บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนสาหรับการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น
โดยวิธีการสื บเสาะหาความรู ้และกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ง
จาเป็ นต้องอาศัยข้อมูล เอกสารและงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็ นพื้นฐาน ดังจะเสนอตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
1.1 ความหมายและความสาคัญของคณิ ตศาสตร์
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
1.4 คุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
1.5 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
1.6 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2. เอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
2.1 ความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
2.2 ประเภทของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
2.3 หลักการและขั้นตอนวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
2.4 บทบาทของครู และนักเรี ยนในการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
2.5 ข้อดีและข้อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
3. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.1 ความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.2 ความประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.3 ขั้นตอนการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.4 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์
4. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5. เอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
6. เอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
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7. เอกสารที่เกี่ยวกับค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
8. เอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8.1 งานวิจยั ในประเทศ
8.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
1.1 ความหมายและความสาคัญของคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2546, หน้า 214) ได้ให้ความหมาย
ไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยการคานวณ คณิ ตศาสตร์ เป็ นคาที่แปลมาจาก Mathematics
หมายถึง สิ่ งที่เรี ยนรู ้ หรื อความรู ้ และเมื่อพูดถึงคาว่า คณิ ตศาสตร์ คนทัว่ ไปจะเข้าใจว่าเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับตัวเลข มีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาสากล เพื่อให้สื่อความหมายและเข้าใจ
ได้ เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่เป็ นเรื่ องของการคิดคานวณและการวัดเท่านั้น ซึ่ งคาว่าคณิ ตศาสตร์ ยังมี
ในอีกหลายความหมาย ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (
2543, หน้า 5) ซึ่ งสอดคล้องกับพจนานุกรม Webster
New World Dictionary of the American Language ให้คานิยามไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ คือ กลุ่มของวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ เลขคณิ ต เรขาคณิ ต พีชคณิ ต แคลคูลสั ฯลฯ ซึ่ งเกี่ยวกับปริ มาณ (Quantities) ขนาด
(Sizes) รู ปร่ าง (Form) และความสัมพันธ์ของกันและกัน (Relations) โดยการใช้จานวน (Numbers)
และสัญลักษณ์ (Symbols) เป็ นเครื่ องช่วย
นอกความหมายที่กล่าวมาแล้วยุพิน พิพิธกุล (
2539, หน้า 7) ยังกล่าวถึงความหมายของ
คณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ คาว่าคณิ ตศาสตร์ มิได้หมายความเพียงตัวเลข สัญลักษณ์หรื อการคานวณเท่านั้น
แต่คณิ ตศาสตร์ ยงั มีความหมายอีกในหลายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาเกี่ยวกับการคิด ฝึ กให้เรามีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีการ
พิสูจน์สิ่งต่างๆว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ และด้วยวิธีการคิดนี้ จึงสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในทาง
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆ ได้
2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอย่างหนึ่ง มีลกั ษณะเฉพาะคือ เป็ นการใช้สัญลักษณ์แทน
ความคิด มีความรัดกุม เข้าใจตรงกันได้ เป็ นเครื่ องมือ รู ปแบบหนึ่งที่ใช้ในการฝึ กสมอง และ
สามารถช่วยเราให้เกิดการกระทาในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การพิสูจน์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อน ซึ่ งถ้า
เราใช้ภาษาธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้
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3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีโครงสร้าง มีเหตุผล จะเห็นว่าคณิ ตศาสตร์ น้ นั เริ่ มต้นด้วย
