
บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการวจิยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง  ความน่าจะเป็น 
โดยวธีิการสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล เอกสารและงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐาน ดงัจะเสนอตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.1  ความหมายและความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
  1.2  วสิัยทศัน์ 
  1.3  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
   1.4  คุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  1.5  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.6  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.  เอกสารท่ีเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.2  ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.3  หลกัการและขั้นตอนวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.4  บทบาทของครูและนกัเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
  2.5  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้   
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  
  3.1  ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 
  3.2  ความประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 
  3.3  ขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
  3.4  แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  
 4.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 6.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อบทเรียน 
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 7.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัค่าดชันีประสิทธิผล 
 8.  เอกสารท่ีเก่ียวกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8.1  งานวจิยัในประเทศ 
  8.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
  

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     คณติศาสตร์ 
 1.1  ความหมายและความส าคัญของคณติศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, หนา้ 214) ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้า่ คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการค านวณ คณิตศาสตร์เป็นค าท่ีแปลมาจาก Mathematics 
หมายถึง ส่ิงท่ีเรียนรู้ หรือความรู้ และเม่ือพดูถึงค าวา่ คณิตศาสตร์ คนทัว่ไปจะเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัตวัเลข มีการใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นภาษาสากล เพื่อใหส่ื้อความหมายและเขา้ใจ
ได ้เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองของการคิดค านวณและการวดัเท่านั้น ซ่ึงค าวา่คณิตศาสตร์ ยงัมี
ในอีกหลายความหมาย  ดงัต่อไปน้ี 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 2543, หนา้ 5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพจนานุกรม Webster 
New World Dictionary of the American Language ใหค้  านิยามไวว้า่ คณิตศาสตร์ คือ กลุ่มของวชิา
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลสั ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวกบัปริมาณ (Quantities) ขนาด
(Sizes) รูปร่าง (Form) และความสัมพนัธ์ของกนัและกนั (Relations) โดยการใชจ้  านวน (Numbers) 
และสัญลกัษณ์ (Symbols) เป็นเคร่ืองช่วย  
 นอกความหมายท่ีกล่าวมาแลว้ยพุิน พิพิธกุล ( 2539, หนา้ 7) ยงักล่าวถึงความหมายของ
คณิตศาสตร์ไวว้า่ ค  าวา่คณิตศาสตร์ มิไดห้มายความเพียงตวัเลข สัญลกัษณ์หรือการค านวณเท่านั้น 
แต่คณิตศาสตร์ยงัมีความหมายอีกในหลายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาเก่ียวกบัการคิด ฝึกใหเ้รามีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีการ
พิสูจน์ส่ิงต่างๆวา่เป็นจริงหรือไม่ และดว้ยวธีิการคิดน้ี จึงสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาในทาง
วทิยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสาขาอ่ืน ๆ ได้ 
  2.  คณิตศาสตร์เป็นภาษาอยา่งหน่ึง มีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นการใชส้ัญลกัษณ์แทน
ความคิด  มีความรัดกุม เขา้ใจตรงกนัได ้เป็นเคร่ืองมือรูปแบบหน่ึงท่ีใชใ้นการฝึกสมอง และ
สามารถช่วยเราใหเ้กิดการกระท าในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา การพิสูจน์ท่ียุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงถา้
เราใชภ้าษาธรรมดาก็ไม่สามารถท่ีจะกระท าได ้
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  3.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้าง มีเหตุผล จะเห็นวา่คณิตศาสตร์นั้นเร่ิมตน้ดว้ย
เร่ืองง่าย ๆ และอธิบายขอ้คิดต่าง ๆ ท่ีส าคญั ท่ีเร่ิมตน้จะก าหนดดว้ยค าอนิยาม เช่น จุด เส้นตรง 
ระนาบ และจะน าไปสู่เร่ืองท่ียากข้ึนในล าดบัต่อไป  
  4.  คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัแบบแผน  ท่ีวา่มีแบบแผนนั้น  หมายความวา่
จะตอ้งคิดอยูใ่นแบบแผน หรืออยูใ่นความคิดท่ีตั้งไว ้เช่น คล่ืนวทิยุ โครงสร้างของโมเลกุล ฯลฯ
เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งมีแบบแผนของมนั ท่ีจะจ าแนกไดใ้นทางคณิตศาสตร์  
  5.  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะแขนงหน่ึง ความงามของคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยความมี
ระเบียบ และความกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนภายใน นกัคณิตศาสตร์พยายามแสดงออกถึงค่าสูงสุดของ
ความคิดและความสัมพนัธ์ การส ารวจความคิดใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นส่ิงทา้ทายใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรค์ 
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่คณิตศาสตร์ เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการค านวณ การคิด
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  มีหลกัการท่ีประกอบดว้ยเหตุและผลท่ีแน่นอน สามารถพิสูจน์ได ้เป็นวชิา
พื้นฐานของสาขาวชิาต่าง ๆ มีตวัเลขและสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารแทนความคิด เพื่อใหเ้กิดการ
เขา้ใจท่ีตรงกนั  
 และบุญทนั  อยูช่มบุญ ( 2529, หนา้ 2) ยงัไดก้ล่าวไวอี้กวา่ คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมี
ความส าคญัวชิาหน่ึง ซ่ึงมิไดห้มายความเพียงตวัเลขและสัญลกัษณ์เท่านั้น มีความหมายกวา้งมาก 
ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะส าคญัของคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
  1.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีแบบแผน ไม่วา่จะคิดเร่ืองใดก็ตาม การคิดในทาง
คณิตศาสตร์นั้นตอ้งคิดในแบบแผน มีรูปแบบ ทุกขั้นตอนจะตอบไดแ้ละจ าแนกออกมาใหเ้ห็นจริง
ได ้
  2.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาสร้างสรรคท์างดา้นจิตใจ มีความเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานทาง
ความคิด  กระบวนการและเหตุผล 

  3.  คณิตศาสตร์เป็นภาษาอยา่งหน่ึง ซ่ึงก าหนดข้ึนดว้ยขอ้ความทางสัญลกัษณ์ท่ี
กระชบัรัดกุมและส่ือความหมายได ้
  4.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีช่วยจดัระเบียบโครงสร้างทางความรู้  ขอ้ความแต่ละ
ขอ้ความจะถูกสรุปดว้ยเหตุผลจากการพิสูจน์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นโครงสร้างทางดา้น
เหตุผล 
  5.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีรูปแบบ นัน่คือความเป็นระเบียบของการคิด ทุกส่ิงท่ีมี
รูปแบบสามารถถูกจดัไดด้ว้ยหลกัการทางคณิตศาสตร์ 



11 
 

  6.  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง ความงามทางคณิตศาสตร์สามารถพบไดใ้น
กระบวนการซ่ึงแยกขอ้เทจ็จริงท่ีถูกถ่ายทอดผา่นการใชเ้หตุผลเป็นขั้นตอน โดยนกัคณิตศาสตร์ได้
พยายามใชค้วามคิดสร้างสรรค์ และการท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีทา้ทาย 
 นอกจากน้ี ส านกัทดสอบทางการศึกษา ( 2546, หนา้ 2) ยงักล่าววา่คณิตศาสตร์ช่วยพฒันา
คนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิด
เป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากท่ีกล่าวมา พอสรุปไดว้า่คณิตศาสตร์ เป็นสาขาวชิาพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อ
สาขาวชิาต่าง ๆ ท าใหม้นุษยมี์ความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งถ่ีถว้น 
เป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงลกัษณะการคิดดงักล่าวจะช่วยพฒันาคนเป็นมนุษยไ์ดโ้ดยสมบูรณ์ รวมทั้งยงัเป็น
พื้นฐานส าคญัของการพฒันาประเทศในทุกแง่มุมสาขาอีกดว้ย 
 1.2  วสัิยทศัน์ 
 ตามท่ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดว้างวสิัยทศัน์ใหก้บัผูเ้รียนไว ้ดงัน้ี คือ  
มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติไดเ้ติบโตไปเป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้น
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งมีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดย
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานของความเช่ือท่ีวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมุ้่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 
ประการ ดงัน้ี  
  1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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  3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์
ความรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัอยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาตนเองและสังคมในการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ การมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ
และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
 1.4  คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
 เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระคณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนกัใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวติ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีคุณภาพนั้น จะตอ้งมีความสมดุลระหวา่ง
สาระทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดงัน้ี 
  1.  มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ  
การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้นั้น
ไปประยกุตไ์ด ้
  2.  มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การใหเ้หตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
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  3.  มีความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบ 
รอบคอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 2-3) 
 1.5  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง
ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
 สาระท่ี 1  จ  านวนและการด าเนินการ 
  มาตรฐาน  ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวน
ในชีวติจริง 
  มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
  มาตรฐาน  ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
  มาตรฐาน  ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช้ 
 สาระท่ี 2  การวดั 
  มาตรฐาน  ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั 
  มาตรฐาน  ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
  
 สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
  มาตรฐาน  ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  มาตรฐาน  ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ (Visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (Spatial 
reasoning)  และใช ้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแกปั้ญหา 
 สาระท่ี 4  พีชคณิต 
  มาตรฐาน  ค 4.1 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
  มาตรฐาน  ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แกปั้ญหา 
 สาระท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน  ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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  มาตรฐาน  ค 5.2 ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน  ค 5.3 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา  
 สาระท่ี 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐาน  ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 1.6  ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 เร่ืองความน่าจะเป็น) 
  สาระท่ี 5   การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
   มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
   ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
   1.  น าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นไปใชค้าดการณ์ในสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 
   2.  อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และน าผลท่ีได้
ไปใชค้าดการณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
  สาระท่ี 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร  
การส่ือความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
   1.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
   2.  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   4.  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ
การน าเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
   5.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
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   6.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

