  ความจ าเป็น และบริบท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1.การตรวจสอบ “โปรแกรมพัฒนา...ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย”  ท่ีพัฒนาได้จาก

บทท่ี 2 โดยวิธีการข้างล่างนี้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือก าหนดเพิ่มเติม หรือหลายวิธีผสมกัน เช่น 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังทางวิชาการและทางการ

ปฏิบัติ เป็นใครและจ านวนเท่าไหร่ขึ้นกับเกณฑ์ท่ีจะก าหนด 
- การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจุดมุ่งหมาย

จะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
- การวิจัยเชิงส ารวจ (survey study) เพื่อสอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของประชากร

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
2.การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 
ขั้นตอนที่ 2  จัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม 
การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม  ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การจัดท าคู่มือประกอบ

โปรแกรม ในโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ คือ 
1.คู่มือประกอบโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มทดลอง เป็นความรู้เกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ท่ี

พัฒนาขึ้น และความรู้เกี่ยวกับ “งาน” ท่ีจะให้พวกเขาปฏิบัติด้วยวิธีการฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูดงานต้นแบบ การศึกษาเป็นกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.คู่มือประกอบโครงการกลุ่มทดลองน าความรู้สู่การปฏิบัติ “On the job developing” ซึ่ง
อาจเป็นคู่มือการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การสัมมนากลุ่มย่อย การเป็นพี่เล้ียง เพื่อนช่วยเพื่อน 
การประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียน หรืออื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงภาระงานท่ีก าหนดให้
ปฏิบัติเป็นระยะๆ  โดยขั้นตอนนี้ถือเป็นภาระงานท่ีหนักส าหรับผู้วิจัย ต้องใช้เวลา ความขยัน อดทน 
และความพยายามสูง อย่างน้อยก็ประมาณ 1 ภาคเรียน แต่ก็ขึ้นกับผลการท างานในระยะท่ีผ่านมา

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 



ของผู้วิจัยด้วย หากในบทท่ี 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้ดี ก็จะท าให้มี “ความรู้” ท่ีจะ
น ามาจัดท าเป็นคู่มือประกอบโปรแกรมท่ีเพียงพอ ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” และเกี่ยวกับ 
“งาน” และขอให้ข้อสังเกตด้วยว่า “คู่มือประกอบโปรแกรม” นี้ อาจเป็นคู่มือท่ีเป็นเอกสารตามท่ี
นิยมใช้กันท่ัวไป หรืออาจเป็นคู่มือเพื่อ e-learning เช่น แผ่นซีดีเพื่อศึกษาจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
หรืออาจผสมกันหลากหลายลักษณะ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไข 
การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 3 ระยะ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดย

ผู้วิจัยอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข 
1.การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field checking 

and revision) กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสมกับ
งานวิจัย จ านวนหนึ่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย แล้วแต่กรณี หรือ
ท้ังสองวิธี  มี จุดมุ่งหมายในการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใช้เกณฑ์ความถูกต้อง 
(accuracy) ความเป็นไปได้ (feasibility) ความสอดคล้อง (congruency) และความเป็นประโยชน์ 
(utility) 

2.การตรวจสอบภาคสนามครั้งส าคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field checking and 
revision) กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสมกับงานวิจัย 
จ านวนหนึ่ง ไม่ซ้ ากับข้อ 1 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย แล้วแต่กรณี
หรือท้ังสองกรณี มีจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใช้เกณฑ์พิจารณา
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 คือ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ 

3.การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข (confirmative checking and 
revision) อาจใช้แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และอื่นๆ จ านวนหนึ่ง ท่ีไม่
ซ้ ากับข้อ 1 และข้อ 2 โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence Index : IOC) ระหว่าง “ความรู้” ท่ีก าหนดในคู่มือประกอบโปรแกรมกับ
วัตถุประสงค์ท่ีคาดหวัง  ผลจากการตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC  หากรายการใดมีค่า
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น สูงกว่า .05 ก็แสดงว่า “ความรู้” นั้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
คาดหวัง  นอกจากนั้น หากในแบบสอบถามนั้น มีค าถามปลายเปิด และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ก็น าข้อเสนอแนะนั้นไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือประกอบโปรแกรมด้วย 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลอง 
สร้างเครื่องมือเพื่อการทดลองโปนแกรมในภาคสนาม หากประยุกต์จากแนวคิดของ Guskey 