เรื่ องง่าย ๆ และอธิ บายข้อคิดต่าง ๆ ที่สาคัญ ที่เริ่ มต้นจะกาหนดด้วยคาอนิยาม เช่น จุด เส้นตรง
ระนาบ และจะนาไปสู่ เรื่ องที่ยากขึ้นในลาดับต่อไป
4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแบบแผน ที่วา่ มีแบบแผนนั้น หมายความว่า
จะต้องคิดอยูใ่ นแบบแผน หรื ออยูใ่ นความคิดที่ต้ งั ไว้ เช่น คลื่นวิทยุ โครงสร้างของโมเลกุล ฯลฯ
เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีแบบแผนของมัน ที่จะจาแนกได้ในทางคณิ ตศาสตร์
5. คณิ ตศาสตร์เป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง ความงามของคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วยความมี
ระเบียบ และความกลมกลืนที่เกิดขึ้นภายใน นักคณิ ตศาสตร์ พยายามแสดงออกถึงค่าสู งสุ ดของ
ความคิดและความสัมพันธ์ การสารวจความคิดใหม่ ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งท้าทายให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
จากที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยเรื่ องของการคานวณ การคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีหลักการที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่แน่นอน สามารถพิสูจน์ได้ เป็ นวิชา
พื้นฐานของสาขาวิชาต่าง ๆ มีตวั เลขและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารแทนความคิด เพื่อให้เกิดการ
เข้าใจที่ตรงกัน
และบุญทัน อยูช่ มบุญ (
2529, หน้า 2) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มี
ความสาคัญวิชาหนึ่ง ซึ่ งมิได้หมายความเพียงตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้น มีความหมายกว้างมาก
ซึ่ งพอจะสรุ ปลักษณะสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีแบบแผน ไม่วา่ จะคิดเรื่ องใดก็ตาม การคิดในทาง
คณิ ตศาสตร์ น้ นั ต้องคิดในแบบแผน มีรูปแบบ ทุกขั้นตอนจะตอบได้และจาแนกออกมาให้เห็นจริ ง
ได้
2. คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาสร้างสรรค์ทางด้านจิตใจ มีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทาง
ความคิด กระบวนการและเหตุผล
3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอย่างหนึ่ง ซึ่ งกาหนดขึ้นด้วยข้อความทางสัญลักษณ์ที่
กระชับรัดกุมและสื่ อความหมายได้
4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างทางความรู ้ ข้อความแต่ละ
ข้อความจะถูกสรุ ปด้วยเหตุผลจากการพิสูจน์ โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์เป็ นโครงสร้างทางด้าน
เหตุผล
5. คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีรูปแบบ นัน่ คือความเป็ นระเบียบของการคิด ทุกสิ่ งที่มี
รู ปแบบสามารถถูกจัดได้ดว้ ยหลักการทางคณิ ตศาสตร์
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6. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ง ความงามทางคณิ ตศาสตร์สามารถพบได้ใน
กระบวนการซึ่ งแยกข้อเท็จจริ งที่ถูกถ่ายทอดผ่านการใช้เหตุผลเป็ นขั้นตอน โดยนักคณิ ตศาสตร์ได้
พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทาความเข้าใจในสิ่ งที่ทา้ ทาย
นอกจากนี้ สานักทดสอบทางการศึกษา (
2546, หน้า 2) ยังกล่าวว่าคณิ ตศาสตร์ ช่วยพัฒนา
คนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิด
เป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จากที่กล่าวมา พอสรุ ปได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อ
สาขาวิชาต่าง ๆ ทาให้มนุษย์มีความคิดที่เป็ นระบบ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถี่ถว้ น
เป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่ งลักษณะการคิดดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคนเป็ นมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ รวมทั้งยังเป็ น
พื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศในทุกแง่มุมสาขาอีกด้วย
1.2 วิสัยทัศน์
ตามที่
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วางวิสัยทัศน์ให้กบั ผูเ้ รี ยนไว้ ดังนี้ คือ
มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติได้เติบโตไปเป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งมีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดย
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา่ ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ
1.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ
5
ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนเลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์
ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา มีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการ
เรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.4 คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เมื่อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ปี แล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ ตระหนักใน
คุณค่าของคณิ ตศาสตร์ และสามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจน
สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
การที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความสมดุลระหว่าง
สาระทางด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมดังนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานเกี่ยวกับจานวนและการดาเนินการ
การวัด เรขาคณิ ต พีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น พร้อมทั้งสามารถนาความรู ้น้ นั
ไปประยุกต์ได้
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ น ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และ
การนาเสนอการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
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3. มีความสามารถในการทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 2-3)
1.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี้
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวน
ในชีวติ จริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความ
สัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่
ต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (Spatial
reasoning) และใช้ แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (Geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้
แก้ปัญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.6 ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่องความน่ าจะเป็ น)
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้
1. นาผลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้
2. อธิ บายการทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ และนาผลที่ได้
ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้
1. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
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6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2. กระบวนการเรียนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
2.1 ความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
สุ วฒั น์ นิยมค้า (
2531, หน้า 502) ได้กล่าวว่า การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นวิธีสอน
รู ปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบหรื อสื บเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่นกั เรี ยนนั้น ไม่เคยมีความรู ้ในสิ่ งนั้นมาก่อน
เฮรอน
(Herron, 1971, pp. 171-181 อ้างถึงใน สดศรี สุ ดเต้, 2548, หน้า 14) ได้ให้
ความหมายการสื บเสาะไว้วา่ การสื บเสาะ หมายถึงวิธีการเรี ยนรู ้ที่มีเงื่อนไขหรื อกาหนดให้นกั เรี ยน
ต้องรับรู้ มีการกาหนดปั ญหา จากนั้นจึงซักถามเกี่ยวกับปั ญหานั้น ๆ เพื่อติดตามหาคาตอบ และเมื่อ
นักเรี ยนได้รับรู้ถึงคาตอบผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาต่อไป
ฮาร์มส์ (Harms, 1981, pp. 53-64 อ้างถึงในสดศรี สุ ดเต้, 2548, หน้า 14) การสื บเสาะ
หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญาที่ครอบคลุมถึงการใช้ยทุ ธศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การใช้หลักฐาน การใช้ตรรกศาสตร์ การทาความกระจ่างในคุณค่าหรื อค่านิยมต่าง ๆ การ
ตัดสิ นใจ ตลอดจนการรู ้จกั ใช้ระเบียบข้อบังคับของการสื บเสาะอย่างเหมาะสม
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้ และเกิดองค์ความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง
2.2 ประเภทของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
การจาแนกประเภทของการสื บเสาะอาศัยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กัน ทาให้มีประเภท
ของการสื บเสาะจานวนมากขึ้น โดยทัว่ ไปหลักเกณฑ์ในการแบ่งการสื บเสาะ มีดงั นี้ (ไพฑูรย์
สุ ขศรี งาม, 2546, หน้า 141-143)
2.2.1 การสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ ได้แบ่งการสื บเสาะออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การสื บเสาะโดยใช้ความรู้เดิม (Stable Inquiry) เป็ นการสื บเสาะที่นาความรู้
ที่มีอยูก่ ่อนแล้วไปใช้ในการกาหนดปั ญหาเป็ นแนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว การสื บเสาะชนิดนี้สนใจองค์ความรู้ ที่มีอยูก่ ่อนแล้วไม่ได้สนใจหาความรู ้ใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม
2) การสื บเสาะหาความรู ้ใหม่ (Fluid Inquiry) การสื บเสาะแบบนี้จะพัฒนา
หลักความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งวิชาการต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึ้น ตลอดจนใช้
หลักการใหม่ในการสื บเสาะหาความรู ้ให้กว้างขว้างและลึกซึ้ งต่อไป ดังนั้นการสื บเสาะแบบ Fluid
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Inquiry จึงเป็ นผูส้ ร้างหลักความรู้ให้การสื บเสาะ Stable Inquiry นัน่ เอง
2.2.2 การทาปฏิบตั ิการ (Laboratory Investigation) การสื บเสาะประเภทนี้ ทาโฟยา
และคณะ (Tafoya et al., 1960, p.46 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม, 2546, หน้า 143) ได้เสนอรู ปแบบ
ของการสื บเสาะที่เน้นการปฏิบตั ิการทดลองและการคิด โดยให้นกั เรี ยนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดกระทาข้อมูล แปลความหมายและลงข้อสรุ ป ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนมีท้ งั ทักษะในด้านการปฏิบตั ิการ
(Process of Doing หรื อ Manual Skill) และด้านกระบวนการคิด (Process of Thinking หรื อ Think
Skill) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การสื บเสาะแบบสาเร็ จรู ป (Structured Inquiry) เป็ นการสื บเสาะที่ครู
เป็ นผูก้ าหนดปั ญหาและแนวทางให้กบั ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทดลองตามขั้นตอนในการ
ทดลองและการจัดกระทาข้อมูล นักเรี ยนเป็ นผูแ้ ปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ปด้วยตัวเอง
2) การสื บเสาะแบบแนะนา (Guided Inquiry) เป็ นการสื บเสาะที่ครู เป็ นผูก้ าหนด
ปัญหาให้คาปรึ กษา แนะนาการทดลองและการจัดกระทาข้อมูล ส่ วนนักเรี ยนเป็ นผูค้ น้ หาวิธีการ
ทดลอง ตลอดจนแปลความหมายและสรุ ปด้วยตนเอง
3) การสื บเสาะแบบเปิ ดกว้าง (Open Inquiry) หรื อการค้นพบ (Discovery)
นักเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ในทุกขั้นตอน นัน่ คือ กาหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัด
กระทาข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายและสรุ ปผล
2.2.3 การไม่ทาปฏิบตั ิการ (Nonlaboratory Investigation) การสื บเสาะแบบนี้
ไม่เน้นการลงมือปฏิบตั ิการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล แต่เน้นการให้หรื อเสนอข้อมูลจากครู
เน้นการซักถามของครู และนักเรี ยน บางครั้งการสื บเสาะแบบซักถาม (Oral Inquiry) นักเรี ยน
จะได้รับการฝึ กฝนทักษะด้านการคิด แต่ขาดทักษะในด้านการปฏิบตั ิการ การสื บเสาะแบบนี้
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ (ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม, 2546, หน้า 142 อ้างอิงจาก นิดา สะเพียรชัย, 2520,
หน้า 6)
1) การสื บเสาะแบบนักเรี ยนเป็ นผูซ้ กั ถาม (Active Inquiry) วิธีการนี้นกั เรี ยนเป็ นผู้
แสวงหาคาตอบโดยการซักถาม เมื่อนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย จะตั้งคาถามครู แต่ครู ไม่ได้ถ่ายทอด
ความรู้โดยตรง เป็ นเพียงผูช้ ่วยเหลือในด้านการให้ขอ้ มูล ซึ่งอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รู ปภาพ การฉาย
ภาพยนตร์ สไลด์ ใช้การสาธิต ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นจริ งกับผูเ้ รี ยนในรู ปคาตอบ ใช่หรื อไม่ใช่
เท่านั้น บางครั้งก็เป็ นผูต้ ้ งั คาถามกับนักเรี ยนย้อนกลับ เพื่อให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบ จนกระทัง่ ได้
ข้อสรุ ปหรื อความรู ้ใหม่เกิดขึ้น
2) การสื บเสาะแบบครู เป็ นผูซ้ กั ถาม (Passive Inquiry) วิธีการนี้ครู จะเป็ นผูซ้ กั ถาม
ข้อคาถามต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เจอประเด็นหรื อข้อสงสัยในแง่มุมอื่น ๆ ที่ต่างออกไปจนเกิด
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ความขัดแย้งทางความคิด จากนั้นนักเรี ยนจะเกิดความกระตือรื อร้นที่จะตอบข้อสงสัยและแสวง
ความรู ้น้ นั ด้วยตนเอง
3) การสื บเสาะแบบผสม (Mixed Inquiry) เป็ นการสื บเสาะที่ท้ งั ครู และ
นักเรี ยนร่ วมกันซักถามจากปั ญหาที่เกิดจากการนาเสนอข้อมูลของครู ครู มีหน้าที่ในการชี้แนะ
เพื่อให้นกั เรี ยนซักถามจนกระทัง่ ได้คาตอบของปั ญหา
2.3 หลักการและขั้นตอนวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
สุ วฒั น์ นิยมค้า (2531, หน้า 36) กล่าวไว้วา่ “การสอนวิทยาศาสตร์แบบสื บเสาะหาความรู้
จะไม่ประสบความสาเร็ จอย่างใดเลย ถ้าหากนักเรี ยนไม่ได้มีส่วนในการที่จะพบปั ญหา วิธีสอน
ที่ดีที่สุด คือ ให้นกั เรี ยนได้เข้าไปปฏิบตั ิการทดลองด้วยตนเอง ได้เข้าพบปัญหา จึงจะเกิดความคิด
ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น” นอกจากนี้ยงั มีผกู ้ ล่าวถึงหลักการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้
