
1 
 

 

 ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน ที่มีต่อความสามารถในการท าโครงงานและความสนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

The Effect of Providing Mathematics Project Activities Using Daily –Life Environments Dependent on the Ability in 
Performing Mathematics Project and Interest in Mathematics of Matthayomsuksa V students 

 ชื่อนักวจิัย 

พงศธร มหาวิจิตร 

 ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

พ.ศ. 2552 

 ประเภทของงานวจิัย 

หลักสูตรและการเรียนรู้ 

 ค าส าคัญ 

คณิตศาสตร์  การเรียนการสอน 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ว่าควรเน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ และสถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นโครงงาน การท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี  ตามประเด็นที่สนใจด้วยการเชื่อมโยง
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เดิมกับประเด็นที่ต้องการศึกษา นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโครงงาน
จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนในด้านลึก นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยการมีส่วน
ร่วม การมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักการระดมพลังสมองเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาความจริงด้วยทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าโครงงานคณิตศาสตร์จะต้องเป็นโครงงานที่มีการใช้ความรู้ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ทฤษฎี
บทที่ยุ่งยากซับซ้อน จนส่งผลให้โครงงานคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนยาขมส าหรับนักเรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่ดีนัก ซึ่ง
นั่นเป็นเพียงโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งเท่านั้น โครงงานคณิตศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ โครงงานประเภท
ศึกษาค้นคว้า โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ และโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการ
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อธิบาย ผู้วิจัยมีแนวคิดว่า การเริ่มต้นสอนกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนควรเริ่มต้นจากประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรืออยู่
ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักมองและสังเกตคณิตศาสตร์ที่เข้าไปสอดแทรกอยู่ในสิ่งต่างๆ รอบตัว
อย่างเป็นรูปธรรม   

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการท าโครงงานและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติรอบตัวและชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงเลือกใช้เนื้อหาซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
แบบเรียน แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและปรากฏอยู่ในวงกว้าง เช่น ค่าอัตราส่วนทอง  (Golden Ratio) เทสเซลเลชั่น (Tessellation) และ
เรขาคณิตสาทิสรูป (Fractal Geometry) น ามาทดลองใช้ในการเรียนการสอนโครงงานกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
2. ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง

การเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด

สระบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  อ าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550-2552 จ านวน 2 ห้องเรียน 90 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550-2551 ใช้เวลาการสอนในห้องเรียน 

ครั้งละ 8 ชั่วโมง (นอกนั้นเป็นการค้นคว้านอกเวลา) ประกอบด้วย 
1.  ลักษณะของการท าโครงงานคณิตศาสตร์    2  ชั่วโมง 
2.  การก าหนดหัวเรื่องและการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  2  ชั่วโมง 
3.  วางแผนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า     2  ชั่วโมง 
4.  น าเสนอผลงานและประเมินผล     2  ชั่วโมง 

เนื้อหาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง อัตราส่วนทอง (Golden Ratio) เทสเซล

เลชั่น (Tessellation) และเรขาคณิตสาทิสรูป (Fractal Geometry)  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน  
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการท าโครงงานและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 วธิีการวิจัย 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550-2551  โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random  Sampling) จ านวน 2 
ห้องเรียน 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ตามแผนที่วางไว้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอนด้วย
ตนเอง 

3. ท าการทดสอบหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ กับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์และแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

4. ตรวจให้คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 ผลการวจิัย 

ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ มีความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ มีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาพบว่า “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มี
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70” ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจาก 

1.1 การเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองและกลุ่มสนใจ ร่วมกันวางแผน ลงมือปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
กระบวนการที่วางแผนไว้ จนได้ข้อสรุปหรือค าตอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งการที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า จะท าให้เกิดความพร้อมและ
ความกระตือรือร้นที่จะเรียน ท าให้ทักษะและความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
รัตน์ สุล านาจ (2547: บทคัดย่อ) ที่ว่า “นักเรียนที่เรียนโดยการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีความสามารถในการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี” 