(2000) ควรมีแบบประเมิน 5 ประเภท คือ 
1.แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction)  ของกลุ่มทดลองต่อโครงการแต่ละโครงการหลังส้ินสุด

การด าเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาข้อบกพร่องในการปรับปรุง
แก้ไข โดยอาจวิธีการระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับตามความ
เหมาะสม 

2.แบบประเมินความรู้ (knowledge) ของกลุ่มทดลอง โดยเฉพาะความรู้จากการด าเนินตาม 
“โครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มทดลอง” ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงระดับของความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 



และทัศนคติ ว่ามีมากเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ หลังจากมีการด าเนินงานตามโรงการ
ประเภทนี้แล้ว 

3.ประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (from) knowledge to action) ของกลุ่มทดลอง เป็น
การประเมินหลังจากท่ีมีการด าเนินงานตาม “โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ” ไปแล้วระยะหนึ่ง โดย
อาจมีการประเมินเป็นระยะๆ และเมื่อส้ินสุดโครงการในตอนท้ายของการวิจัย 

4.แบบประเมินการเปล่ียนแปลง (change) โดยอาจใช้แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต แบบบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย หรืออื่นๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบัติ การเปล่ียนแปบงในบรรยากาศองค์การ การเปล่ียนแปลงในเทคนิคหรือ
วิธีการท างาน และอื่นๆ โดยอาจเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

5.แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน (student learning outcome) ในกรณีท่ี
โปรแกรมนั้นส่งผลถึงนักเรียนด้วย อาจเป็นแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ หรืออื่นๆ 
รวมทั้งความพึงพอใจของนักเรียนต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trail) ถือเป็นภาระงานท่ีหนักขั้นตอนหนึ่ง โดยการ

ทดลองใช้โปรแกรมในหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายการทดลอง ท่ีก าหนดตามรูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น แบบการวิจัย  แบบกลุ่มควบคุมไม่ได้สุ่ม 
แต่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest 
design) แบบวิจัยอนุกรมเวลา (time series design) แบบวิจัยอนุกรมเวลาแบบมีกลุ่มควบคม 
(control-group time searies design) เป็นต้น แล้วแต่ความเหมาะสม 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม อาจใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อ
การด าเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ 

1.โครงการพัฒนาความรู้กลุ่มทดลอง ในระยะเริ่มแรกของการทดลอง 
2.โครงการกลุ่มทดลองน าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยผู้วิจัยสามารถก าหนดช่ือโครงการได้ตาม

ความเหมาะสม สรุปผลการทดลอง และปรับปรุงแก้ไขโปรกรม โดยการสรุปผลนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อดู
ว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดในมิติ
ต่างๆ ตามเครื่องมือการประเมินท่ีสร้างขึ้นในขั้นตอนท่ี 5 หรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงแก้ไขนั้น เป็น
การปรับปรุงแก้ไขโปรกแกรมโดยพิจารณาข้อมูลจากการสังเกต การบันทึก การสัมภาษณ์ การถอด
บทเรียน และอื่นๆ ท่ีผู้วิจัยใช้ในทุกระยะของการด าเนินการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 6 เขียนรายงาน 
การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย 
- ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข 
- ผลการจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม 
- ผลการตรวจสอบโปรกรมและการปรับปรุงแก้ไข 3 ระยะ 
- ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
- ผลการตรวจสอบภาคสนามครั้งส าคัญและการปรับปรุงแก้ไข 
- ผลการตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข 



- ผลการสร้างเครื่องมือเพื่อการทดลองในภาคสนาม 
- ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trail) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีประเมินต่างๆ 