ซัซแมน (Suchman, 1966, p.1 อ้างถึงใน นฤพล จันทู, 2549, หน้า 28) ได้ทาการศึกษา
ทดลองและจัดตั้งโครงการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ข้ ึน ได้ให้แนวคิดและวิธีดาเนินการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ไว้ดงั นี้ การสื บเสาะหาความรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการ
ค้นคว้า และสื บเสาะหาความรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดมีความคิดอย่างมีเหตุผล การ
สอนแบบนี้จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้มากว่าการสอนที่ครู เป็ นผูบ้ อกทั้งหมด ผูเ้ รี ยนจะมีอิสระใน
การหาความรู ้ได้อย่างเหมาะสม
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 16) เป็ นการใช้คาถามที่มีความหมาย เพื่อกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนสื บเสาะหรื อค้นหาคาตอบในประเด็นที่กาหนด เน้นการให้ผเู้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู้
ของตนเอง บทบาทของครู คือ ผูใ้ ห้ความกระจ่างและผูอ้ านวยความสะดวก ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
“ค้นพบ” ข้อมูลและจัดระบบความหมายข้อมูลของตนเอง ครู ตอ้ งฝึ กทักษะและกระบวนการสื บค้น
(Inquiry Process) ให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนให้เขาสื บค้นข้อความรู ้ ประเด็นปัญหาที่ครู เลือกให้ผเู้ รี ยนศึกษา
ควรสัมพันธ์กบั หลักสู ตร และสอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ครู จะต้องตระหนักเสมอว่าต้อง
เน้นที่“กระบวนการ” มากกว่าผลที่เกิดจากกระบวนการ
คลาร์ค (Clark, 1976, หน้า 418 อ้างถึงใน สายันต์ ทองตัน, 2532, หน้า 22) ได้กล่าวถึง
หลักการทัว่ ไปของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ดังนี้
1. ครู พยายามซักจูงนักเรี ยนให้คิดด้วยตนเองโดยการถามคาถามให้คิด ถามให้
ตีความ อธิ บายและตั้งสมมติฐานได้ ถามให้นกั เรี ยนเกิดการค้นพบแล้วนามาปรับใช้กบั สถานการณ์
แตกต่างกัน ถามเพื่อการรวบรวมข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ และเสนอปั ญหาให้แก่นกั เรี ยนโดยการ
คาดการณ์ล่วงหน้า
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2. ครู พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการกระตุน้ นักเรี ยนให้ทดลอง โดยใช้
ความคิดของตนเอง โดยครู ให้การสนับสนุนและยอมรับ เสริ มแรง กระตุน้ และพิสูจน์เพื่อนาไปสู่
เรื่ องราวนั้น ยอมให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง และกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
แลกเปลี่ยนความคิดและวิเคราะห์ความคิดที่แตกต่าง
3. การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ ส่ วนใหญ่จะรวมเอาวิธีการของการแก้ปัญหา
ไม่วา่ จะเป็ นวิธีแก้ปัญหาของคนเดียวหรื อกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้เป็ นการสอนแบบอิสระ จากหลักการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู้ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้เป็ นกระบวนการที่ให้ผเู้ รี ยนได้
เผชิญกับปั ญหา ผูเ้ รี ยนเสาะแสวงหาความรู้ โดยผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
และทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการสื บเสาะของผูเ้ รี ยน
การกาหนดขั้นตอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้น้ นั
มีผกู ้ าหนดไว้ ดังนี้
สุ วฒั น์ นิยมค้า (2531, หน้า 514-523) ได้แบ่งขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ไว้เป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสารวจและรวบรวมข้อมูล (Exploration) เป็ นการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องที่จะ
ศึกษาเพื่อจะนาไปสร้างเป็ นความคิดรวบยอดหรื อมโนมติต่อไป ข้อมูลอาจจะหาได้จาก 4 แหล่ง
แหล่งแรกได้จากการสังเกตวัตถุจริ งหรื อปรากฏการณ์ตรง แหล่งที่สองได้จากการวัด แหล่งที่สาม
ได้จากการทดลอง และแหล่งสุ ดท้ายได้จากการรวบรวมมาจากที่อื่น
2. ขั้นการสร้างความรู ้จากข้อมูล (Invention) ภายหลังจากการสารวจแล้ว นักเรี ยนจะ
ได้ขอ้ มูลซึ่ งเกี่ยวกับคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริ มาณและรายละเอียดอื่น ๆ ข้อมูลที่ได้น้ ีอาจยัง
ไม่มีความหมายอะไรมากนัก จะต้องนาไปคานวณหรื อจัดข้อมูลเสี ยก่อน จึงจะมีความหมายพอที่จะ
ตีความและสรุ ปต่อไปได้
3. ขั้นขยายความรู ้จากการค้นพบ (Discovery) ความรู ้ที่คน้ พบในการสร้างความรู ้น้ นั
ความจริ งจะถือเป็ นการค้นพบแล้วก็ได้ แต่ในการเรี ยนการสอนนั้น จะมัน่ ใจว่านักเรี ยนได้คน้ พบ
ความจริ งก็ต่อเมื่อนักเรี ยนได้พิสูจน์ยนื ยันความรู ้น้ นั โดยการทดสอบนาความรู้ไปใช้เป็ นหลักฐาน
สาหรับเรื่ องใหม่ได้นาไปพยากรณ์ได้เมื่อทามาถึงขั้นนี้ ก็ได้มีการทดสอบถึงความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่งและนักเรี ยนก็มีความมัน่ ใจจึงถือว่าเป็ นการค้นพบความจริ ง