2.  กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 สุวฒัน์ นิยมคา้ ( 2531, หนา้ 502) ไดก้ล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิสอน
รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบหรือสืบเสาะหาความรู้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยท่ีนกัเรียนนั้น ไม่เคยมีความรู้ในส่ิงนั้นมาก่อน   
 เฮรอน  (Herron, 1971, pp. 171-181 อา้งถึงใน สดศรี  สุดเต,้ 2548, หนา้ 14)  ไดใ้ห้
ความหมายการสืบเสาะไวว้า่ การสืบเสาะ หมายถึงวธีิการเรียนรู้ท่ีมีเง่ือนไขหรือก าหนดใหน้กัเรียน
ตอ้งรับรู้ มีการก าหนดปัญหา จากนั้นจึงซกัถามเก่ียวกบัปัญหานั้น ๆ เพื่อติดตามหาค าตอบ และเม่ือ
นกัเรียนไดรั้บรู้ถึงค าตอบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาต่อไป  
 ฮาร์มส์ (Harms, 1981, pp. 53-64 อา้งถึงในสดศรี  สุดเต,้ 2548, หนา้ 14) การสืบเสาะ 
หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญาท่ีครอบคลุมถึงการใชย้ทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
แกปั้ญหา การใชห้ลกัฐาน การใชต้รรกศาสตร์ การท าความกระจ่างในคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ การ
ตดัสินใจ ตลอดจนการรู้จกัใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัของการสืบเสาะอยา่งเหมาะสม 
 จากความหมายดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
กระบวนการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ และเกิดองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง  
 2.2  ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจ าแนกประเภทของการสืบเสาะอาศยัหลกัเกณฑต่์าง ๆ กนั ท าใหมี้ประเภท 
ของการสืบเสาะจ านวนมากข้ึน โดยทัว่ไปหลกัเกณฑใ์นการแบ่งการสืบเสาะ มีดงัน้ี (ไพฑูรย ์
สุขศรีงาม, 2546, หนา้ 141-143) 
  2.2.1  การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ไดแ้บ่งการสืบเสาะออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1)  การสืบเสาะโดยใชค้วามรู้เดิม (Stable Inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีน าความรู้ 
ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ไปใชใ้นการก าหนดปัญหาเป็นแนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อแกปั้ญหา  
ดงักล่าว การสืบเสาะชนิดน้ีสนใจองคค์วามรู้ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ไม่ไดส้นใจหาความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม 
   2)  การสืบเสาะหาความรู้ใหม่ (Fluid Inquiry) การสืบเสาะแบบน้ีจะพฒันา 
หลกัความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงวชิาการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึน ตลอดจนใช ้
หลกัการใหม่ในการสืบเสาะหาความรู้ใหก้วา้งขวา้งและลึกซ้ึงต่อไป ดงันั้นการสืบเสาะแบบ Fluid 
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Inquiry จึงเป็นผูส้ร้างหลกัความรู้ใหก้ารสืบเสาะ Stable Inquiry นัน่เอง  
  2.2.2  การท าปฏิบติัการ (Laboratory Investigation) การสืบเสาะประเภทน้ี ทาโฟยา 
และคณะ (Tafoya et al., 1960, p.46 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2546, หนา้ 143) ไดเ้สนอรูปแบบ
ของการสืบเสาะท่ีเนน้การปฏิบติัการทดลองและการคิด โดยใหน้กัเรียนลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จดักระท าขอ้มูล แปลความหมายและลงขอ้สรุป ซ่ึงท าใหน้กัเรียนมีทั้งทกัษะในดา้นการปฏิบติัการ 
(Process of Doing หรือ Manual Skill) และดา้นกระบวนการคิด (Process of Thinking  หรือ Think 
Skill) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1)  การสืบเสาะแบบส าเร็จรูป (Structured Inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีครู 
เป็นผูก้  าหนดปัญหาและแนวทางใหก้บัในการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทดลองตามขั้นตอนในการ 
ทดลองและการจดักระท าขอ้มูล นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปดว้ยตวัเอง  
   2)  การสืบเสาะแบบแนะน า (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีครูเป็นผูก้  าหนด
ปัญหาใหค้  าปรึกษา แนะน าการทดลองและการจดักระท าขอ้มูล ส่วนนกัเรียนเป็นผูค้น้หาวธีิการ
ทดลอง ตลอดจนแปลความหมายและสรุปดว้ยตนเอง 
   3)  การสืบเสาะแบบเปิดกวา้ง (Open Inquiry) หรือการคน้พบ (Discovery) 
นกัเรียนเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในทุกขั้นตอน นัน่คือก าหนดปัญหา วธีิการแกปั้ญหา การจดั
กระท าขอ้มูล ตลอดจนการแปลความหมายและสรุปผล 
  2.2.3  การไม่ท าปฏิบติัการ (Nonlaboratory Investigation) การสืบเสาะแบบน้ี 
ไม่เนน้การลงมือปฏิบติัการทดลองเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล แต่เนน้การใหห้รือเสนอขอ้มูลจากครู 
เนน้การซกัถามของครูและนกัเรียน บางคร้ังการสืบเสาะแบบซกัถาม (Oral Inquiry) นกัเรียน 
จะไดรั้บการฝึกฝนทกัษะดา้นการคิด แต่ขาดทกัษะในดา้นการปฏิบติัการ การสืบเสาะแบบน้ี 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2546, หนา้ 142 อา้งอิงจาก นิดา สะเพียรชยั, 2520, 
หนา้ 6) 
   1)  การสืบเสาะแบบนกัเรียนเป็นผูซ้กัถาม (Active Inquiry) วธีิการน้ีนกัเรียนเป็นผู ้
แสวงหาค าตอบโดยการซกัถาม เม่ือนกัเรียนเกิดขอ้สงสัย จะตั้งค  าถามครู แต่ครูไม่ไดถ่้ายทอด
ความรู้โดยตรง เป็นเพียงผูช่้วยเหลือในดา้นการใหข้อ้มูล ซ่ึงอาจใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ การฉาย
ภาพยนตร์ สไลด ์ใชก้ารสาธิต ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นจริงกบัผูเ้รียนในรูปค าตอบ  ใช่หรือไม่ใช่
เท่านั้น บางคร้ังก็เป็นผูต้ ั้งค  าถามกบันกัเรียนยอ้นกลบั เพื่อใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ จนกระทัง่ได้
ขอ้สรุปหรือความรู้ใหม่เกิดข้ึน 
   2)  การสืบเสาะแบบครูเป็นผูซ้กัถาม (Passive Inquiry) วธีิการน้ีครูจะเป็นผูซ้กัถาม
ขอ้ค าถามต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้จอประเด็นหรือขอ้สงสัยในแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีต่างออกไปจนเกิด
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ความขดัแยง้ทางความคิด จากนั้นนกัเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะตอบขอ้สงสัยและแสวง
ความรู้นั้นดว้ยตนเอง  
   3)  การสืบเสาะแบบผสม (Mixed Inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีทั้งครูและ 
นกัเรียนร่วมกนัซกัถามจากปัญหาท่ีเกิดจากการน าเสนอขอ้มูลของครู ครูมีหนา้ท่ีในการช้ีแนะ 
เพื่อใหน้กัเรียนซกัถามจนกระทัง่ไดค้  าตอบของปัญหา 
 2.3  หลกัการและขั้นตอนวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 สุวฒัน์ นิยมคา้ (2531, หนา้ 36) กล่าวไวว้า่“การสอนวทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
จะไม่ประสบความส าเร็จอยา่งใดเลย ถา้หากนกัเรียนไม่ไดมี้ส่วนในการท่ีจะพบปัญหา วธีิสอน 
ท่ีดีท่ีสุด คือ ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ไปปฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง  ไดเ้ขา้พบปัญหา จึงจะเกิดความคิด 
ในการแกปั้ญหาเหล่านั้น” นอกจากน้ียงัมีผูก้ล่าวถึงหลกัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ซซัแมน (Suchman, 1966, p.1 อา้งถึงใน นฤพล จนัทู, 2549, หนา้ 28) ไดท้  าการศึกษา 
ทดลองและจดัตั้งโครงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ข้ึน ไดใ้หแ้นวคิดและวธีิด าเนินการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ไวด้งัน้ี การสืบเสาะหาความรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการ
คน้ควา้ และสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดมีความคิดอยา่งมีเหตุผล การ
สอนแบบน้ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดม้ากวา่การสอนท่ีครูเป็นผูบ้อกทั้งหมด ผูเ้รียนจะมีอิสระใน
การหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2543, หนา้ 16) เป็นการใชค้  าถามท่ีมีความหมาย เพื่อกระตุน้ 
ใหผู้เ้รียนสืบเสาะหรือคน้หาค าตอบในประเด็นท่ีก าหนด เนน้การใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้  
ของตนเอง บทบาทของครู คือ ผูใ้หค้วามกระจ่างและผูอ้  านวยความสะดวก ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียน 
“คน้พบ” ขอ้มูลและจดัระบบความหมายขอ้มูลของตนเอง ครูตอ้งฝึกทกัษะและกระบวนการสืบคน้ 
(Inquiry Process) ใหก้บัผูเ้รียนก่อนใหเ้ขาสืบคน้ขอ้ความรู้ ประเด็นปัญหาท่ีครูเลือกใหผู้เ้รียนศึกษา 
ควรสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียน ครูจะตอ้งตระหนกัเสมอวา่ตอ้ง 
เนน้ท่ี“กระบวนการ” มากกวา่ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ 
 คลาร์ค (Clark, 1976, หนา้ 418 อา้งถึงใน สายนัต ์ทองตนั, 2532, หนา้ 22) ไดก้ล่าวถึง
หลกัการทัว่ไปของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
  1.  ครูพยายามซกัจูงนกัเรียนใหคิ้ดดว้ยตนเองโดยการถามค าถามใหคิ้ด ถามให ้
ตีความ อธิบายและตั้งสมมติฐานได ้ถามใหน้กัเรียนเกิดการคน้พบแลว้น ามาปรับใชก้บัสถานการณ์
แตกต่างกนั ถามเพื่อการรวบรวมขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ และเสนอปัญหาใหแ้ก่นกัเรียนโดยการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ 
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  2.  ครูพยายามท่ีจะสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการกระตุน้นกัเรียนใหท้ดลอง โดยใช้
ความคิดของตนเอง โดยครูใหก้ารสนบัสนุนและยอมรับ เสริมแรง กระตุน้และพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ 
เร่ืองราวนั้น ยอมใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง  และกระตุน้ใหน้กัเรียน 
แลกเปล่ียนความคิดและวเิคราะห์ความคิดท่ีแตกต่าง 
  3.  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส่วนใหญ่จะรวมเอาวธีิการของการแกปั้ญหา 
ไม่วา่จะเป็นวธีิแกปั้ญหาของคนเดียวหรือกลุ่ม 
  4.  วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนแบบอิสระ จากหลกัการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนได้
เผชิญกบัปัญหา ผูเ้รียนเสาะแสวงหาความรู้ โดยผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น  
และท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการสืบเสาะของผูเ้รียน 
 การก าหนดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นั้น  
มีผูก้  าหนดไว ้ดงัน้ี 
 สุวฒัน์ นิยมคา้ (2531, หนา้ 514-523) ไดแ้บ่งขั้นตอนการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ไวเ้ป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ขั้นส ารวจและรวบรวมขอ้มูล (Exploration) เป็นการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาเพื่อจะน าไปสร้างเป็นความคิดรวบยอดหรือมโนมติต่อไป  ขอ้มูลอาจจะหาไดจ้าก 4 แหล่ง 
แหล่งแรกไดจ้ากการสังเกตวตัถุจริงหรือปรากฏการณ์ตรง แหล่งท่ีสองไดจ้ากการวดั แหล่งท่ีสาม
ไดจ้ากการทดลอง และแหล่งสุดทา้ยไดจ้ากการรวบรวมมาจากท่ีอ่ืน 
  2.  ขั้นการสร้างความรู้จากขอ้มูล (Invention) ภายหลงัจากการส ารวจแลว้ นกัเรียนจะ
ไดข้อ้มูลซ่ึงเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงปริมาณและรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอ้มูลท่ีไดน้ี้อาจยงั
ไม่มีความหมายอะไรมากนกั จะตอ้งน าไปค านวณหรือจดัขอ้มูลเสียก่อน จึงจะมีความหมายพอท่ีจะ
ตีความและสรุปต่อไปได ้
  3.  ขั้นขยายความรู้จากการคน้พบ (Discovery) ความรู้ท่ีคน้พบในการสร้างความรู้นั้น 
ความจริงจะถือเป็นการคน้พบแลว้ก็ได้ แต่ในการเรียนการสอนนั้น จะมัน่ใจวา่นกัเรียนไดค้น้พบ
ความจริงก็ต่อเม่ือนกัเรียนไดพ้ิสูจน์ยนืยนัความรู้นั้น โดยการทดสอบน าความรู้ไปใชเ้ป็นหลกัฐาน
ส าหรับเร่ืองใหม่ไดน้ าไปพยากรณ์ไดเ้ม่ือท ามาถึงขั้นน้ี ก็ไดมี้การทดสอบถึงความถูกตอ้งอีกคร้ัง
หน่ึงและนกัเรียนก็มีความมัน่ใจจึงถือวา่เป็นการคน้พบความจริง 
 ขั้นตอนทั้ง 3 น้ีเป็นเพียงหลกัการทัว่ไปในการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เท่านั้น ส่วนเทคนิคและวธีิการจะใชป้ระกอบนั้นมีหลายอยา่ง เช่น การใชค้  าถาม การติชม  
การเสริมแรง เป็นตน้ 
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 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2543, หนา้ 19) ไดเ้สนอขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญญา 
   1)  จดัสถานการณ์หรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสังเกตสงสัยใน
เหตุการณ์ 
   2)  กระตุน้ใหน้กัเรียนระบุปัญหาจากการสังเกตวา่อะไรคือปัญหา  
   3)  กระตุน้ใหร้ะบุท่ีมาของปัญหา 
  ขั้นท่ี 2 ก าหนดสมมติฐาน 
   1)  ตั้งค  าถามใหน้กัเรียนระดมความคิด 
   2)  ใหน้กัเรียนสรุปส่ิงท่ีคิดวา่น่าจะเป็นค าตอบของปัญหานั้น  
   3)  ช่วยกนัคิดหาท่ีมาของปัญหา 
  ขั้นท่ี 3 รวบรวมขอ้มูล 
   1)  มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนๆ  
   2) ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ประเมินวา่ขอ้มูลเหล่านั้นวา่ มีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
หรือไม่ มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือหรือไม่เพียงใด 
  ขั้นท่ี 4 ทดสอบสมมติฐาน 
   ใหน้กัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าร่วมอภิปราย เพื่อสนบัสนุนสมมติฐาน 
  ขั้นท่ี 5 สร้างขอ้สรุป 
   ใหน้กัเรียนสรุปวา่ปัญหานั้นมีขอ้สรุป หรือค าตอบอยา่งไร อาจสรุปในรูปของ
รายงานหรือเอกสาร   
 นอกจากน้ี สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หนา้ 216) ยงัได้
เสนอขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีงานวจิยัหลายเร่ืองท่ียนืยนัถึง
ประสิทธิภาพในการน าการสอนรูปแบบดงักล่าวไปใช้ ประกอบดว้ยดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีครูควร
น าไปใชส้อนจริง ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึง
อาจจะเกิดจากความสงสัยหรืออาจเร่ิมจากความสนใจของนกัเรียนเอง  หรือเกิดจากการอภิปราย 
กลุ่มเร่ืองท่ีสนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมท่ีเคยเรียนมาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีจะตอ้งศึกษา ในกรณี 
ท่ียงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจจะใหศึ้กษาจากส่ือต่าง ๆ หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอประเด็น  
ข้ึนมาก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครูก าลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใช้  
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ศึกษา แต่ควรใชค้  าถามท่ีน่าสนใจ และเม่ือนกัเรียนส่วนใหญ่ยอมรับใหเ้ป็นประเด็นท่ีจะตอ้งศึกษา
จึงจะมาร่วมกนัก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม และมีแนวทางท่ีจะส ารวจตรวจสอบอยา่ง
หลากหลาย 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจคน้หา (Exploration) เม่ือมีการท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถาม 
ท่ีจะสนใจอยา่งถ่องแทแ้ลว้ จึงวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 
ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ หรือปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ วธีิการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น การทดลอง การท ากิจกรรมภาคสนาม การใช ้
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสถานการณ์ (Simulation) การศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิง หรือจาก 
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มูล ขอ้สนเทศ ท่ีไดม้าวเิคราะห์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีได้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือรูปวาดสร้างตาราง  
เป็นตน้ การคน้พบในขั้นน้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบั
สมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตั้งไว้ แต่ผลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสร้าง
ความรู้และช่วยใหเ้กิดความรู้ได ้
 ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิม หรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณ์  
หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถา้อธิบายเร่ืองต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงวา่ขอ้จ ากดันอ้ย ซ่ึงจะช่วยใหเ้ช่ือมโยงกบั
เร่ืองต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 
 ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง  ๆ วา่
นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจึงน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ 
 การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใชอ้ธิบายหรือประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรือเร่ืองอ่ืนๆ  
จึงน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จ ากดั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประเด็นหรือค าถามหรือปัญหาท่ีจะตอ้งส ารวจ
ตรวจสอบต่อไป ท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ เรียกวา่ Inquiry Cycle กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้จึงจะช่วยใหน้กัเรียนรู้ทั้งเน้ือหาหลกั และหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบติั เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพท่ี  1 วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
 
 จากขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู้นั้นควรประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจคน้หาขั้นอธิบายและ
ลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมิน 
 2.4  บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 คาลาฮาน และคณะ (Callahan et al., 1998, pp. 261–262 อา้งถึงใน ออ้มฤดี แช่มอุบล, 
2553, หนา้ 24-25) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  ครูมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน ากบันกัเรียนมากกวา่บอกใหน้กัเรียนท าตาม 
  2.  ครูตั้งค  าถามเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและพยายามคน้หา
ค าตอบ 
  3.  ในขณะท่ีนกัเรียนคน้หาค าตอบ ครูควรแนะน าในการคน้หาโดยใหค้วามชดัเจน  
กบัปัญหา 
  4.  ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการสร้างขอ้คาดการณ์ ตั้งขอ้สงสัย 
และการคิดแกปั้ญหา 
  5.  สนบัสนุนใหน้กัเรียนตั้งสมมติฐานและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบ  
สมมติฐานดว้ยตนเอง 
  6.  ช่วยนกัเรียนในการวเิคราะห์และประเมินผลความคิดของตนเองโดยเปิดโอกาส  

สร้างความสนใจ 
(Engagement) 
 

วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
 

ส ารวจคน้หา 
(Exploration) 
 

อธิบายและลงขอ้สรุป
(Explanation) 

 

ขยายความรู้ 
(Explanation) 
 

ประเมินผล 
(Evaluation) 
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ใหมี้การอภิปรายเปิดในชั้นเรียนและพยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดโดยไม่มีการข่มขู่เม่ือค าตอบไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หนา้ 7) ไดเ้สนอบทบาท
ของนกัเรียนในการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ไวด้งัน้ี 
  1.  พยายามคน้พบส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  2.  ใชห้ลกัการต่าง ๆ ใชท้กัษะการสังเกตการณ์ ใชเ้คร่ืองมือ การด าเนินการทดลอง 
การบนัทึกขอ้มูล การอภิปรายและการสรุป ซ่ึงน าไปสู่การคิดและหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัของบทเรียน 
  3.  แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ โตแ้ยง้ในส่ิงท่ีนกัเรียนเช่ือมัน่อยา่ง
มีเหตุผล 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงลกัษณะการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น ควรจะตอ้งมีสมรรถภาพการสอนหลายประการ ซ่ึงสมรรถภาพการสอน 
ท่ีเช่ือถือกนัวา่จ าเป็นและส าคญัไดแ้ก่ 
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของสถาบนัการสอนวทิยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี 
 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สมรรถภาพการสอน 
1.  ครูเป็นผูช่้วยใหน้กัเรียนสนใจในปัญหาอยาก
รู้ค าตอบ 
2.  ครูเป็นผูช่้วยใหน้กัเรียนใชท้กัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 
นกัเรียนเป็นผูใ้ชท้กัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
3.  เม่ือนกัเรียนมีขอ้ติดขดัตอนใด ครูไม่ใช่ผูใ้ห้ 
ค าตอบโดยตรง แต่เป็นผูต้อบค าถามของ 
นกัเรียนในลกัษณะท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนถาม
ยอ้นหรือซกัไซไ้ล่เลียงใหน้กัเรียนคิดลึกซ้ึง
ละเอียดข้ึน ในลกัษณะท่ีวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล
ดว้ยหลกัฐานท่ีปรากฏ สามารถแสดงความคิด
ของตนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.  การชกัจูง (โดยการใชค้  าถาม การสร้าง 
สถานการณ์ และการใชอุ้ปกรณ์)  
2.  การใชค้  าถาม ตามล าดบัความคิดของการใช ้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการ 
แกปั้ญหา (ถามใหส้ังเกต ใหอ้ธิบาย ใหส้ร้าง
สมมติฐาน ใหน้ าความรู้ไปใช้) 
3.  การตอบค าถามโดยการยอ้นถามหรือซกัไซ้
ไล่เลียง (ถามใหไ้ดค้วามชดัเจน ใหข้ยายความ
ใหแ้สดงเหตุผล ใชแ้สดงหลกัฐาน)  
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สมรรถภาพการสอน 
4.  ครูรับค าตอบของนกัเรียนแต่ละคนไวโ้ดยไม่ 
ตดัสินถูกผดิในทนัทีทนัใด เพื่อใหโ้อกาส 
นกัเรียนและนกัเรียนคนอ่ืนไดคิ้ดหาค าตอบ  
ต่อไป นกัเรียนไม่ตดัสินหรือเช่ือวา่ค าตอบใดถูก  
หรือผดิในทนัทีทนัใด นกัเรียนแลกเปล่ียนและ 
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5.  ครูสนบัสนุนค าตอบท่ีแตกต่างไปจากค าตอบ 
ท่ีถูกตอ้งโดยตรง แต่เป็นค าตอบท่ีมีส่วนถูกตอ้ง 
หรือเป็นไปได ้นกัเรียนมีความรู้สึกวา่ค าตอบ
โดยความคิดของนกัเรียนเองไดรั้บความสนใจ 
นกัเรียนอยากตอบค าถามจากความคิด
ประสบการณ์และความรู้สึกของนกัเรียนเองโดย
ไม่กลวัผดิไม่ตอ้งกลวัวา่จะตอ้งถูกตอ้งกบัต ารา  
6.  ครูพยายามใหน้กัเรียนมีความรู้สึกวา่การ 
สืบสวนนั้น เขาไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ นกัเรียนแต่ละคนเป็นผูต้อบค าถาม เป็นผู ้
เสนอความคิด เป็นผูเ้ลือกวธีิการ เป็นผูต้ดัสิน 
นกัเรียนรู้สึกวา่ปัญหานั้นเป็นปัญหาของ
นกัเรียน นกัเรียนอยากแกปั้ญหาและสามารถ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไดมี้ความเช่ือมัน่และนบั
ถือตนเอง 
7.  ครูใหเ้วลานกัเรียนคิด (เวลาท่ีสูญเสียไป 
อาจจะไดรั้บการชดเชยในแง่ท่ีนกัเรียนรู้จกัคิด 
อยา่งรอบคอบก่อนจะตดัสินใจ ท าใหแ้กปั้ญหา
ดีข้ึนและสามารถเก็บรักษาส่ิงท่ีคิดไวไ้ดน้าน) 

4.  การเสริมพลงั (โดยใชว้าจาหรือท่าทางแสดง 
การยอมรับหรือการกระท าของนกัเรียน การติ
ชมการแสดงความสนใจ กระตือรือร้น เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นการ
ช่วยเหลือในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเขา้ใจผดิ) 
 
5.  การใชค้  าถามแบบกวา้ง ท่ีมีค  าตอบไดห้ลาย 
อยา่งและท่ีตอ้งใชเ้กณฑข์องนกัเรียนหรือท่ีวาง
ไวต้ดัสินใจในการตอบ 
 
 
 
 
6.  การเสริมพลงั 
 
 
 
 
 
 
 