ท่ีใช้ 
- ผลผลิตสุดท้ายจากการวิจัย คือ โปรแกรมพัฒนาท่ีรับการปรับปรุงแก้ไขจากข้อมูลสะท้อน

กลับท่ีรับในช่วงการด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัย 
3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี  4  สาขาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ านวน  41  คน 
 

2. แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัย 
ออกแบบการวิจัยแบบการวิจัยโดยใช้กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest Posttest Design) เขียนเป็นแผนภูมิรูปแบบการทดลอง ดังนี้ 

1O  X  2O  

         1O   แทน การทดสอบตัวแปรตามก่อนการทดลอง 
   X   แทน การทดลอง 
   2O  แทน การทดสอบตัวแปรตามหลังการทดลอง 
   1O  และ 2O  เป็นการทดสอบด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันและเปรียบเทียบผลการ

ทดสอบระหว่าง 1O  และ 2O  
 
 
 

3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี้ 
1.  กิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่น    
ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  ใบกิจกรรม  ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผล 



2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัยได้ใช้โครงสร้างวิธีการออกข้อสอบตามแนว
ทางการวัดและประเมินผลสภาพจริง และใช้แนวคิดร่วมสมัยในการวัดและประเมินผลโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1.  กิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่น         
ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  ใบกิจกรรม  ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผล  โดยมี
ขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา วารสาร หนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 1.2  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา วารสาร หนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักและแนวคิดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 1.3  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา วารสาร หนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับ
ท้องถิ่น          

1.4 ผู้วิ จัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ โดยขั้นตอนในการสร้างครั้งนี้เป็นการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามข้ันตอนของวิโรจน์ สารรัตนะ(2556) 

1.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัยได้ใช้โครงสร้างวิธีการออกข้อสอบ
ตามแนวทางการวัดและประเมินผลสภาพจริง และใช้แนวคิดร่วมสมัยในการวัดและประเมินผลโดยใช้
โครงงานเป็นฐานในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.6 น ากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความหมายของเนื้อหา และเพื่อหาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

1.7 ปรับปรุงแก้ไขและแบบทดสอบหลังจากได้รับการตรวจจากผู้เช่ียวชาญ 
 1.8 น ากิจกรรมท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 1.9  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดสอบกับนักศึกษา 
 1.10 น าชุดกิจกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและปรับปรังแก้ไข 
 1.11 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 1.12 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 



1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที  

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักศึกษาในรายวิชาการการวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายตามชุดการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยวิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง  โดย
จะให้นักศึกษาเป็นผู้ฝึกปฏิบัติกิจก    โดยมีการแจกใบกิจกรรม  แจกใบความรู้  และท าแบบฝึกหัด
โดยมีการเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลระหว่างเรียน 

3. ในระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยมีให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  และ
ผลจากการท ากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ให้นักศึกษามาสะท้อนผลการจัดกิจกรรม  ตลอดจน
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้       

4. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที  

5. น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บคะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนระหว่างเรียน และคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนโดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ ( 21 / EE ) เท่ากับ  70/70   

6. น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัด
กิจกรรมมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ค านวณจากสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537) ดังนี้ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)  ค านวณจากสูตร 

N

x
x


  

 เมื่อ x  แทน คะแนนเฉล่ีย 
   x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  N  แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค านวณจากสูตร 

  
2 2( )

. .
( 1)

N x x
S D

N N






   

 เมื่อ . .S D  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2x  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 
             2)( x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 
  N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 



ค่าร้อยละ  ค านวณจากสูตร 

  100
N

f
P  

 เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
  f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
  N  แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
หาค่าความยากง่าย  p  และค่าอ านาจจ าแนก  r  ของแบบทดสอบ จากสูตรดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
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               เมื่อ  p    แทน  ค่าความยากง่าย 
  r    แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
                 uR  แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
   LR   แทน  จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
  f    แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 

หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเท่ียงตรง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) เป็นรายข้อ ดังนี ้ (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550) 
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N