ขั้นตอนทั้ง 3 นี้เป็ นเพียงหลักการทัว่ ไปในการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เท่านั้น ส่ วนเทคนิคและวิธีการจะใช้ประกอบนั้นมีหลายอย่าง เช่น การใช้คาถาม การติชม
การเสริ มแรง เป็ นต้น
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วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 19) ได้เสนอขั้นตอนของการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู้ เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญญา
1) จัดสถานการณ์หรื อเรื่ องราวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสังเกตสงสัยใน
เหตุการณ์
2) กระตุน้ ให้นกั เรี ยนระบุปัญหาจากการสังเกตว่าอะไรคือปั ญหา
3) กระตุน้ ให้ระบุที่มาของปัญหา
ขั้นที่ 2 กาหนดสมมติฐาน
1) ตั้งคาถามให้นกั เรี ยนระดมความคิด
2) ให้นกั เรี ยนสรุ ปสิ่ งที่คิดว่าน่าจะเป็ นคาตอบของปั ญหานั้น
3) ช่วยกันคิดหาที่มาของปั ญหา
ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล
1) มอบหมายให้นกั เรี ยนไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารหรื อข้อมูลอื่นๆ
2) ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ประเมินว่าข้อมูลเหล่านั้น ว่า มีความเกี่ยวข้องกับปั ญหา
หรื อไม่ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรื อไม่เพียงใด
ขั้นที่ 4 ทดสอบสมมติฐาน
ให้นกั เรี ยนนาข้อมูลที่ได้มาร่ วมอภิปราย เพื่อสนับสนุนสมมติฐาน
ขั้นที่ 5 สร้างข้อสรุ ป
ให้นกั เรี ยนสรุ ปว่าปั ญหานั้นมีขอ้ สรุ ป หรื อคาตอบอย่างไร อาจสรุ ปในรู ปของ
รายงานหรื อเอกสาร
นอกจากนี้
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546, หน้า 216) ยังได้
เสนอขั้นตอนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ยนื ยันถึง
ประสิ ทธิ ภาพในการนาการสอนรู ปแบบดังกล่าวไปใช้ ประกอบด้วยด้วยขั้นตอนที่สาคัญที่ครู ควร
นาไปใช้สอนจริ ง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนเรื่ องที่สนใจ ซึ่ง
อาจจะเกิดจากความสงสัยหรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของนักเรี ยนเอง หรื อเกิดจากการอภิปราย
กลุ่มเรื่ องที่สนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงกับความรู ้
เดิมที่เคยเรี ยนมาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม กาหนดประเด็นที่จะต้องศึกษา ในกรณี
ที่ยงั มีประเด็นที่น่าสนใจ ครู อาจจะให้ศึกษาจากสื่ อต่าง ๆ หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้ ด้วยการเสนอประเด็น
ขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่ครู กาลังสนใจเป็ นเรื่ องที่จะใช้
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ศึกษา แต่ควรใช้คาถามที่น่าสนใจ และเมื่อนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับให้เป็ นประเด็นที่จะต้องศึกษา
จึงจะมาร่ วมกันกาหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่ องที่จะต้องศึกษาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู ้ประสบการณ์เดิม และมีแนวทางที่จะสารวจตรวจสอบอย่าง
หลากหลาย
ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจค้นหา (Exploration) เมื่อมีการทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถาม
ที่จะสนใจอย่างถ่องแท้แล้ว จึงวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ หรื อปรากฏการณ์
ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น การทดลอง การทากิจกรรมภาคสนาม การใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสถานการณ์ (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง หรื อจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการ
สารวจตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์หรื อรู ปวาดสร้างตาราง
เป็ นต้น การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โต้แย้งกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้หรื อไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้ งั ไว้ แต่ผลที่ได้จะอยูใ่ นรู ปใดก็สามารถสร้าง
ความรู ้และช่วยให้เกิดความรู ้ได้
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ (Expansion) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้
เดิม หรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าอธิ บายเรื่ องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจากัดน้อย ซึ่ งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับ
เรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จึงนาไปสู่ การนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ
การนาความรู ้หรื อแบบจาลองไปใช้อธิ บายหรื อประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์หรื อเรื่ องอื่นๆ
จึงนาไปสู่ ขอ้ โต้แย้งหรื อข้อจากัด ซึ่ งจะก่อให้เกิดประเด็นหรื อคาถามหรื อปั ญหาที่จะต้องสารวจ
ตรวจสอบต่อไป ทาให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่ อย ๆ เรี ยกว่า Inquiry Cycle กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้จึงจะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้ท้ งั เนื้อหาหลัก และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ได้ความรู ้ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป ดังภาพประกอบ 1

21

สร้างความสนใจ
(Engagement)
ประเมินผล
(Evaluation)

วัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้

ขยายความรู้
(Explanation)

สารวจค้นหา
(Exploration)

อธิบายและลงข้อสรุ ป
(Explanation)

ภาพที่ 1 วัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้
จากขั้นตอนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะ
หาความรู ้น้ นั ควรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจค้นหาขั้นอธิ บายและ
ลงข้อสรุ ป ขั้นขยายความรู ้ และขั้นประเมิน
2.4 บทบาทของครู และนักเรียนในการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
คาลาฮาน และคณะ (Callahan et al., 1998, pp. 261–262 อ้างถึงใน อ้อมฤดี แช่มอุบล,
2553, หน้า 24-25) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ในการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ครู มีหน้าที่ให้คาแนะนากับนักเรี ยนมากกว่าบอกให้นกั เรี ยนทาตาม
2. ครู ต้ งั คาถามเลือกประเด็นที่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดและพยายามค้นหา
คาตอบ
3. ในขณะที่นกั เรี ยนค้นหาคาตอบ ครู ควรแนะนาในการค้นหาโดยให้ความชัดเจน
กับปั ญหา
4. ครู สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ มการสร้างข้อคาดการณ์ ตั้งข้อสงสัย
และการคิดแก้ปัญหา
5. สนับสนุนให้นกั เรี ยนตั้งสมมติฐานและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบ
สมมติฐานด้วยตนเอง
6. ช่วยนักเรี ยนในการวิเคราะห์และประเมินผลความคิดของตนเองโดยเปิ ดโอกาส
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ให้มีการอภิปรายเปิ ดในชั้นเรี ยนและพยายามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดโดยไม่มีการข่มขู่เมื่อคาตอบไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวัง
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546, หน้า 7) ได้เสนอบทบาท
ของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ไว้ดงั นี้
1. พยายามค้นพบสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ใช้หลักการต่าง ๆ ใช้ทกั ษะการสังเกตการณ์ ใช้เครื่ องมือ การดาเนินการทดลอง
การบันทึกข้อมูล การอภิปรายและการสรุ ป ซึ่ งนาไปสู่ การคิดและหลักเกณฑ์ที่สาคัญของบทเรี ยน
3. แสดงความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างมีอิสระ โต้แย้งในสิ่ งที่นกั เรี ยนเชื่อมัน่ อย่าง
มีเหตุผล
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวถึงลักษณะการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้น้ นั ควรจะต้องมีสมรรถภาพการสอนหลายประการ ซึ่งสมรรถภาพการสอน
ที่เชื่อถือกันว่าจาเป็ นและสาคัญได้แก่
ตารางที่ 1 ลักษณะการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
1. ครู เป็ นผูช้ ่วยให้นกั เรี ยนสนใจในปั ญหาอยาก
รู้คาตอบ
2. ครู เป็ นผูช้ ่วยให้นกั เรี ยนใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
นักเรี ยนเป็ นผูใ้ ช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. เมื่อนักเรี ยนมีขอ้ ติดขัดตอนใด ครู ไม่ใช่ผใู ้ ห้
คาตอบโดยตรง แต่เป็ นผูต้ อบคาถามของ
นักเรี ยนในลักษณะที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนถาม
ย้อนหรื อซักไซ้ไล่เลียงให้นกั เรี ยนคิดลึกซึ้ ง
ละเอียดขึ้น ในลักษณะที่วเิ คราะห์ดว้ ยเหตุผล
ด้วยหลักฐานที่ปรากฏ สามารถแสดงความคิด
ของตนให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน

สมรรถภาพการสอน
1. การชักจูง (โดยการใช้คาถาม การสร้าง
สถานการณ์ และการใช้อุปกรณ์ )
2. การใช้คาถาม ตามลาดับความคิดของการใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา (ถามให้สังเกต ให้อธิบาย ให้สร้าง
สมมติฐาน ให้นาความรู้ไปใช้)
3. การตอบคาถามโดยการย้อนถามหรื อซักไซ้
ไล่เลียง (ถามให้ได้ความชัดเจน ให้ขยายความ
ให้แสดงเหตุผล ใช้แสดงหลักฐาน)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
4. ครู รับคาตอบของนักเรี ยนแต่ละคนไว้โดยไม่
ตัดสิ นถูกผิดในทันทีทนั ใด เพื่อให้โอกาส
นักเรี ยนและนักเรี ยนคนอื่นได้คิดหาคาตอบ
ต่อไป นักเรี ยนไม่ตดั สิ นหรื อเชื่อว่าคาตอบใดถูก