7.  การรอค าตอบ โดยใหเ้วลาคิดพอสมควร 
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 จากบทบาทของครูและนกัเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ขา้งตน้สรุปไดว้า่  
ครูหรือผูส้อนเป็นผูจ้ดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  ใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย และใหน้กัเรียนเป็นผูสื้บ
คน้หาความรู้ตามขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน จนสามารถสรุปองคค์วามรู้นั้นไดด้ว้ยตนเอง  
 2.5  ข้อดีและข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.5.1  ขอ้ดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ภพ เลาหไพบูลย ์(2542, หนา้ 156-157) ไดส้รุปขอ้ดีของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ไวด้งัน้ี 
   1.  นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กพฒันาความคิดอยา่งเตม็ท่ี ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 
   2.  นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิด ฝึกการกระท า ท าใหไ้ดเ้รียนรู้วธีิการจดัการ
ระบบความคิดและวธีิเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ท าใหค้วามรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้
กล่าวคือ ท าใหส้ามารถจดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอี้กดว้ย 
   3.  นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการจดัการเรียนการสอน 
   4.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลกัการไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
   5.  นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอน  
   6.  ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้และสร้างสรรคค์วามเป็นประชาธิปไตยในตวั
นกัเรียน 
  จากขอ้ดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นวา่การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งเตม็ท่ี  เน่ืองจากนกัเรียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัท าใหส้ามารถเรียนรู้มโนมติทางวทิยาศาสตร์ไดเ้ร็วข้ึน  
  2.5.2  ขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ภพ เลาหไพบูลย ์(2546, หนา้ 126) ไดส้รุปขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ไวด้งัน้ี 
   1.  ใชเ้วลามากในการสอนแต่ละคร้ัง 
   2.  ถา้สถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึนไม่ท าใหน่้าสงสัยแปลกใจ จะท าใหน้กัเรียน 
เบ่ือหน่าย และถา้ครูไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการสอนน้ี มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนมาก
เกินไปจะท าใหน้กัเรียนไม่มีโอกาสสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเองได้ 
   3.  นกัเรียนท่ีมีสติปัญญาต ่าและเน้ือหาวชิาค่อนขา้งยาก นกัเรียนอาจไม่สามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองได้ 
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   4.  นกัเรียนบางคนขาดวฒิุภาวะ ท าใหก้ารจูงใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ลดลง 
  จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้จะ
เห็นไดว้า่ การสืบเสาะหาความรู้มีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ในบางเน้ือหาสาระเท่านั้น และจะสามารถน าไปใชไ้ดดี้กบัเน้ือหาสาระท่ีมีขั้นตอน
กระบวนการท่ีสามารถเกิดการคน้พบไดด้ว้ยตนเอง ไม่ยากจนเกินไป ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีครูก าหนดข้ึน  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นผู ้
แสวงหาความรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการคน้พบดว้ยตนเอง ซ่ึงถือไดว้า่ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 

3.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณติศาสตร์ 
 3.1  ความหมายของโครงงานคณติศาสตร์ 
 ยพุิน พิพิธกุล, สิริพร ทิพยค์ง และสิทธา พินิจภูวดล (2540, หนา้ 1) ไดส้รุปความหมาย
ของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ เป็นงานท่ีผูท้  า ไดคิ้ดอยา่งอิสระ ในประเด็นท่ีตนสนใจและถนดั โดย
อาศยัความรู้ หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีจะศึกษา มีการ
คน้ควา้ใหช้ดัเจนและลึกซ้ึงข้ึน เพื่อจะบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว  ้เช่น โครงงานท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติจริง คณิตศาสตร์กบัส่ิงแวดลอ้ม คณิตศาสตร์
กบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โครงงานจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งอิสระ และช่วย
พฒันาความเช่ือมัน่ในการน าคณิตศาสตร์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การท ากิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเน้ือหาใหน้กัเรียน แต่จะเป็นการฝึกปฏิบติังานท่ีใหน้กัเรียนหาขอ้
สงสัย ปล่อยใหต้ั้งสมมติฐาน รวบรวมขอ้มูล หาขอ้สรุปและตรวจสอบสมมติฐานดว้ยตนเอง แลว้
เผยแพร่ขอ้คน้พบเหล่านั้นดว้ยตนเองการท าโครงงานเป็นการส่งเสริมใหผู้ท้  าโครงงานไดคิ้ดอยา่ง
อิสระ มีการพฒันาทั้งทางดา้นทกัษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
อาจจะท าเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่มก็ได้ ในกรณีงานกลุ่ม อาจจดักลุ่มละ 3-5 คน จะตอ้งวางแผน
ร่วมกนัก่อนลงมือท า โครงงานผูเ้รียนจะตอ้งรู้วธีิการท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มท่ีมีการตั้ง
จุดประสงคร่์วมกนั วางแผนร่วมกนั ด าเนินงานและรับผดิชอบร่วมกนั ตลอดจนประเมินผลร่วมกนั 
  เอกสารของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2543, หนา้ 
56) ไดส้รุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ เป็นงานท่ีผูท้  า ไดคิ้ดอยา่งอิสระ เป็นการฝึก
ปฏิบติัในขอ้ท่ีสงสัยโดยอาศยัความรู้ หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบั
ประเด็นท่ีตนสนใจจะศึกษา และคน้ควา้ใหช้ดัเจนลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว  ้
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  โฟวเลอร์ ( Fowler, 1964, pp. 91-93 อา้งถึงใน ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล, 2542, หนา้ 5-6) 
ไดส้รุปความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรวชิาคณิตศาสตร์ ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความถนดัและความสนใจดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific 
method) ภายใตก้ารแนะน าปรึกษาช่วยเหลือ และดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท้รงคุณวฒิุ อาจจดั
ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถด าเนินกิจกรรมไดท้ั้งในและนอกบริเวณ
โรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้แลว้เขียนเป็นรายงานและแสดงผลงานเพื่อ
เผยแพร่ส าหรับเป็นแนวทางศึกษาต่อ 
  สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542, หนา้ 6-7) กล่าววา่ โครงงานคณิตศาสตร์เป็นการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริง  เพื่อหาค าตอบเม่ือ
เกิดปัญหาหรือเกิดความสงสัยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ในลกัษณะของการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง
ประดิษฐ์ คิดคน้ ท่ีใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้แนะน าและใหค้  าปรึกษา
อยา่งใกลชิ้ด 
  สุวร กาญจนมยรู (2544, หนา้ 5) กล่าววา่โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นงานท่ีเกิดจาก
การศึกษา คน้ควา้ วจิยั เก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นงานท่ีเกิดจากการน าความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของสาขาวชิาการอ่ืน  หรือใชเ้ป็นเทคนิคใน
การแกปั้ญหา นกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ไดศึ้กษาคน้ควา้วจิยั หาความรู้โดยการลงมือปฏิบติัจริง
ดว้ยตนเอง ตามความรู้ความสามารถและความสนใจในปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีตนเองอยากรู้อยาก
เขา้ใจ ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและชดัเจนภายใตก้ารแนะน าดูแลของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ท่ี
คอยช่วยเหลือ ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มคน้พบ  
  ดงันั้นความหมาย โครงงานคณิตศาสตร์จึงสรุปไดว้า่ คือ งานท่ีเกิดจากความสงสัยใคร่
รู้ของนกัเรียนท่ีเปิดโอกาสอยา่งอิสระ เก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ มีการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั นกัเรียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั้น
เป็นตอน โดยใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทกัษะ/ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ภายใต ้ภายใตค้  าแนะน าจากครูผูส้อน จนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงการท าโครงงานคณิตศาสตร์
อาจจะท าเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่มก็ได้ ในกรณีเป็นงานกลุ่มอาจจดักลุ่มละ 3-5 คน ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มท่ีมีการตั้งจุดประสงคร่์วมกนั วางแผนร่วมกนั ด าเนินงานและรับผดิชอบร่วมกนั 
ตลอดจนประเมินผลร่วมกนั 
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  ส าหรับการท าโครงงานคณิตศาสตร์นั้น มีหลกัการเหมือนโครงงานทัว่ไปกล่าวคือ
เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดต้อบขอ้สงสัยของตนเอง ดงัท่ี ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล (2542, หนา้ 6) ไดใ้ห้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัลกัษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
  1)  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสนใจท่ีจะหาค าตอบ ในขอ้สงสัย หรือแกปั้ญหาโดยอาศยั
พื้นฐานความรู้ประสบการณ์เดิมจากวชิาคณิตศาสตร์ เช่ือมโยงกบัวชิาอ่ืน ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
  2)  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลุ่มลึก การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย และความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
  3)  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ มีระบบ ปฏิบติัเป็นขั้นตอน และแกปั้ญหาโดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  4)  เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริงนกัเรียนใช้
ความสามารถหลายดา้น 
  5)  ผูเ้รียนสามารถสรุปผลและเลือกรูปแบบน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  
  6)  ผูเ้รียนสามารถน าทกัษะท่ีไดรั้บไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืนได้ 
  7)  ขอ้คน้พบ ส่ิงคน้พบ สามารถน า ไปใชอ้า้งอิงเพิ่มเติมกฎ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ 
หรือเป็นทฤษฎีใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
  3.2  ประเภทของโครงงานคณติศาสตร์ 
  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2543, หนา้ 4-5) ไดแ้บ่ง
ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
   3.2.1  โครงงานเชิงประวติัศาสตร์ หมายถึง โครงงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของวชิาคณิตศาสตร์ ประวติันกัคณิตศาสตร์ ประวติัการคิดคณิตศาสตร์ หรือประวติั
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ผูท้  าโครงงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบอ่านและศึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
คน้ควา้มากมาย เช่น หอ้งสมุด ศูนยว์ทิยบริการและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอาจจะสนใจใน
ลกัษณะท่ีเป็นประวติันกัคณิตศาสตร์ ประวติัของวชิาคณิตศาสตร์ หรือประวติัการคิดคณิตศาสตร์ 
เป็นตน้ 
   3.2.2  ประเภทตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึงโครงงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ผูท้  าโครงงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้ช่างคิด และเกิดการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์อยา่งลุ่มลึก ซ่ึงสามารถท าไดต้ามสาระการเรียนรู้ในเร่ือง จ านวน การวดั เรขาคณิต 
พีชคณิต สถิติและความน่าจะเป็น แบบรูป ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั แคลคูลสั และคณิตศาสตร์
เตม็หน่วย เป็นตน้ 
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   3.2.3  ประเภทท่ีน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง หมายถึง โครงงานท่ีน าความรู้
แนวคิด ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ไปใชต้อบค าถามหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง เป็นโครงงานท่ี
ผูท้  าจะตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรู้ แนวคิดทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปใชต้อบค าถามหรือแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง ซ่ึงอาจจะสนใจในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1)  เร่ืองบา้น อาจจะศึกษาเร่ืองการวางผงัหอ้งต่าง ๆ ภายในบา้น การตกแต่ง
ภายใน การจดัสวน การยา้ยบา้น ค่าสาธารณูปโภคการต่อเติมบา้น 
    2)  เร่ืองการกีฬา อาจจะศึกษาเร่ืองการจดัตารางการแข่งขนักีฬา การท านายผล
ของการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ สมรรถภาพของร่างกาย 
    3)  เร่ืองการจราจร อาจจะศึกษาเร่ืองปัญหาการจราจร ระบบการจราจรใน
โรงเรียน สถานท่ีจอดรถ เส้นทางการสัญจร 
    4)  เร่ืองการวดั อาจจะศึกษาเร่ือง การวดัความยาว การวดัเวลา การวดัน ้าหนกั 
การค านวณแคลอร่ี การวดัค่าครองชีพ 
    5)  เร่ืองเกม อาจจะศึกษาหรือสร้างเกมข้ึนใหม่ เช่น เกมจตุัรัสกล เกมกา้นไม้
ขีด 
  ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล (2542, หนา้ 7-8) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ เป็น 
4 ประเภท คือ 
  1.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษาหาค าตอบ
ของปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการออกแบบทดลองและด าเนินการทดลองเพื่อหาค าตอบของปัญหา
ท่ีตอ้งการทราบ หรือเพื่อตรวจสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ขั้นตอนของการท าโครงงานประเภทน้ี
ประกอบดว้ย การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซ่ึงจะตอ้งมีการควบคุม
ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา แลว้ด าเนินการทดลองโดยจดักระท ากบัตวั
แปรอิสระหรือตวัแปรตน้ เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตาม การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 
  2.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจ โครงงานประเภทน้ีเป็นกิจกรรมการศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาความรู้ท่ีมีอยู่ หรือ
เป็นอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยใชว้ธีิการส ารวจและรวบรวมขอ้มูล  แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้น
มาจดักระท า เช่น จ าแนกเป็นหมวดหมู่ แลว้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  3.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ์  โครงงานประเภทน้ีอาจ
เป็นการพฒันาหรือประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ ฃหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใหใ้ชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์ 
โดยการประยุกตท์ฤษฎี หรือหลกัการทางคณิตศาสตร์ อาจเป็นการประดิษฐส่ิ์งใหม่ท่ียงัไม่เคยมีมา
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ก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือส่ิงประดิษฐท่ี์มีอยูแ่ลว้  ใหใ้ชง้านไดดี้กวา่เดิม รวมทั้งอาจเป็น
การเสนอหรือปรับสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง  
  4.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  โครงงานประเภทน้ีเป็น
โครงงานท่ีผูท้  าจะตอ้งเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อยา่งมีเหตุผลมีหลกัการ
ทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนบัสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่อาจเสนอใน
รูป ค า อธิบาย สูตร หรือสมการ โดยมีขอ้มูลหรือทฤษฎีอ่ืนสนบัสนุน การท าโครงงานประเภทน้ี
ผูท้  าจะตอ้งมีพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดีและตอ้งศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
มาก จึงจะสามารถสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎีได ้
 3.3  ขั้นตอนการท าโครงงานคณติศาสตร์ 
 ขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ มีหลกัการเหมือนกบัขั้นตอนการท าโครงงานทัว่ ๆ 
ไปดงัท่ี สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ มีขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การคิดและเลือกหวัขอ้เร่ือง 
  การด าเนินงานในขั้นตอนน้ีเป็นการคิดหาหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน  โดยผูเ้รียนตอ้ง
ตั้งตน้ดว้ยค าถามท่ีวา่ จะศึกษาอะไร ท าไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีจะน ามาก าหนดเป็นหวัขอ้
เร่ืองโครงงานจะไดม้าจาก ปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของผูเ้รียนเอง
ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีผูเ้รียนไดอ่้านจากหนงัสือ เอกสาร บทความ รับฟังความคิดเห็น ฟังจากการ
บรรยาย การสนทนา หรือจากการไดไ้ปศึกษาดูงานทศันศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบขา้ง หวัขอ้โครงงานตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่โครงงานน้ี
ท า อะไร ควรเนน้เร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัหรือมีความคุน้เคย เป็นเร่ืองท่ีสามารถศึกษาท่ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึง
ค าตอบ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การด าเนินงานในขั้นตอนน้ี เป็นการด าเนินงานต่อจากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าโครงงานน้ี รวมไปถึงการขอค าปรึกษาหรือขอ้มูลรายละเอียด
อ่ืน ๆ จากผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั รวมทั้งการส ารวจวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนเคา้โครงของโครงงาน 
  การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างแผนท่ีความคิด  เป็นการน าเอาภาพของงาน
และภาพความส าเร็จของโครงงานท่ีวเิคราะห์ไว  ้มาจดัท ารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผนและ
ขั้นตอนของการท าโครงงาน ซ่ึงอาจตอ้งใชก้ารระดมสมองถา้เป็นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้
ผูร่้วมงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดม้องเห็นภาระงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน  รวมทั้งไดท้ราบถึง
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บทบาทและระยะเวลาในการด าเนินงาน เม่ือเกิดความชดัเจนแลว้จึงน ามาเขียนเป็นเคา้โครงของ
โครงงาน แลว้น าเสนอท่ีปรึกษาโครงงานเพื่อขอความเห็นชอบ  
 
