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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 

ที่กำหนด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

ในวิชาคณิตศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 

บานหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70  

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชา

คณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การเรียนรูแบบโครงงาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คณิตศาสตร 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) compare student’s mathematics 

achievement before and after learning by using project based learning activities, as well 

as to compare student’s mathematics achievement after learning by using project based 

learning activities with the set criterion and 2) study student’s satisfaction towards the 

project based learning activities in mathematics. The sample was 20 grade 2 student of 

Ban Nongpaklong School in the second semester of the academic year 2013. The data 

collection instruments constructed by the researcher consisted of 1) a learning achievement 

test and 2) a student’s satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis 

were mean and standard deviation.  

 The findings of this research showed that: 

 1. The student’s mathematics achievement after learning with the project based 

learning activities was higher than that of before. Moreover the student’s mathematics 

achievement after learning was 70% higher than the set criterion. 

 2. The student’s satisfaction towards the project based learning activities in 

mathematics was at a high level. 

 

Keywords:  project based learning, learning achievement, mathematics 

 

บทนำ 
 สภาพสังคมในยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหวิถีการดำรงชีวิต

ตองเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้การศึกษาไทยจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณภาพเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูและสามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษยและยังเปนพ้ืนฐานของวิทยาการ

แขนงตาง ๆ เพราะการศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนกระบวนการหน่ึงในการชวยพัฒนาความคิดของ

นักเรียนใหเปนลำดับข้ันตอนอยางละเอียดถ่ีถวน มีเหตุผลถูกตองแมนยำและรวดเร็วอีกท้ังยังสามารถ

ตรวจสอบไดตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบหลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา ดังที่  

สิริพร ทิพยคง (2545: 1) ไดกลาวถึงคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่ชวยกอใหเกิดความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี ทำใหโลกเจริญกาวหนาเพราะจากการคิดคนทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความรู 
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ทางคณิตศาสตร นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยใหบุคคลเปนคนท่ีสมบูรณเปนพลเมืองที่ดีเพราะชวย

สรางความมีเหตุผล เปนคนชางคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักทำงานท่ีเปนระบบระเบียบ มีการวางแผน 

ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีลักษณะของความเปนผูนำในสังคม 

ดังท่ีสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 11) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับวุฒิภาวะความสนใจและความถนัด

ของผูเรียนเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนกระบวนการ 

ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมใหผูเรียนมีสวนรวมรู รวมคิด รวมทำ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรจัดอยางหลากหลาย ดังท่ียุพิน พิพิธกุล (2540: 2) ไดกลาวถึง 

ความสำคัญในการเรียนคณิตศาสตรวาผูเรียนควรจะเรียนคณิตศาสตรในเร่ืองท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 

ที่อาศัยอยู และสามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจำวันใหเกิดความช่ืนชม 

ตอสิ่งตาง ๆ ในโลกไดมากย่ิงขึ้น และวันเพ็ญ ผลอุดม (2546: 2) ไดกลาวถึงวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา

ที่ตองใชทักษะและมีเน้ือหาสวนใหญเปนนามธรรม ยากแกการอธิบาย และยกตัวอยางใหชัดเจน 

ทำใหการสอนบางครั้งไมบรรลุวัตถุประสงค และสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจาก 

การประเมินผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT: National Test) ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห) 

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ผานมาพบวาการสอบวัดความสามารถทางการคิดคำนวณไดคะแนน

เฉล่ียคิดเปนรอยละ 24.17 ตองปรับปรุงคิดเปนรอยละ 33.33 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2553) สงผล 

ตอคุณภาพการประเมินท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรเห็น 

ความสำคัญและตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาสาเหตุและพบวาวิธีการสอนแบบปกติไมได 

ฝกทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย ผูเรียนขาดความสนใจในการคิดแกปญหา ขาดการแสวงหา

ความรูดวยตนเองทำใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายและเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

จึงทำใหเกิดปญหาในการคิดคำนวณแกโจทยปญหาตาง ๆ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร

ไมเปนไปตามมาตรฐาน จากปญหาดังกลาวมีความจำเปนอยางย่ิงตองศึกษารูปแบบการจัด 

การเรียนรูหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมโดยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชใน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพ่ือเปนการเตรียม 

ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT: National Test) ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดไวในปการศึกษาถัดไป ดังที่พิมพพันธ เดชะคุปต (2548: คำนำ) ไดกลาวถึงการจัด 

การศึกษาควรเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนแบบโครงงานเปน 

การสอนรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจเปนการจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยางแทจริง และ

ประโยชนสำคัญอีกประการหน่ึงคือเปนวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการคิด ในการสอน
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คณิตศาสตรแบบโครงงานนี้ ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2544: 5) ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานวาจะ

สงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนไดรูวิธีการศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแลใหคำ

ปรึกษาของครูซึ่งทำใหนักเรียนแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดประมวลความรูและนำความรู 

ความสามารถ ความคิด การประดิษฐคิดคนและการพัฒนาส่ิงใหม ๆ เปนการนำความรูทางคณิตศาสตร

มาใชในชวิีตประจำวันไดอยางแทจรงิ เปนสวนหน่ึงในการเสรมิทกัษะการเรียนรู เปนการฝกปฏิบตัจิรงิ

ใหผูเรียนหาขอสรุป นำเสนอรายงานขอคนพบดวยตนเอง เปนพ้ืนฐานของการวิจัยท่ีชวยพัฒนา

ทักษะและแสวงหาความรูเพ่ือเปนการเตรียมสรางนักวิจัยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันแลว การสอน

คณิตศาสตรแบบโครงงานเปนการสอนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ท่ีตองการใหเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนรูจักนำประสบการณ

และความรูมาใชแกปญหาหรือขอสงสัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ ดังท่ี วัฒนา เอี่ยวเส็ง (2544: 4) 

ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานเปรียบเสมือนเปนการจัดการเรียนรู ฝกการทำงานวิจัยเล็ก ๆ 

สำหรับผูเรียน มีขั้นตอนการเขียนคลายกับรายงานการวิจัยแตเน้ือหาที่เขียนไมละเอียดเหมือนกับ

งานวิจยัในระดับสงู มเีพียงการเขียนเฉพาะจุดท่ีผูเรียนสนใจจะศกึษาเทาน้ัน และจะศึกษาเพียงจดุเล็ก ๆ 

ที่เหมาะสมกับความรูพ้ืนฐานของผูเรียน วัย และเวลาเทาน้ัน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายทานสอดคลอง

และเปนท่ียอมรับกันวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวย

พัฒนาผูเรียนท้ังในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะกระบวนการ และดานเจตคติที่มีตอ 

การเรียนรูของผูเรียน ดังมีผูใหความเห็นไว อาทิเชน ผลการวิจัยของราตรี ทองสามสี (2547: 98)  

พบวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นอกจากชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแลว ยังชวย

สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนได นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบ

โครงงาน สอดคลองกับรุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 90) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความคงทนใน 

การเรียน มีการพัฒนาความสามารถดานทักษะกระบวนการแกปญหา การสื่อสาร สื่อความหมาย  

การนำเสนอ สอดคลองกับสยาม สิงหาทอง (2549: 70) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการนำเสนอขอมูลสถิติ มีความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจ 

ตอวิธีสอนแบบโครงงานอยูในระดับมาก ดังท่ี รุงนภา สวรรคสวาสด์ิ (2550: 84) พบวาผลการเรียนรู

เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวานักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก เชนเดียวกับ นหทัย นันทวิสุทธ์ิ (2551: 91) พบวานักเรียนมีความสามารถ 

ในการทำโครงงานอยูในระดับสูงมาก ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก สอดคลองกับวรรณวิไล หงสทอง (2551: 182) 

พบวาผลการเรียนรูสาระเรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรู

แบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลัง 

การจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีจัด 

การเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ  

(2553: 96-97) พบวาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานมาใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาทดลอง

ใชกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหผูเรียน 

เกิดกระบวนการในการเรียนรู ผลจากการทดลองพบวาผูเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู มีสวนรวม 

ในการทำกิจกรรม ทำงานเปนขั้นตอน มีความสามารถในการสรางสรรคงานไดดี ผูเรียนเกิดความพึง

พอใจ สนุกสนานกับการเรียนรูโดยใชรูปแบบโครงงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงนำรูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ยังไมเคยไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการในการเรียนรู

สามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมตอไป      

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานใน

วิชาคณิตศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 
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2.  
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4.  
5.  
6.  