  

                IOC    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
                     R         แทน คะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
                    R     แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เช่ียวชาญ 
                 N         แทน   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรการค านวณของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson) KR – 20 (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550) ดังนี้ 
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                เมื่อ    ttr    แทน  ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบท้ังฉบับ 
                 k     แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบชุดนั้น 
                2

xs     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
                 p     แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ 
                  q      แทน  สัดส่วนของผู้ตอบผิดแต่ละข้อ  
             ในการศึกษาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ จะต้องค านวณศึกษาค่าความแปรปรวน ดังนี้ 
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     เมื่อ     n     แทน  จ านวนผู้เรียน 
     2x    แทน  ผลรวมของคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 

     
2

x แทน  ก าลังสองของผลรวมของคะแนนท่ีผู้เรียนทุกคนได้ 
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ ใช้สูตร 1 2/E E  โดยน าคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาท าการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 60/60  โดยประสิทธิภาพของชุดการสอน ไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ 2.5 %  (เพ็ญศรี  สร้อย
เพชร, 2542) ค านวณจากสูตร ดังต่อไปนี้ 

              1001 

NA

x
E   และ 1002 


NB

y
E  

 เมื่อ     1E   แทน  ประสิทธิภาพของชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัด 
    ระหว่างเรียน 

  2E  แทน  ประสิทธิภาพของชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน  

     x   แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
     y   แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

           A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
           B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
         N     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
หาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้สูตร post preE E  โดยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งควรมีค่าไม่น้อยกว่า 60  
ค านวณจากสูตร 

                 100

NA

x
E post   และ  100


NB

y
E pre  

เมื่อ      postE  แทน ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละจากการท า 
แบบทดสอบหลังเรียน     

preE  แทน ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละจากการท
แบบทดสอบก่อนเรียน  ค านวณจากสูตร 

              x    แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
     y    แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
   B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบก่อนเรียน 
  N       แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 



สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน   
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า
ที (t – test) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 148) 
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เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต  
  D  แทน ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สถิติ t-test ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณา
การกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐานและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการ
กับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

 

4.1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้จากกิจกรรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถ่ิน 
 จากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่น  พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มี ค่าประสิทธิภาพ 

/ 84.05/87.021 2E E   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยน าผลไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

จ านวน 41 คน สรุปได้ว่ากิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการบูร
ณาการกับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที่  1 ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนของกิจกรรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่น 

รายการ จ านวนผู้เรียน 
คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน 
คะแนนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

        41 
        41 

1723 
1784 

42.02 
43.51 

84.05 
87.02 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิผลการเรียนรู้จากกิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่น 

รายการ จ านวนผู้เรียน 
คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ ประสิทธิผล 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

        41 
        41 

1214 
1784 

29.61 
43.51 

59.22 
87.02 

27.80 

 



ตารางที่ 3 แสดงค่าที (t – test) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน  

แบบทดสอบ x  . .S D  t df Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 43.51 3.49 
31.20 40 0.00 

ก่อนเรียน 29.61 2.37 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ้
4.2 ผลการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถ่ิน 

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน  ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 41 คน โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน ได้จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ 13 
โครงงาน ดังนี้ 

1) เร่ือง  “GSP Mathcatcher” เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องสมการก าลัง
สอง สมการฟังก์ชันตรีโกณมิติ การเคล่ือนท่ีแบบไซคลอยด์และไฮโพโทรคอยด์ มาใช้ในการออกแบบ
ให้เกิดลวดลายคณิตศาสตร์ท่ีสวยงามเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Dreamcatcher โดย
ใช้โปรแกรม GSP และเพื่อน าลวดลายคณิตศาสตร์ท่ีออกแบบไว้มาใช้ท า Dreamcatcher โดยผลการ
ด าเนินงาน ได้ลวดลาย-คณิตศาสตร์ท้ังหมดจ านวน  5 ลวดลาย ซึ่งแต่ละลวดลายก็เกิดจากแรง
บันดาลใจจากการสังเกตส่ิงรอบตัวจึงท าให้ลวดลายท่ีได้มีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน  โดยลวดลายท่ีได้ 
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสมการท่ีใช้รวมไปถึงสีและลายเส้น  ท่ีน ามาตกแต่งท าให้เกิดลวดลายท่ีสวยงาม 
ดังตัวอย่างภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแสดงผลิตภัณฑ์ Dreamcatcher  
ท่ีมีลวดลายคณิตศาสตร์ท่ีได้จากการออกแบบ 