ตารางท่ี 2  เคา้โครงของโครงงาน 
 

หัวข้อ/ รายการ รายละเอยีดทีต้่องระบุ 
1.  ช่ือโครงงาน 
2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
5.  หลกัการและเหตุผล 
 
6.  จุดมุ่งหมาย/ วตัถุประสงค ์
 
7.  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 
8.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
9.  ปฏิบติัโครงงาน 
 
10.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
11.  เอกสารอา้งอิง/ บรรณานุกรม 

ท าอะไร กบัใคร เพื่ออะไร 
ผูรั้บผดิชอบโครงงาน (อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได)้ 
ครู อาจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ผูท้  าหนา้ท่ีเป็น 
ท่ีปรึกษา ควบคุมการท า โครงงานของผูเ้รียน 
ระยะเวลาด าเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน 
สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นความตอ้งการ และความคาดหวงัท่ีจะ 
เกิดผล 
ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 
ขอ้ตกลง/ ขอ้ก าหนด/ เง่ือนไข/ ขอ้คาดเดา เพื่อเป็นไปตามท่ี
ก าหนดของโครงงานประเภททดลอง ถา้ไม่ใช่โครงงาน 
ประเภททดลองอาจมีหรือไม่มีสมมติฐานก็ได้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน เคร่ืองมือ วสัดุ/ อุปกรณ์ 
สถานท่ี วนั เวลา และกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 8 ตั้งแต่เร่ิมตน้จนแลว้เสร็จ 
สภาพของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิด ทั้งท่ีเป็นผลผลิต 
กระบวนการและผลกระทบ 
ช่ือเอกสารขอ้มูล ท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการ
ด าเนินงาน 

  
  ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบติัโครงงาน 
  การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการด าเนินงานหลงัจากท่ีโครงงานไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีปรึกษาและไดรั้บการอนุมติัแลว้ ผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไวใ้นเคา้โครงของโครงงาน ในระหวา่งปฏิบติังานผูเ้รียนตอ้งปฏิบติังานดว้ยความ
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รอบคอบค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ดว้ย 
  ในระหวา่งการปฏิบติังานตามเคา้โครงของโครงงาน ตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 
ไวอ้ยา่งละเอียดวา่ ท าอะไร ไดผ้ลอยา่งไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร การบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวน้ีตอ้งจดัท าอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล ส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไปดว้ย  
  การปฏิบติักิจกรรมตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอนการด าเนินงานในโครงงาน  ถือวา่เป็นการ
เรียนรู้เน้ือหา ฝึกทกัษะต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นจุดประสงคก์ารท า โครงงาน 
 ขั้นตอนท่ี 5 การเขียนรายงาน  
 การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการสรุปรายงานผลการด า เนินโครงงานตั้งแต่เร่ิมตน้
จนส้ินสุด เพื่อใหผู้อ่ื้นไดท้ราบถึงแนวคิด/ วธีิด าเนินงาน ผลท่ีไดรั้บ ตลอดจนขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน 
 การเขียนรายงาน ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจนและครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ
ของโครงงานท่ีปฏิบติัไปแลว้ ส่วนประกอบรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์มีดงัต่อไปน้ี 
  5.1  หนา้ปก ประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน, ผูจ้ดัท าโครงงาน, ระดบัชั้น, อาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงาน, ภาคเรียนท่ี, ปีการศึกษา, โรงเรียนและจงัหวดั 
  5.2  ปกใน หมายถึง ส าเนาของปกนอก 
  5.3  บทคดัยอ่ ประกอบดว้ย 
   ส่วนท่ี 1 ช่ือโครงงาน ช่ือผูจ้ดัท า ระดบัชั้น ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา โรงเรียน จงัหวดั
และปีการศึกษา 
   ส่วนท่ี 2 บทคดัยอ่ บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีท า ในประเด็นหลกัท่ีส าคญัอยา่งยอ่ 
ไดแ้ก่  วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินงานและผลการศึกษา/ ทดลอง 
  5.4  กิตติกรรมประกาศ กล่าวถึงเบ้ืองหลงัความส าเร็จของงานวา่มีบุคคลใดช่วยเหลือ
ในเร่ืองใดบา้ง 
  5.5  ค าน า กล่าวถึงเร่ืองท่ีท า และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 
  5.6  สารบญั ประกอบดว้ยสารบญัเร่ือง สารบญัตาราง สารบญักราฟ สารบญั
ภาพประกอบ (ถา้มี) 
  5.7  ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน หรือหลกัการและเหตุผล  กล่าวถึงเหตุใดจึง
ท าโครงงานเร่ืองน้ี มีขอ้สนใจหรือแรงบนัดาลใจอยา่งไร หรือกล่าวถึงสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นความ
ตอ้งการและความคาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดผล 
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  5.8  วตัถุประสงค/์ จุดมุ่งหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงาน 
ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
  5.9  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานประเภททดลอง) เป็น
การท านายผลล่วงหนา้ก่อนท าโครงงาน โดยอาศยัการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิม (ถา้
ไม่ใช่โครงงานประเภททดลองอาจมีหรือไม่มีสมมติฐานก็ได้) 
  5.10  ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ หมายถึงกรอบการท างาน 
  5.11  เน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขียนเป็นหวัขอ้หรือบทสรุปเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ี
น ามาใชอ้ยา่งยอ่ 
  5.12  วธีิด าเนินงาน บอกกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี ระยะเวลาท่ีปฏิบติักิจกรรม อาจเขียนเป็นตารางการปฏิบติังานตั้งแต่ขั้นริเร่ิม ขั้นด าเนินการ
ตั้งแต่ตน้จนจบ 
  5.13  ผลการศึกษา บอกขอ้คน้พบหรือการตอบสมมติฐาน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเขียน
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ควรน า เสนอเป็นตาราง แผนภูมิ กราฟ หรืออ่ืน ๆ ใหดู้เขา้ใจง่าย 
  5.14  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา กล่าวสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษา/ อภิปรายผล
การศึกษา/ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท าโครงงาน/ ขอ้เสนอแนะ 
  5.15  เอกสารอา้งอิง/ บรรณานุกรม ช่ือเอกสารขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้
ในการท าโครงงาน 
  5.16  ภาคผนวก ภาพประกอบการท าโครงงานหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมี
ส่วนสนบัสนุนการท าโครงงานหรือความรู้ท่ีเป็นเร่ืองต่อเน่ืองหรือสัมพนัธ์กบัโครงงานท่ีควรน ามา
กล่าวไว ้เพื่อการขยายความรู้ท่ีเป็นผลจากการศึกษาหรือคน้ควา้เพิ่มเติม 
  ขั้นตอนท่ี 6 การแสดงผลงาน 
  การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงาน  เป็นการ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานทั้งหมดใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ  ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจ้ากการด าเนิน
โครงงานประเภทต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นเอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจ าลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงงานท่ีปฏิบติั 
  การแสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการน าเอาผลการด าเนินงานมาเสนอน้ี สามารถจดัไดห้ลาย
รูปแบบ เช่นการจดันิทรรศการ หรือท าเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์การจดัท าเป็นส่ือมลัติมีเดีย และอาจน าเสนอ
ในรูปแบบของการแสดงผลงาน การน าเสนอดว้ยวาจา รายงาน และการบรรยาย เป็นตน้ 
  ในการด าเนินงานตามขั้นตอนการท าโครงงานท่ีกล่าวมาน้ีสามารถปรับใหเ้หมาะสม
กบัผูป้ฏิบติัในแต่ละระดบั ในระดบัตน้ ๆ ควรมีครู-อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า
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ช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด และการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่ควรสลบัซบัซอ้น เขา้ใจไดโ้ดยง่าย
ส่วนในระดบัสูง ๆ ควรเนน้เร่ืองของความคิดสร้างสรรค์ ความรับผดิชอบ การตดัสินใจ และการ
ปฏิบติั 
 3.4  แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  โดยอาศยัแนว
ทางการจดักิจกรรมตามรูปแบบของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  
รูปแบบการจดักิจกรรมโครงงานของกรมวชิาการ โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบการเรียนการสอนออกเป็น 
5 กิจกรรม โดยเร่ิมตน้จากการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวธีิการท าโครงงานอยา่งง่าย (Mini 
projects) โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามกระบวนการดว้ยตนเอง ภายใตก้ารช้ีแนะจาก
ผูว้จิยั และในกิจกรรมต่อมา จะเป็นการน านกัเรียนสู่กระบวนการท าโครงงานอยา่งจริงจงั นัน่คือ 
การแบ่งกลุ่มตามขอ้หวัท่ีตนสนใจ มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ มีการจดบนัทึกการ
ท างานโดยตลอด  สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
  การจดักิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนภายใตห้ลกัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญัและ  
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงในทอ้งถ่ิน นกัเรียนไดเ้ลือกเร่ืองหรือประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาเลือก
และหาวธีิการแสวงหาค าตอบตลอดจนแหล่งความรู้ แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายดว้ยตนเองโดย 
บูรณาการทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัตามสภาพจริงแลว้ลงมือปฏิบติัและ
เรียนรู้ สรุปผลดว้ยตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์จริง 
  การสอนคณิตศาสตร์ ตอ้งสอนใหน้กัเรียนคิดเองและคน้พบดว้ยตนเอง  ผูส้อนเป็น
เพียงผูแ้นะไม่ใช่บอก สอนโดยยดึโครงสร้าง มีระบบระเบียบ แต่ควรจะใชว้ธีิสอนหลาย ๆ อยา่งมี
การยดืหยุน่ไดเ้หมาะสมตามเน้ือหาไม่มุ่งสอนแต่เน้ือหาของคณิตศาสตร์อยา่งเดียว  ควรจะ
สอดแทรกความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นจริยธรรม ฝึกความมีระเบียบวนิยัไปในตวั เป็นเหตุเป็น
ผลการสอนคณิตศาสตร์นั้น นอกจากจะรู้ปรัชญาในการสอนแลว้ ผูส้อนควรจะรู้หลกัการสอนดว้ย
เพื่อจะช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก เช่น การยกตวัอยา่ง
อาจจะยกเป็นตวัเลขง่าย ๆ เสียก่อน แลว้ก็ไปสู่สัญลกัษณ์ เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมใน
เร่ืองท่ีสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนรูปธรรมประกอบ  สอนใหส้ัมพนัธ์กบัความคิด รวบรวมเร่ือง
ท่ีเหมือนกนัเขา้เป็นหมวดหมู่ จะช่วยใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน เปล่ียนวธีิการสอนไม่ซ ้ าซาก น่าเบ่ือ ใชค้วาม
สนใจของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ สอนใหผ้า่นประสาทสัมผสัและสนใจผูเ้รียนทุก ๆ คน ควรจะ
ค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัก็ควรสอนไปพร้อม ๆ กนั สอนใหผู้เ้รียน
มองเห็นถึงโครงสร้าง ไม่ควรเป็นเร่ืองยากเกินไปเพื่อไม่ท าใหผู้เ้รียนทอ้ถอย  ส่วนเน้ือหาเพิ่มเติมท่ี
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ยากนั้นควรพิจารณาส่งเสริมเป็นรายบุคคล สอนใหน้กัเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด หรือ
มโนมติ (Concept) ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีท าได ้ผูส้อนควรมีอารมณ์ขนั มีความกระตือรือร้น
ต่ืนตวัอยูเ่สมอ ผูส้อนควรหมัน่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากน้ี การจดักิจกรรมประกอบการ
จดัการเรียนรู้ในลกัษณะใหเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีจะเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัแกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลช่วย
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/ กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึนในการจดั
กลุ่มใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา อาจจดัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2 คน หรือกลุ่มยอ่ย 4-5 คน หรืออาจจดัเป็น
กิจกรรมใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขั้นตอนของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ (ยพุิน พิพิธกุล, 2536, หนา้ 34-36) 
  จากแนวการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ดงัท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวด าเนินการจดัการเรียนการสอนในกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง ผูว้จิยัเก็บรวบรวมผลงานของนกัเรียน ประกอบดว้ย 
จ านวน ประเภท และคุณภาพของโครงงาน 
  