 
 

   

 

 
      

 
 5  

1)   
2)   
3)   
4)   
5)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

ตอบสนองความตองการในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

ไดเปนอยางดี โดยมีขั้นตอนการทำโครงงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การคิด  

การศึกษาคนควา การสำรวจ การสอบถามเพ่ือนำไปสูการแกปญหา 2) การวางแผนการดำเนินงาน

ตั้งแตเร่ิมตนจนจบใหเห็นภาพตลอดแนวแลวเขียนโครงงาน 3) การดำเนินงานเร่ิมตั้งแตการนำ

เคาโครงงานไปสูการปฏิบัติ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 4) การเขียนรายงาน 

และ 5) การนำเสนอผลงาน (นนัทิยา คุมพล, 2545: 8-9) และราตรี  ทองสามสี (2547: 6-7) ไดกลาว

ถึงการสอนแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นกำหนดจุดมุงหมาย 3) ขั้นวางแผน  

4) ขั้นดำเนินการตามแผน 5) ขั้นนำเสนอและประเมินผล รุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 8-9) ไดกลาว 

ถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอนคือ 1) การเลือกเร่ืองหรือประเด็นปญหา  

2) การกำหนดจุดประสงค 3) การกำหนดวิธีการศึกษา 4) ลงมือปฏิบัติ และ 5) การรายงานและ 

นำเสนอขอมูล ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวขอ

เร่ืองหรือปญหาท่ีจะศกึษา 2) การวางแผน 3) การลงมอืปฏบิตั ิ4) การเขียนรายงาน และ 5) การนำเสนอ

ซึ่งไดนำมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ดังแสดงในแผนภูมิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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     T1             X  T2 

ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง จำนวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 

ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบก่ึงทดลองแบบกลุมเดียว

สอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)  

 

 

                       

    

 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 T
1
  หมายถึง การทดสอบกอนเรียน   

     X   หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   

            T
2
 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคนพัฒนากิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 5 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน 

การจัดการเรียนรูตัวชี้วัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของสังเคราะหเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงานดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา นักเรียนนำเร่ืองราวหรือ

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนดเปาหมายในการแกปญหา  

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหา นักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

การวิเคราะหหาแนวทางในการแกโจทยปญหาเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง  

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ นักเรียนดำเนินการตามแผน จัดระบบและลงมือปฏิบัติตาม

ขั้นตอน  
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  ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้การเขียนรายงาน แสดงวิธีทำในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง  

  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ นำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 

 3. สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก 

ลบ คูณ หาร และระคน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 1) มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด 2) สาระสำคัญ 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู 5) กิจกรรม 

การเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียน 5 ขั้นตอน ตามรูปแบบโครงงาน 6) สื่อการจัดการเรียนรู  

7) การวัดผลประเมินผล และ 8) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยจำนวนเวลาและสาระ 

การเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู   

 

 
 

 
 

( ) 
1  1,000 4 
2  1,000 4 
3  4 
4  4 
5    4 

 20 

 4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนำมาหา

คาดัชนีความสอดคลองซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00  

 5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ

การใชภาษาในการส่ือสาร การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงไดนำขอเสนอแนะ 

มาปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

 6. ผูวิจัยนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใช 

กลุมเปาหมาย โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาสาระสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เวลาในการจัดกิจกรรมขอบกพรองตาง ๆ และบันทึกขอมูล 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบ 3 ตวัเลือก จำนวน 30 ขอ กำหนดเกณฑ

การใหคะแนนโดยขอที่ทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอท่ีผิดหรือไมตอบใหคะแนนขอละ  

0 คะแนน เพ่ือนำไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอนในการดำเนินการสรางดังน้ี 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน

การจัด การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวของวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวนและ

การดำเนินการ เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิด 

ของบลูม (Bloom) (ทิศนา แขมมณี, 2553: 66-67) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหขอสอบปรนัยตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

  จำนวนและการดำเนินการ เร่ืองโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและระคน 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 1.2 .2/2  

 
 

 

 
 

- - - 3 - - 3 

 
 - - - 4 1 2 7 

 
 

- 4 - 3 4 - 11 
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  1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหารและระคน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 3 ตัวเลือก จำนวน 45 ขอ 

  1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตารางวิเคราะหแบบทดสอบเสนอ 

ตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอตอผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 

0.67 ถึง 1.00  

  1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ 

การใชภาษาความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ตัวลวงในแตละขอ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไขขอสอบท่ีสรางข้ึนปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ตรวจสอบความถูกตอง 

  1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3 ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลวโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จำนวน 50 คน 

  1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรวจคำตอบใหคะแนนท่ีตอบถูกตอง 