 
 
 
 
 



 2) เร่ือง “สวัสดีกราฟ…บึงกาฬ” เป็นการน าความรู้เร่ืองทฤษฎีกราฟมาประยกุตใ์ชใ้นการ
หาระยะทางในการเดินทางท่องเที่ยวจงัหวดับึงกาฬ โดยไดเ้สน้ทางที่มีระยะทาง ไดผ้ลดงัรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กราฟถ่วงน้ าหนัก แทนเส้นทางท่ีมีระยะทาง 
 
 
 3) เร่ือง “อุ่นใจในกระติบข้าว" วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกระติบข้าวท่ีไม่ได้บุด้วยผ้า
ขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากันเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บความ
ร้อนหรือไม่  เพื่อเปรียบเทียบกระติบข้าวท่ีบุด้วยผ้าขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน  เส้น
ผ่านศูนย์กลางต่างกันมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บความร้อนหรือไม่ และเพื่อเปรียบเทียบขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระติบข้าวท่ีสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีท่ีสุดระหว่างกระติบข้าวท่ีไม่ได้บุด้วยผ้า
ขาวบางกับกระติบข้าวที่บุด้วยผ้าขาวบางว่ามีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือไม่ 
 ผลการทดลองในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1 เป็นการทดลองการเก็บความร้อน
ของกระติบข้าวที่ไม่ได้บุด้วยผ้าขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน   เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน  
ประกอบด้วยกระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร กระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 16 เซนติเมตร และกระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เซนติเมตร ส่วนท่ี 2  เป็นการ
ทดลองการเก็บความร้อนของกระติบข้าวท่ีบุด้วยผ้าขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน   เส้น
ผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประกอบด้วยกระติบข้าวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร กระติบข้าว
ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 16 เซนติเมตร และกระติบข้าวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เซนติเมตร 
 ผลการทดลองพบว่ากระติบข้าวท่ีไม่ได้บุด้วยผ้าขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน  
เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บความร้อน ดังนี้ กระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 14 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 56.20 องศา กระติบข้าว
ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 54.83 องศา 
และกระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิ
เฉล่ีย 54.20 องศา ส่วนผลการทดลองกระติบข้าวที่บุด้วยผ้าขาวบางโดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน 
เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บความร้อน ดังนี้ กระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์
ขนาดกลาง 14 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 62.14 องศา กระติบข้าวท่ีมี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 59.23 องศา และ
กระติบข้าวท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนไว้ได้ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 



58.63 องศา นั่นแสดงว่ากระติบข้าวท่ีสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีท่ีสุดระหว่างกระติบข้าวท่ีไม่ได้บุด้วย
ผ้าขาวบาง และกระติบข้าวท่ีบุด้วยผ้าขาวบาง โดยกระติบข้าวมีปริมาตรเท่ากัน คือ กระติบข้าวท่ีมี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 14 เซนติเมตร 

4)เร่ือง "ออกแบบลาย(การ์ตูน)กระปุกออมสินจากไม้ไผ่โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์
ผ่านโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ น าไปตกแต่ง
บนกระปุกออมสิน และเพื่อศึกษาวิธีการท ากระปุกออมสินจากไม้ไผ่รูปทรงใหม่ๆ  ผลการศึกษา
ตัวอย่างดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบรูปการ์ตูน โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP 
 
5) เร่ือง “แก้วเซรามิคสวยด้วยลาย GSP” เป็นการศึกษาข้ันตอนและวิธีการท าเครื่องปั้น