1.2 การเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม รู้จักวิธีการระดมสมองเพ่ือช่วยกันหา
แนวทางแก้ปัญหาและศึกษาหาความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม (Group  Processing) นี้จะช่วยปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม มีการปรึกษาหารือกัน แบ่ง
หน้าที่กันรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีเป้าหมายคือความส าเร็จของกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และเกิดทักษะ/กระบวนการได้เป็นอย่างดี (พงศธร มหาวิจิตร, 2550: 55) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ จันทร์พางาม (2547: 
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บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การให้เหตุผล ภายหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1.3 การวัดและประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ ใช้การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic  Assessment) โดย
พิจารณาจากกระบวนการด าเนินการของผู้เรียนที่เป็นล าดับขั้น เน้นการวัดและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งในแบบวัดความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงงาน ทักษะ/กระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการน าเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2544: 1 – 3) ที่ว่า “การประเมินจากสภาพจริงที่สอดแทรกในกิจกรรมประจ าวันด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การถามตอบในชั้น 
การพบปะพูดคุย การเขียนบันทึกเหตุการณ์ และการสังเกต ท าให้เห็นร่องรอยความส าเร็จของผู้เรียน และสามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง”  

2. จากผลการศึกษาพบว่า “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีความสนใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70” ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจาก 

2.1 การเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตจริงอย่างเหมาะสม ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรม มีความพยายามมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542: 159) ที่ว่า “การน าสถานการณ์
จากชีวิตจริงให้นักเรียนได้ฝึกตัดสินใจและแก้ปัญหา จะช่วยให้บทเรียนน่าสนใจและมีความหมาย นักเรียนเห็นประโยชน์ของวิชา
คณิตศาสตร์” 

2.2 เนื้อหาที่น ามาทดลองใช้ในการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ครั้งนี้  เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับธรรมชาติรอบตัวเราอย่างชัดเจน เช่น ค่าอัตราส่วนทอง  (Golden Ratio) ที่ไปปรากฏอยู่ในดอก
ทานตะวัน ลูกสน กลีบดอกไม้ชนิดต่างๆ ในโรงเรียน ตลอดจนงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของโลก เทสเซลเลชั่น (Tessellation) ที่
ปรากฏอยู่ในรังผึ้ง ตาสับปะรด และลายหัตถกรรมต่างๆ ของไทย เรขาคณิตสาทิสรูป (Fractal Geometry) ที่ปรากฏอยู่ในรูปร่างของ
พืชผักประเภทบล็อกโคลี รากฝอยของต้นไม้ ปรากฏการณ์ฟ้าแลบ รวมทั้งงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต เช่น มณฑปของวัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนทั้งสิ้น เมื่อนักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าและเกิดการค้นพบด้วยตนเอง จึงเกิด
ความชอบ ท้าทายให้คิดวิเคราะห์ต่อ ไม่น่าเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสนใจต่อการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของไอเคน 
(Aiken. 1979: 229 – 234) ที่กล่าวว่า “ความเพลิดเพลิน แรงจูงใจ ความสนใจ ความเป็นอิสระจากการกลัววิชาคณิตศาสตร์ ท าให้
นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น” 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท าให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน และเป็นการวัด
ความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

2. การท าโครงงานคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น รู้จักการคิดวิเคราะห์และฝึก
การท างานเป็นหมู่คณะ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการท าโครงงานวิชาอ่ืนๆ ได ้

3. ต้องการให้มีเวลาในการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์มากกว่านี้ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่ดีแล้ว ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือก/ก าหนดหัวข้อใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย จะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการเรียนการสอนโครงงานอย่างแท้จริง 

2. ควรจัดการเรียนการสอนโครงงานในลักษณะบูรณาการข้ามสาระวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์และแนวทางใน
การน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปใช้อย่างเกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด  เช่น คณิตศาสตร์ในงานศิลปะ คณิตศาสตร์กับดนตรี 
คณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย เป็นต้น 

3. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความ
คงทนในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น 

4. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ ด้วย โดยประยุกต์ขอบเขตของ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 

 