ให 1 คะแนนและตอบผิดให 0 คะแนน นำมาหาคาคุณภาพของแบบทดสอบพบวาไดคาความยากงาย 

(p) ระหวาง 0.36-0.76 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.22-0.66  จำนวน 30 ขอ 

  1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช 

แบบทดสอบที่ผานเกณฑแลว จำนวน 30 ขอ นำมาหาคาความเช่ือมั่นแบบคูเดอร–ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) ใชสูตร KR–20 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว 

จำนวน 50 คน เพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบอีกคร้ัง ซึ่งผลการตรวจสอบความเช่ือมั่น 

(reliability) มีคาเทากับ 0.86 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  

1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับของ 

ลิเคิรท คือ 3=พึงพอใจมาก 2=พึงพอใจปานกลาง และ 1=พึงพอใจนอย ขอคำถามแบงเปน  

3 ประเด็น ดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงาน 3) ประโยชนทีไ่ดรบัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มขีัน้ตอนการดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 

  2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัย 

  2.2 สรางแบบสอบถามจำนวน 10 ขอ ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

  2.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอ 

ตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เน้ือหา ภาษาและวัตถุประสงค และนำมาหา

คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00  
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  2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ

การใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสมกับวัย ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

  2.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

ทีไ่ดรบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานเพ่ือตรวจสอบหาคณุภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจ 

พบวามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทำการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน 

  ขั้นตอนท่ี  1  การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา 

  ขั้นตอนท่ี  2  การวางแผน 

  ขั้นตอนท่ี  3  การลงมือปฏิบัติ 

  ขั้นตอนท่ี  4  การเขียนรายงาน 

                 ขั้นตอนท่ี  5  การนำเสนอผลงาน 

 3. ทำการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 4. สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับนักเรียน   

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 1. นำผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาดำเนินการหาคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (   ) แลวเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (   ) ของผลการทดสอบ

กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนและนำผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (    ) 

 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยรอยละ คาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (    ) 

σ

σ

σ

σ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 140

ผลการวิจัย 
   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลัง

จัดการเรียนรู โดยนำผลการทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

  โครงงาน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

(N = 20) 
     

 30 23.95 2.21 21.00 

(N = 20) 
    

 30 14.45 2.54 
 30 23.95 2.21 

  จากตารางที่ 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

  จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

  การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 จากตารางท่ี 4 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว (μ =21.00)  

           ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

ในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวม  

 จากตารางที่ 5  แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=2.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังนี้ ดานบรรยากาศในการเรียนรู (μ=2.68)  

ดานกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.51) และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.38) 

 

อภิปรายผล 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงาน จากผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝกให

นักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึง

ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา มาจากความสนใจของนักเรียน

ในการนำเร่ืองราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนด

เปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหาจากปญหาท่ีสรางข้ึนมาอยาง

ทาทาย โดยการรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหาโจทย

ปญหาท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติเปนข้ันท่ีดำเนินการ 

ตามแผนท่ีไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการเขียน

รายงานตามขอมูลในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ 

เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหาจากโจทยปญหาท่ีนักเรียนสรางหรือกำหนดปญหาข้ึนมา 

กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอหนาผูอื่นดวยความม่ันใจดวยการรายงานปากเปลา การจัดกิจกรรม

(N = 20) 
   

  
1.  2.68 0.49  1 
2.  2.51 0.53  2 

3. 
 

2.38 0.73  3 3. 
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การเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียนท้ังในดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา สรรคสวาสด์ิ (2550: 84-

85) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานเร่ืองการดำเนินชีวิตครอบครัวสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู

เร่ืองการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิไล หงสทอง (2551: 181) ไดศึกษา 

เร่ืองการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูสาระเรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู และสอดคลอง

กับงานวิจัยของศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ (2553: 96-97) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ือง

โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

โครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

 จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา

เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (μ=23.95) สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยเกณฑ (μ=21.00) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝกใหนักเรียนวิเคราะหและแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรไดดีขึ้น สอดคลองกับลัดดา ภูเกียรติ (2544: 27) ไดกลาวถึงโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่

เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนท่ีอยากจะศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงหรือหลาย ๆ สิ่งท่ี

สงสัยและอยากรูคำตอบใหลึกซึ้งชัดเจนหรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหมากข้ึนกวาเดิม โดยใช