เซรามิค โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และน าโปรแกรม GSP ในการออกแบบลวดลาย โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแปลงทางเรขาคณิตมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ดังตัวอย่างภาพท่ี 4 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงสูตรทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้การการออกแบบลวดลาย   

 
 
 



6) เร่ือง “เทพพยากรณ์”  เป็นการค านวณหาวันในอนาคตตามปฏิทิน 
โดยค านวณจากสมการรูปท่ัวไป คือ DA – เศษ    =   DB 

และเป็นการค านวณหาวันในอดีตตามปฏิทิน   โดยค านวณจากสมการรูปท่ัวไป คือ DA – เศษ    =   
DB 

7) เร่ือง “พรมปูพื้นสวยด้วย GSP สืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้าน” เป็นการน าความรู้เรื่อง
ระบบพิกัดเชิงขั้ว จากเนื้อหาในรายวิชาแคลคูลัส มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายงาน
หัตถกรรม โดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างดังแสดงภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแสดงน าลวดลายท่ีออกแบบจากโปรแกรม GSP มาสร้างผลงานการระดิษฐ์พรม
ปูพื้น 

 8)เร่ือง  “พัดสวยด้วย GSP (The Geometer's Sketchpad)” เป็นการออกแบบลวดลาย
ของพัดโดยใช้โปรแกรม GSP ใช้ความสัมพันธ์ของกราฟไซน์คอยด์ กราฟไฮโปรไซน์คอยด์ กราฟโทร
คอยด์  และกราฟเอพิโทรคอยด์ ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบลวดลายเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เพิ่มมูลค่าของพัด 

9)เร่ือง  “รองเท้าถักทอลายสวยด้วย GSP” เป็นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงาน
หัตถกรรมท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม GSP ในการออกแบบลวดลาย โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การแปลงทางเรขาคณิต ตัวอย่างดังแสดงภาพท่ี 6 

 10) เร่ือง “ออกแบบลวดลายเสื้อโดยใช้โปรแกรม GSP” โดยน าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณ
ตรีโกณมิติและการแปลงทางเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
โปรแกรม GSP ในการออกแบบลวดลายให้มีความแปลกใหม่ ตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแสดงน าลวดลายท่ีออกแบบจากโปรแกรม GSP มาสร้างผลงาน 



11) เ ร่ือ ง “GSP สร้างลายไทยบนปกสมุดกระดาษสา”  โดยการใช้โปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการออกแบบลายไทยจากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ โดย
สามารถออกแบบลายไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้ท้ังหมด 8 ลวดลายและได้ปกสมุดกระดาษ
สา จ านวน 10 เล่มตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 7  

 
 
 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างแสดการ ออกแบบลายไทย 
ด้วย GSP เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายไทย 

12)เร่ือง “มหัศจรรย์หมอนครามงามด้วย GSP” เป็นการน าความรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลง
ทางเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายหมอนคราม โดยใช้ GSP ให้มีความสวยงามและ
หลากหลาย  และได้น าความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
รูปทรงหมอนคราม ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ  ตัวอย่างดังแสดงภาพท่ี 8 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างแสดงลวดลาวท่ีออกแบบได้ 
 
13) เร่ือง “องศาบ้านน่าอยู่” เป็นการเปรียบเทียบหลังคาบ้านท่ีมีขนาดมุมต่างกัน มีผลต่อ

อุณหภูมิภายในบ้านหรือไม่ 
โดยผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบหลังคาบ้านท่ีมีขนาดมุมต่างกันโดยทดสอบวัดอุณหภูมิภายในบ้าน 
 

ล าดับที่ 
ขนาดมุมของ

หลังคา 
อุณหภูมิภายใน
บ้านหลังทดลอง 

1 
2 
3 

30 องศา 
45 องศา 
60 องศา 

33.5 
34.9 
35.2 

 
  

 
 



 
 

บทที่  5 
สรุปและอภปิรายผลวิจัย 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ผลการวิจัยพบว่า 
1) กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยน าผลไปทดสอบกับ

นักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 41 คน สรุปได้ว่ากิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน โดยการบูรณาการกับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

3) กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สามารถท าโครงงานได้ส าเร็จทุกกลุ่ม จ านวน 13 โครงงาน 
ได้แก่  1) เรื่อง “GSP Mathcatcher”  2) เรื่อง “สวัสดีกราฟ…บึงกาฬ” 3) เรื่อง “อุ่นใจในกระติบ
ข้าว”  4) เรื่อง “ออกแบบลาย(การ์ตูน)กระปุกออมสินจากไม้ไผ่โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ผ่าน
โปรแกรม GSP” 5) เรื่อง “แก้วเซรามิคสวยด้วยลาย GSP” 6) เรื่อง “เทพพยากรณ์”  7) เรื่อง “พรม
ปูพื้นสวยด้วย GSP สืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้าน”  8) เรื่อง “พัดสวยด้วย GSP” 9) เรื่อง “รองเท้า
ถักทอลายสวยด้วย GSP” 10) เรื่อง “ออกแบบลวดลายเส้ือโดยใช้โปรแกรม GSP” 11) เรื่อง “GSP 
สร้างลายไทยบนปกสมุดกระดาษสา” 12) เรื่อง “มหัศจรรย์หมอนครามงามด้วย GSP”  และ 13) 
เรื่อง “องศาบ้านน่าอยู่” 

 
อภิปรายผล 
โครงงานคณิตศาสตร์มีส่วนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี มีทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับ หลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism , contructionism และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ซึ่งมีข้ันตอนการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้   ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานนี้  ยึดหลักการของ constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert) 
เป็นผู้น าเสนอการใช้ส่ือทางเทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลัง
ความรู้ของตัวผู้เรียนเอง และเมื่อผู้เรียนสร้างส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นใน
ตัวเองนั่นเอง ความรู้ท่ีสร้างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ท่ีอยู่คงทน ไม่ลืม
ง่าย ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีนอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างขึ้น
เองนี้ ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ทิศนา แขมมณี, 2547) 



ตลอดจนโครงงานคณิตศาสตร์ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในส่วนของ
โครงงานคณิตศาสตร์จะสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 

ศยามน  อินสะอาด (2555) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  Project Based 
Learning ในรายวิชาเกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  Project  Based Learning  
และศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive sampling)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ECT2502  เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
และท ากิจกรรม Project Based Learning จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชา ECT2502  เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อ
การศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงงาน  การศึกษาแนวคิดหลักการในการออกแบบ
ของ  ADDIE Model  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการเขียนโครงงานออกแบบเกมและสถานการณ์
จ าลองเพื่อการศึกษา  รวมท้ังการน าเสนอผลการออกแบบ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเกมและสถานการณ์จ าลองได้อย่าง
เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้  Project  Based  
Learning  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 76.16 คะแนน 

พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
วิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการเรียนการ
สอน NPU Modelโดยใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นในการเรียนรู้ 2)การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 3)การตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ 
โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็น คือ 1)การวางแผนหลักสูตร 2)การออกแบบหลักสูตร3)การจัดระบบ
หลักสูตร และ4)การประเมินหลักสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ(E1) 
80.00 และประสิทธิภาพของผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ (E2) 83.56 2) ประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและหลังการทดลอง 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดย
หลังทดลองรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐานนักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้หลังสูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบ 3) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาโดยรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่วนสาระท่ีนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด คือ
การใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือการส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 Douladeli  (2014)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งเป็นเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน  และเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนเป็นวิธีการสอนท่ีทันสมัย  โดยแนวคิดหลักของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น



ฐานเป็นการเช่ือมโยงความคิดของผู้เรียนกับประสบการณ์ตรง  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นความคิดให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความคงทนในการเรียนตลอดจน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. สามารถน าการจัดการเรียนการสอนไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ต่อไป 
3. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ

ท างานร่วมกัน 
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