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning  Achievement) เป็นผลท่ีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ในการ
จดัการศึกษา ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองมาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นดชันีประการ
หน่ึง ท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา  ดงัท่ี  อนาตาซี (Anastasi, 1970, p.107  อา้งถึงใน  
ปริยทิพย ์บุญคง, 2546, หนา้ 7) กล่าวไวพ้อสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา และองคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใชส้ติปัญญา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
เศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคป์ระกอบท่ีไม่ใชส้ติปัญญาดา้นอ่ืน หรือกล่าวไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คือ คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือการสอบ จึงเป็น
การตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคลเหล่านั้นวา่เรียนแลว้มีความรู้เท่าใด สามารถวดัไดด้ว้ย 
แบบทดสอบต่าง ๆ 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ผลท่ีผูเ้รียนสะทอ้นออกมาหลงัจากไดรั้บ
การเรียนการสอน ประสบการณ์หรือทกัษะต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนตามล าดบัขั้นตอน วา่ผูเ้รียนนั้นมี
ความรู้อยูใ่นระดบัใด สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ 
เช่น แบบทดสอบวดัความรู้ดา้นต่าง ๆ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ 
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 นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นผลจากการวจิยัแลว้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก็มี
ความส าคญัเช่นกนั ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวด้งัน้ี 
  สมนึก ภทัทิยธนี (2546, หนา้ 78-82) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ หมายถึง แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการ
เรียนรู้ผา่นมาแลว้ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างกบัแบบทดสอบมาตรฐาน 
แต่เน่ืองจากครูตอ้งท าหนา้ท่ีวดัผลนกัเรียน คือเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีตนไดส้อน ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างและมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 แบบ ดงัน้ี 
   1.  ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะค าถาม 
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นแต่ละคน 
   2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ ลกัษณะทัว่ไป ถือไดว้า่ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ คือ 
ขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกนัขา้ม 
เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 
   3.  ขอ้สอบแบบเติมค า  ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยคหรือ
ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหผู้ต้อบเติมค า หรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวน้ั้น 
เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
   4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ  ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ีคลา้ยกบัขอ้สอบ
แบบเติมค า แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติม
ค าเป็นประโยคท่ียงัไม่สมบูรณ์) แลว้ใหผู้ต้อบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบท่ีตอ้งการจะสั้นและ
กะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 
   5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่ ลกัษณะทัว่ไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่ แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง (ตวัยนื) จะคู่  
กบัค าหรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อก
ขอ้สอบก าหนดไว ้
   6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ีจะประกอบดว้ย 
2 ตอน ตอนน าหรือค าถามกบัตอนเลือก ในตอนเลือกน้ีจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูก
และตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีค าถามท่ีก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้ง
มากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืน ๆ และค าถามแบบเลือกตอบท่ีดี นิยมใชต้วัเลือกท่ี
ใกลเ้คียงกนั ดูเผนิ ๆ จะเห็นวา่ทุกตวัเลือกถูกหมด แต่ความจริงมีน ้าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
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  พวงรัตน์  ทวรัีตน์ (2543, หนา้ 96) ไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในท านองเดียวกนัวา่ หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้  ซ่ึงมกัจะ
เป็นขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง  
 จากความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถทางการ
เรียนดา้นเน้ือหา ดา้นวชิาการและทกัษะต่าง ๆ ของวชิาต่าง ๆ 
 หลกัเกณฑใ์นการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถล าดบัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  เน้ือหาหรือทกัษะท่ีครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถ
วดัผลสัมฤทธ์ิได ้
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชแ้บบทดสอบวดันั้นถา้น าไปเปรียบเทียบกนัจะตอ้งให้
ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นไดค้รอบคลุมและเท่าเทียมกนั 
  3.  วดัใหต้รงกบัจุดประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะ
วดัตามวตัถุประสงคทุ์กอยา่งของการสอน และจะตอ้งมัน่ใจวา่ไดว้ดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัไดจ้ริง 
  4.  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดัความเจริญงอกงามของนกัเรียน การ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ไปสู่วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ดงันั้น ครูควรจะทราบวา่ก่อนเรียน
นกัเรียนมีความรู้ความสามารถอยา่งไร เม่ือเรียนเสร็จแลว้มีความรู้แตกต่างจากเดิมหรือไม่ โดยการ
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน 
  5.  การวดัผลเป็นการวดัผลทางออ้ม เป็นการยากท่ีจะใชข้อ้สอบแบบเขียนตอบวดั
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได ้ส่ิงท่ีวดัได ้คือ การตอบสนองต่อขอ้สอบ ดงันั้น การเปล่ียน
วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นพฤติกรรมท่ีจะสอบ จะตอ้งท าอยา่งรอบคอบและถูกตอ้ง 
  6.  การวดัการเรียนรู้ เป็นการยากท่ีจะวดัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสอนไดภ้ายในเวลาจ ากดั ส่ิง
ท่ีวดัไดเ้ป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดงันั้นตอ้งมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีวดันั้นเป็นตวัแทน
แทจ้ริงได ้
  7.  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองช่วยพฒันาการสอนของครู และเป็น
เคร่ืองช่วยในการเรียนของเด็ก  
  8.  ในการศึกษาท่ีสมบูรณ์นั้น ส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่การทดสอบแต่เพียงอยา่งเดียว การ
ทบทวนการสอนของครูก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ 
  9.  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะเนน้ในการวดัความสามารถในการใช้
ความรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ หรือการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ 
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  10.  ควรใชค้  าถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและวตัถุประสงคท่ี์วดั 
  11.  ใหข้อ้สอบมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายพอเหมาะ   
มีเวลาเพียงพอส าหรับนกัเรียนในการท าขอ้สอบ    
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในการสร้างแบบทดสอบใหมี้คุณภาพ วธีิการสร้าง
แบบทดสอบท่ีเป็นค าถาม เพื่อวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ ตอ้งตั้งค  าถามท่ีสามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538, หนา้ 146) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่ เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้
ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง  ซ่ึงแบ่ง
แบบทดสอบประเภทน้ีเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน เป็นขอ้ค าถามท่ี
เก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียน เป็นการทดสอบวา่นกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน
บกพร่องในส่วนใดจะไดส้อนซ่อมเสริม หรือเป็นการวดัเพื่อดูความพร้อมท่ีจะเรียนในเน้ือหาใหม่  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 
  2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวชิา หรือจากครูท่ีสอนวชิานั้น แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชห้ลกัและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียน
การสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบตลอดถึงวธีิการ และยงัมี
มาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย ทั้งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมี
วธีิการในการสร้างขอ้ค าถามท่ีเหมือนกนั คือ เป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ 
ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
   2.1  วดัดา้นการน าไปใช้ 
   2.2  วดัดา้นการวเิคราะห์ 
   2.3  วดัดา้นการสังเคราะห์ 
   2.4  วดัดา้นการประเมินค่า 
 