ทักษะกระบวนการและแกปญหาหลาย ๆ ดานมีวิธีการศึกษาอยางเปนระดับและมีขั้นตอนตอเน่ือง 

มกีารวางแผนในการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบตัติามแผนท่ีวางไวจนไดขอสรปุหรือผลการศึกษา

หรือคำตอบเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ 

 ผลการวิจัยแสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม

ลำดับดังน้ี              



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 143

 ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจใน 

การมีสวนรวมกระตือรือรนในการสรางโจทยปญหารวมกัน พึงพอใจในการชวยเหลือกันและพึงพอใจ 

ในการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย

ตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) ทิศนา แขมมณี (2553: 68-69) ไดกลาวถึงแนวความคิดของ

ทฤษฎีนี้โดยเช่ือวาความสำคัญของการใหการศึกษาคือการใหความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และตอง

เปนความรูที่รวบรวมไวอยางมีระเบียบ วิธีการท่ีจะทำใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 

ควรกระตุนใหผูเรียนมีความตองการเรียนรูใฝรู รักษาความรูไวใหไดนาน ใหความรูและวิธีการ 

ในการแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

 ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนพึงพอใจในการทำงานรวมกับเพ่ือนเปน 

กลุม พึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน และพึงพอใจในการนำเสนอผลงานดวยตนเอง 

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) ทิศนา แขมมณี  

(2553: 64-65) ไดกลาวถึงแนวความคิดของทฤษฎีนี้ที่เชื่อวาคนเราทุกคนต้ังแตเกิดมามีความพรอม

ที่จะมาปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรมหรือเร่ิม

กระทำกอน (active) ในการจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงวุฒิภาวะของผูเรียนโดยจัดเน้ือหา 

ใหเหมาะสมกับวัย ควรใหนักเรียนลองปฏิบัติและทำกิจกรรมใหมาก พยายามจัดกิจกรรมที่ใหมี 

การทำงานเปนกลุมและกอนที่จะสอนเน้ือหาใหม ควรมีการทบทวนเร่ืองเดิมกอนแลวจึงคอย ๆ ขยาย

ออกไปสูความรูใหมเพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 

           ลำดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงาน สามารถนำความรูเชื่อมโยงกับความรูในวิชาอื่นได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู 

(constructivism) ทิศนา แขมมณี (2547: 96-98) ไดกลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีนี้วาการเรียนรูที่ดี 

เกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิด

และนำความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำใหเห็น

ความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเม่ือผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสราง

ความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายตอผูเรียนจะอยูคงทน 

ผูเรียนจะไมลืมงายและจะสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนเองไดดี  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝกใหนักเรียน 
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยข้ันตอนท่ี 1 การเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาท่ีจะศึกษา 
มาจากความสนใจของนักเรียนในการนำเร่ืองราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใช 
ในการสรางโจทยปญหา กำหนดเปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผน 
การแกปญหาจากปญหาท่ีสรางข้ึนมาอยางทาทาย โดยการรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการวิเคราะหหาแนวทาง ในการแกปญหาโจทยปญหาท่ีสรางขึ้นเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติเปนข้ันท่ีดำเนินการตามแผนท่ีไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือ
ปฏิบัติตามข้ันตอน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการเขียนรายงานตามขอมูลในการแกโจทยปญหาตาง ๆ  
ใหครบถวนถูกตอง และข้ันตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 
จากโจทยปญหาท่ีนักเรียนสรางหรือกำหนดปญหาข้ึนมา กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอหนา 
ผูอื่นดวยความม่ันใจดวยการรายงานปากเปลา ดังน้ันครูสามารถนำวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานไปเปนทางเลือก ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  
โดยคำนึงถึงการจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย เนนการจัดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม  
มีการทบทวนความรูเดิมแลวขยายออกไปสูความรูใหม เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 
  1.2  จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน นักเรียนมีโอกาสได
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันเปนกลุม มีการนำเสนอผลงานดวยตนเองและสรางโจทยปญหาจาก
ขอมูลที่สำรวจได ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานครูควรคำนึงถึงความสนใจ อยาก
เรียนรูของนกัเรียน เนนนักเรียนเปนสำคัญจะทำใหการเรียนการสอนน้ันบรรลผุลตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 
 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนทางคณิตศาสตรเพ่ือเปนการสงเสริม
ทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 

ทักษะการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และทักษะกระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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             2.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เชน แบบฝก ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เปนตน 

 
สรุป 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังเรียนสูงกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณติศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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