5.  พฤติกรรมการเรียน 
 พฤติกรรมการเรียน เป็นตวับ่งช้ีหน่ึงถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดย
ประกอบดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในชั้นเรียน ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ 
“พฤติกรรม” ไวด้งัน้ี วฒิุเลิศ เทวกุล (2538, หนา้ 8) กล่าวถึงพฤติกรรมวา่ หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ 
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ท่ีส่ิงมีชีวติกระท าและบุคคลอ่ืน สามารถสังเกตไดห้รือใชเ้คร่ืองมือวดัได้ นอกจากน้ีพฤติกรรม
ไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะแต่ท่ีแสดงออกทางดา้นร่างกายภายนอกเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงการ
กระท า หรือกิจกรรมภายในความรู้สึกนึกคิดดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เฉลียว บุษเนียร (2531, หนา้ 12) 
ท่ีกล่าววา่ “พฤติกรรม” การกระท าหรือกิจกรรมทุกอยา่งของมนุษยแ์ละสัตว  ์อาจเป็นการแสดงออก
ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตไดห้รือท่ีถูกควบคุมไม่แสดงออกมาใหเ้ห็นได้  และจากกมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2528, 
หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไว  ้สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอยา่งท่ี
เกิดข้ึนในส่ิงมีชีวติไม่วา่จะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัและไม่วา่บุคคลอ่ืนจะสังเกตการณ์กระท าท่ีเกิดข้ึนนั้น
ไดห้รือไม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก หมายถึง การกระท าท่ีเกิดข้ึนแลว้
บุคคลอ่ืนสังเกตเห็นไดช้ดัเจน เช่น การเดิน วิง่ พฤติกรรมลกัษณะน้ีสามารถวดัไดโ้ดยตรงและง่าย 
สัมผสัไดโ้ดยตรงดว้ยอวยัวะสัมผสัทั้งหา้ และพฤติกรรมภายใน หมายถึง การกระท าท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
บุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจนดว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์หรือวธีิ
การศึกษาบางอยา่งมาวดัจึงสามารถทราบถึงการกระท านั้นไดว้า่เกิดข้ึนแลว้หรือก าลงัเกิดข้ึน เช่น 
การวดัการท างานของสมองส าหรับความหมายพฤติกรรมในชั้นเรียน  
 ธีระ รุญเจริญ (2525, หนา้ 146) กล่าวถึงพฤติกรรมในชั้นเรียน ทั้งท่ีเป็นครูและเป็น
นกัเรียนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พฤติกรรมท่ีใชว้าจา หมายถึง พฤติกรรมท่ีครูและนกัเรียน
แสดงออกเพื่อส่ือความหมายระหวา่งกนั เช่น การใชภ้าษาพดู การถามตอบ และพฤติกรรมไม่ใช่
ทางวาจา หมายถึง พฤติกรรมใด ๆ ท่ีไม่ใช่พฤติกรรมทางวาจา เช่น การเขียน การอ่านในใจ การ
ท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เฉลียว บุษเนียร (2531, หนา้ 12) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมในการ
เรียนการสอนสรุปไดว้า่ เป็นการกระท าหรือกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนแสดงออก  เพื่อมุ่งพฒันา
นกัเรียนในดา้นความรู้เจตคติและทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดในวชิาต่าง  ๆ ถา้นกัเรียน
แสดงออกก็เรียกพฤติกรรมนกัเรียน ถา้ครูแสดงออกก็เรียกวา่พฤติกรรมการสอนของครู ทั้ง
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ด คือพฤติกรรมการเรียนจะด าเนินไปดว้ยดีนั้นยอ่มจะตอ้งอาศยัพฤติกรรมการสอนท่ีดีของครู
ดว้ยและพฤติกรรมการสอนท่ีดีของครูยอ่มผลกัดนัใหพ้ฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนด าเนินไป
ในทางท่ีดีดว้ย 
 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ พฤติกรรม คือ การกระท าหรือกริยาอาการท่ี
แสดงออกซ่ึงธรรมชาติร่างกายและจิตใจของมนุษยท่ี์สังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ได้ ซ่ึงก็คือ พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ท่ีไม่ปรากฏใหเ้ห็นได ้พฤติกรรมของ
มนุษยแ์สดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นกระบวนการเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตน พฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ถา้นกัเรียนเป็นผูแ้สดงออกเรียกวา่พฤติกรรมของนกัเรียน 
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6.  ความพงึพอใจต่อบทเรียน 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนคาดหวงัได้ ซ่ึง
มีผูท่ี้ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี สาโรช ไสยสมบติั (2545, หนา้ 15) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งจดัใหบ้ริการ และปฏิบติังานด าเนินการ ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
 บุญมัน่ ธนาศุภรัตน์ (2537, หนา้ 157-158) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ 
ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงาน และมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงความพึงพอใจนั้น ไดแ้ก่ การรู้วา่มีความส าเร็จรู้สึกวา่ไดรั้บการ     
ยกยอ่งและรู้สึกวา่มีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึก
นิยมชมชอบหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกในทางความพอใจของผูท้  างานท่ีมีต่องาน หรือกิจกรรมท่ีเขา
ท าตามความคิดในลกัษณะน้ี ความพึงพอใจเป็นเจตคตินัน่เอง แต่เป็นเจตคติของงานโดยเฉพาะ 
 มนตรี เฉียบแหลม (2536, หนา้ 7) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่  
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขเม่ือเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  (Goals) ความ
ตอ้งการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
 เฉลิมชยั เทียมกล่ินทอง (2545, หนา้ 45) ไดค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นอารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีความสุขร่าเริงอยา่งมาก เป็นความส าเร็จความสุขสดช่ืนท่ีเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บผล
การตอบสนองตามท่ีตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
 กู๊ด (Good, 1973, p. 161) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ 
หรือระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน  
 ศลใจ วบิูลกิจ (2542, หนา้ 42) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของ
บุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ จากความหมายของความพึงพอใจ ท่ีมีผูใ้หค้วามหมายไวข้า้งตน้ พอสรุป
ไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการ
ปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก ดงันั้น ความพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ 
ในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเตม็ใจ ตอบสนองต่อความตอ้งการไม่วา่จะเป็นทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ จนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสุข เพลิดเพลินในการเรียนและตอ้งการด าเนินกิจกรรมนั้น  
ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 
 ดงันั้น ความพึงพอใจต่อบทเรียน จึงหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในเชิงบวก สภาพอารมณ์
ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีสามารถแปลอารมณ์ออกมาไดว้า่ พอใจมากนอ้ยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็นระดบั
ต่างๆ ตามท่ีผูเ้รียนเกิดความรู้สึกต่อบทเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน  
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7.  ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) 
 เผชิญ กิจระการ (2544, หนา้ 30-36) ไดก้ล่าวถึง ดชันีประสิทธิผลวา่ ดชันีประสิทธิผล 
คือค่าความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลงัเรียน  หรือเป็น
การทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม      
ดชันีประสิทธิผลค านวณไดจ้ากการหาค่าความแตกต่างของการทดสอบก่อนการทดลองและการ
ทดสอบหลงัการทดลองดว้ยคะแนนพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) และคะแนนท่ีสามารถท า
ไดสู้งสุด ดชันีประสิทธิผลจะเป็นตวับ่งช้ีถึงขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุดของส่ือหรือการสอน 
 
 
ค่าดชันีประสิทธิผล  =                                                                                   
  
 

 หรือ    2 1

1

. .
P P

E I
Tatal P





 

  
 เม่ือ  E.I.  =    ดชันีประสิทธิผล 

   1P    =    คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

   2P    =    คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
   Tatal   =    ผลคูณของจ านวนนกัเรียนกบัคะแนนเตม็ 
 จ านวนเศษของ E.I. จะเป็นเศษท่ีไดจ้ากการวดัระหวา่งการทดสอบก่อนเรียน (P1) และ 
การทดสอบหลงัเรียน (P2) ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 ชนิด (ประเภท) น้ีจะแสดงถึงร้อยละของคะแนนรวม 
สูงสุดท่ีท าได ้(100%) ตวัหารของดชันี คือ ความแตกต่างระหวา่งคะแนนสูงสุดท่ีนกัเรียนสามารถ
ท าได ้
 ดชันีประสิทธิผลสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อประเมินผลการสอน โดยเร่ิมจากทดสอบ 
ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นตวัวดัวา่ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานอยูใ่นระดบัใด รวมถึงการวดัทางดา้นความเช่ือ  
เจตคติและความตั้งใจของผูเ้รียน น านกัเรียนเขา้การทดลอง เสร็จแลว้ท าการทดสอบหลงัเรียนแลว้
น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีประสิทธิผล โดยน าคะแนนก่อนเรียนไปลบออกจากคะแนนหลงัเรียน 
ไดเ้ท่าใดน ามาหารดว้ยค่าท่ีไดจ้ากค่าทดสอบก่อนเรียนสูงสุดท่ีผูเ้รียนจะสามารถท าได้ ลบดว้ย
คะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยท าใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 
 

ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน −

 

ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนจ านวนผูเ้รียน
× คะแนนเตม็ − ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน

 



41 
 

 ค่าดชันีประสิทธิผลจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง –1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดทดสอบก่อนเรียนเป็น 
0 และการทดสอบหลงัเรียนปรากฏวา่นกัเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ ไดค้ะแนน 0 เท่าเดิม แต่ถา้ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 0 และคะแนนทดสอบหลงัเรียนนกัเรียนท าไดสู้งสุด คือ เตม็ 
100 ค่า E.I. จะมีค่า เท่ากบั 1.00 และในทางตรงกนัขา้ม ถา้คะแนนทดสอบหลงัเรียนนอ้ยกวา่
คะแนนทดสอบก่อนเรียน ค่าท่ีไดอ้อกมาจะมีค่าดชันีเป็นลบ เช่น P1 = 73%, P2 = 45%  ค่า E.I. =  
-0.38 
 ในสภาพของการเรียนเพื่อรอบรู้ ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งเรียนใหถึ้งเกณฑท่ี์ก าหนด 
ไว ้ดชันีประสิทธิผลสามารถน ามาดดัแปลงเพื่ออา้งอิงเกณฑ์ ดว้ยค่าของเกณฑสู์งสุดท่ีสามารถ
เป็นไปได ้ซ่ึงในกรณีค่าดชันีประสิทธิผลอาจจะมีค่าไดถึ้ง 1.00 
  

8.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 8.1  งานวจัิยในประเทศ 
 นางพวงพิศ นาไชยโย (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ 79.35/ 76.48 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้มีค่า 
ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 0.6593 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่น
ระดบัมาก 
 นางพนัทิพา  บุญสรรค ์(2550, บทคดัยอ่) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถการคิดวเิคราะห์และการใหเ้หตุผลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองเศษส่วน
และทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.94/ 83.04 และ 75.24/ 75.39 ตามล าดบั ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้มีค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบแบบปกติ เท่ากบั 0.7186 และ 0.5958  นกัเรียนท่ีรับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด และนกัเรียนท่ีรับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงมาก และนกัเรียน
ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
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การคิดวเิคราะห์และการใหเ้หตุผล สูงกวา่กลุ่มท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ยพุเยาว ์เมธยะกุล (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ มีประสิทธิภาพ 82.94/ 83.52 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/ 80 ท่ีตั้งไว ้มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั
0.64 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 64 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง
หินและการเปล่ียนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ชาคริต เดชโยธิน (2549, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ เร่ืองสารในชีวติประวนั ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตาม
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ เร่ือง สารในชีวติประจ าวนั มีประสิทธิภาพ 81.47/ 80.85 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์
80/ 80 ท่ีตั้งไว ้และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.67 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้เพิ่มข้ึนหลงั
เรียน ร้อยละ 67 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัพอใจมาก 
 กมล เฟ้ืองฟุ้ง (2534, บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วทิยาศาสตร์ และความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรมฝึกท าโครงงานวทิยาศาสตร์ กบัครูเป็นผูส้อนโครงงานวทิยาศาสตร์พบวา่
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนโดยชุดฝึกกิจกรรมท าโครงงานวทิยาศาสตร์สูงกวา่ครูเป็นผูส้อนโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
 สุนทรี วฒันพนัธ์ุ (2535, บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง กบัท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภททดลองกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.1 2) ความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
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โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง กบัท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุรชยั ฟักนวม (2541, บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคท์าง
วทิยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ขั้นผสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ท่ีเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์ แบบมีการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ และแบบไม่มีการท า โครงงานวทิยาศาสตร์ 
พบวา่ 1) ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์แบบมีการท าโครงงานสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์แบบไม่มีการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 2) ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขั้นผสมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์แบบมีการท าโครงงานสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์แบบไม่มีการท าโครงงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  กรมวชิาการโดยกองวจิยัทางการศึกษา (2544, หนา้ 20-53 อา้งถึงใน มานสั  
ทิพยส์ัมฤทธ์ิกุล, 2544, หนา้ 21-22) ไดส้รุปรายงานผลการประเมินการประกวดโครงงานนกัเรียน  
นกัศึกษางานมหกรรมการศึกษาปี 2543 สรุปไดว้า่ 
  นกัเรียนผูจ้ดัท าโครงงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดเรียง
ตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

- การจดัท าโครงงานท าใหมี้ความรู้ในวชิาท่ีใชท้  าโครงงานมากข้ึน 
- ผลท่ีไดจ้ากการท าโครงงานน า ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้ 
- โครงงานเร่ิมตน้มาจากความคิดของนกัเรียนนกัศึกษาเอง  
- ผูป้กครองและประชาชนในชุมชนจะใหก้ารสนบัสนุนใหท้ าโครงงานน้ี 
- โครงงานท่ีท า มีส่วนท าใหมี้แนวคิดท่ีจะท าโครงงานในวชิาอ่ืน ๆ อีก 
- โครงงานท่ีท าข้ึนใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน 
- ผูเ้รียนในระดบัเดียวกนัสามารถคิดและลงมือจดัท าโครงงานไดด้ว้ยตนเอง  
- นกัเรียนท าโครงงานดว้ยความเตม็ใจ 
- โครงงานท่ีท าสามารถช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได้ 
- โครงงานน้ีส าเร็จไดเ้พราะอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
- เม่ือประสบปัญหาหรืออุปสรรค นกัเรียนจะปรึกษาเพื่อน ๆ เพื่อแกปั้ญหาดว้ย

ตนเอง 
- นกัเรียนไดรั้บความรู้และแนวคิดในการจดัท าโครงงานจากผูใ้หญ่ในชุมชน  
- ผูเ้รียนในชั้นเรียนเดียวกนัตอ้งจดัท าโครงงานในวชิาน้ี  
- นกัเรียนไดน้ า แนวคิดจากการท าโครงงานอ่ืน ๆ มาใชใ้นการจดัท าโครงงานน้ี 
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- นกัเรียนประสบปัญหาและอุปสรรคในการประกวดโครงงานคร้ังน้ี 
- อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูคิ้ดและก าหนดแนวทางใหท้ าโครงงาน 
- การจดัท าโครงงานตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
- อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัท าโครงงานเองทั้งหมดโดยมีนกัเรียนและเพื่อน  ๆ คอย

ช่วยเหลือ 
  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดเรียง
ตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

- การจดัท าโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดในการท าโครงงานอ่ืน  
เพิ่มเติม 

- โครงงานท่ีท าเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัท าโครงงานในสาขาอ่ืน  ๆ 
- นกัเรียนสามารถคิดและด าเนินโครงงานไดด้ว้ยตนเอง  
- เป็นโครงงานท่ีตรงกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอนอยู่ 
- การจดัท าโครงงานน้ีท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
- ผูบ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้งและอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานมีความพึงพอใจใน
โครงงาน 

- โครงงานท่ีท า สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน/ ทอ้งถ่ิน 
- โครงงานท่ีท ามีประโยชน์กบัการด ารงชีวติของนกัเรียนและประชาชนใน   

 ชุมชน 
- เป็นโครงงานท่ีเกิดจากแนวคิดของนกัเรียนทั้งหมด  
- โครงงานไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียน  ชุมชน และผูป้กครอง 
- การจดัท าโครงงานมีแนวคิดริเร่ิมมาจากหลกัสูตร 
- นกัเรียนใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการพฒันาโครงงาน  
- โครงงานท่ีท าเหมาะกบัการแกปั้ญหาในอนาคต 
- โครงงานไดรั้บการควบคุมดูแลเพื่อช่ือเสียงของโรงเรียน  
- เป็นโครงงานท่ีใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินเท่านั้น 
- เป็นโครงงานท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการเรียนการสอน 
- เป็นโครงงานท่ีมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- เป็นโครงงานท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียน  
- เป็นโครงงานท่ีใชว้สัดุ-อุปกรณ์เพิ่มเติมอยา่งมาก 
- เป็นโครงงานท่ีใชง้บประมาณในการด าเนินงานสูงมาก 
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 บุษบา ช่วยแสง (2544, บทคดัยอ่) ไดท้  า การวจิยัเร่ือง“การพฒันากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้นนาพู่ จงัหวดั
อุดรธานี” กลุ่มทดลอง คือนกัเรียนท่ีท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน  กลุ่ม
ควบคุมคือนกัเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยไม่ไดท้  าโครงงานคณิตศาสตร์  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1) 
กิจกรรมส่งเสริมการท า โครงงานคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.71/ 91.67 2) โครงงาน
คณิตศาสตร์มีคุณภาพเฉล่ียร้อยละ 80.81 3) ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแต่ละระดบัชั้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่แตกต่างกนั 5) จ านวนโครงงานแต่ละประเภทและคุณภาพของโครงงาน 
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั  คือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทท่ีน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดม้ากและมีคุณภาพมากกวา่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 มานสั ทิพยส์ัมฤทธ์ิกุล (2544, บทคดัยอ่) ไดท้  า การวจิยัเร่ือง“การพฒันากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสงวนหญิง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี” กลุ่มทดลองคือ กลุ่มนกัเรียนท่ีท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี
พฒันาข้ึนกลุ่มควบคุมคือนกัเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยไม่ไดท้  าโครงงานคณิตศาสตร์  ผลการวจิยั
สรุปไดว้า่ 1) โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนจดัท า มีคุณภาพระดบัดี 2) นกัเรียนกลุ่มทดลองมี 
เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุม 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา ค 101 
คณิตศาสตร์ 1 ของนกัเรียนกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 4) การคิดแกปั้ญหาของกลุ่ม
ทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5) ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน
กลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  งานวจัิยต่างประเทศ 
 ยงั (young, 1970, p. 53) ไดท้  าการศึกษาการใชอุ้ปกรณ์การสอนส าหรับพฒันาความคิด
แบบสืบเสาะหาความรู้ สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งอิสระ จดัเหตุการณ์ใหน้กัเรียนคาดหวงั และเร่ง
เร้าใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเห็น นกัเรียนตอ้งพยายามหาค าอธิบายส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง 
ชดัแจง้ โดยการเปรียบเทียบผลระหวา่งส่ิงท่ีไดใ้ชค้วามคิดแบบสืบเสาะหาความรู้หลายทางดว้ยกนั
เช่ือมโยงกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม เป็นนกัเรียนเกรด 4 จ านวน 71 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มควบคุม อีก 2 กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์โดยสอบก่อน
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และหลงั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มทดลองสามารถอธิบายปัญหาท่ีตั้งข้ึนไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติส่วนอยา่งอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 โอลาลินอย (Olalinoy, 1978, pp. 4348-A) ไดท้  าการวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลการสอน 3 
แบบ คือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีการช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) การสอนปกติ
(Traditional) และแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการเอง  (Inquiry Role Approach) 
ในวชิาฟิสิกส์โดยใหก้ลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนปกติ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ท่ีมีการช้ีแนะแนวทางและกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีนกัเรียน
เป็นผูด้  าเนินการเองพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกนั  
 เดวสิ (Davis, 1979, pp. 4164-A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยการช้ีแนะแนวทางในการคน้พบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กบัการสอน
แบบครูบอกใหรู้้ตามต ารา (Expository – Text Approach) ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทศันคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ ผลการทดลอง พบวา่นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ชิลเดรส (Childress, 1979, หนา้ 3280) ไดศึ้กษาผลของการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ต่อ
การเปล่ียนแปลงระดบัพุทธิปัญญาของเด็กวยัรุ่น ท าการศึกษาโดยแบ่งตวัอยา่งประชากรออกเป็น 3 
กลุ่ม กลุ่มท่ี1 ก าหนดใหท้ าโครงงานวทิยาศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 เลือกท าโครงงานวทิยาศาสตร์จากหวัขอ้
ท่ีก าหนดให้ กลุ่มท่ี 3 ไม่ตอ้งท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาสติปัญญาตาม
ทฤษฎีของเปียเจตข์องนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่มหลงัจากผา่นการทดลอง 9 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั 
 โบลท ์และ ฮอบบส์ (Bolt & Hobbs, 1993 อา้งถึงใน สมวงษ ์แปลงประสพโชค, 2542, 
หนา้ 3) ไดด้ าเนินการวจิยัเก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์และใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์ดงัน้ี  
  1) การเรียนรู้โครงงานต่าง ๆ ควรเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และจดัท า โครงงานใน
ปีแรกของระดบัมธัยมศึกษา 
  2)  เร่ิมแรกของการสอนควรใหน้กัเรียนคิดอยา่งอิสระ  ปล่อยใหน้กัเรียนตั้งขอ้สงสัย
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบรวบรวมขอ้มูล หาขอ้สรุปและเผยแพร่ขอ้คน้พบดว้ยตนเอง 
  3)  ควรมีการประเมินผลงานเป็นกลุ่มและประเมินเป็นรายบุคคล การเรียนรู้การ
ท างานเป็นกลุ่ม เป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ดว้ยกนัเองมากกวา่เรียนรู้จากครู
เป็นการเพิ่มความแขง็แกร่งในการแกปั้ญหา 
  4) การน าเสนอผลงาน อาจเป็นงานเขียน รายงานปากเปล่า สร้างแบบจ าลองหรือ 
จดัเป็นนิทรรศการ 
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  โบลทแ์ละฮอบบส์ ไดเ้สนอแนวทางในการจดัท า โครงงานคณิตศาสตร์ดงัน้ี 
   1)  การพิจารณางาน การเลือกหวัเร่ือง ควรพิจารณาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณา
ชนิดของค าถาม พิจารณาขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลท่ีจะตอ้งรวบรวม และพิจารณาแหล่งขอ้มูล 
   2)  การเลือกแนวทางการท างาน เม่ือไดเ้ร่ืองท่ีสนใจแลว้ นกัเรียนควรจ ากดัเร่ืองให้
แคบลง ก าหนดขอบเขตปัญหาใหเ้หลือเพียงพอท่ีจะท าส าเร็จ และเลือกแนวทางการท างาน 
   3)  การวางแผนและลงมือปฏิบติั เม่ือไดเ้ร่ืองและแนวทางการท างานแลว้ ควร
วางแผนก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน โดยท าเป็นแผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ วา่จะตอ้งท า 
อะไร ใครเป็นผูท้  า แต่ละขั้นตอนใหพ้ิจารณาวา่ ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารอะไร จะไดข้อ้มูลจากไหน 
จะไดด้ว้ยวธีิใด จะมีการวดัผลอยา่งไร จะบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร เก็บขอ้มูลเม่ือใด ตอ้งเตรียม
เคร่ืองมืออะไร ใครบา้งพอจะช่วยได ้จากนั้นปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว  ้
   4)  การบนัทึกและกระบวนการท างาน เม่ือรวบรวมขอ้มูลไดค้วรจะบนัทึกขอ้มูล
ไวใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น อาจจะบนัทึกในรูปแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น 