หรื อผิดในทันทีทนั ใด นักเรี ยนแลกเปลี่ยนและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5. ครู สนับสนุนคาตอบที่แตกต่างไปจากคาตอบ
ที่ถูกต้องโดยตรง แต่เป็ นคาตอบที่มีส่วนถูกต้อง
หรื อเป็ นไปได้ นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าคาตอบ
โดยความคิดของนักเรี ยนเองได้รับความสนใจ
นักเรี ยนอยากตอบคาถามจากความคิด
ประสบการณ์และความรู้สึกของนักเรี ยนเองโดย
ไม่กลัวผิดไม่ตอ้ งกลัวว่าจะต้องถูกต้องกับตารา
6. ครู พยายามให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกว่าการ
สื บสวนนั้น เขาได้มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ นักเรี ยนแต่ละคนเป็ นผูต้ อบคาถาม เป็ นผู้
เสนอความคิด เป็ นผูเ้ ลือกวิธีการ เป็ นผูต้ ดั สิ น
นักเรี ยนรู ้สึกว่าปั ญหานั้นเป็ นปั ญหาของ
นักเรี ยน นักเรี ยนอยากแก้ปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้มีความเชื่อมัน่ และนับ
ถือตนเอง
7. ครู ให้เวลานักเรี ยนคิด (เวลาที่สูญเสี ยไป
อาจจะได้รับการชดเชยในแง่ที่นกั เรี ยนรู ้จกั คิด
อย่างรอบคอบก่อนจะตัดสิ นใจ ทาให้แก้ปัญหา
ดีข้ ึนและสามารถเก็บรักษาสิ่ งที่คิดไว้ได้นาน)

สมรรถภาพการสอน
4. การเสริ มพลัง (โดยใช้วาจาหรื อท่าทางแสดง
การยอมรับหรื อการกระทาของนักเรี ยน การติ
ชมการแสดงความสนใจ กระตือรื อร้น เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นการ
ช่วยเหลือในขณะที่นกั เรี ยนกาลังเข้าใจผิด)
5. การใช้คาถามแบบกว้าง ที่มีคาตอบได้หลาย
อย่างและที่ตอ้ งใช้เกณฑ์ของนักเรี ยนหรื อที่วาง
ไว้ตดั สิ นใจในการตอบ

6. การเสริ มพลัง

7. การรอคาตอบ โดยให้เวลาคิดพอสมควร
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จากบทบาทของครู และนักเรี ยนในการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ขา้ งต้นสรุ ปได้วา่
ครู หรื อผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั สถานการณ์ที่เป็ นปัญหา ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย และให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ ื บ
ค้นหาความรู ้ตามข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นตอน จนสามารถสรุ ปองค์ความรู ้น้ นั ได้ดว้ ยตนเอง
2.5 ข้ อดีและข้ อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
2.5.1 ข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 156-157) ได้สรุ ปข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ไว้ดงั นี้
1. นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จึงมีความอยากเรี ยนรู้ตลอดเวลา
2. นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึ กการกระทา ทาให้ได้เรี ยนรู้วธิ ีการจัดการ
ระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้ความรู ้คงทนและถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้
กล่าวคือ ทาให้สามารถจดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย
3. นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการจัดการเรี ยนการสอน
4. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้มโนมติและหลักการได้เร็ วขึ้น รวมทั้งมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
5. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีเจตคติที่มีต่อการเรี ยนการสอน
6. ส่ งเสริ มการค้นคว้าหาความรู ้และสร้างสรรค์ความเป็ นประชาธิ ปไตยในตัว
นักเรี ยน
จากข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ดงั กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความคิดอย่างเต็มที่ เนื่องจากนักเรี ยน
ได้เกิดการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิทาให้สามารถเรี ยนรู ้มโนมติทางวิทยาศาสตร์ ได้เร็ วขึ้น
2.5.2 ข้อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2546, หน้า 126) ได้สรุ ปข้อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ไว้ดงั นี้
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง
2. ถ้าสถานการณ์ที่ครู สร้างขึ้นไม่ทาให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทาให้นกั เรี ยน
เบื่อหน่าย และถ้าครู ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนนี้ มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนมาก
เกินไปจะทาให้นกั เรี ยนไม่มีโอกาสสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้
3. นักเรี ยนที่มีสติปัญญาต่าและเนื้อหาวิชาค่อนข้างยาก นักเรี ยนอาจไม่สามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเองได้
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4. นักเรี ยนบางคนขาดวุฒิภาวะ ทาให้การจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าลดลง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้จะ
เห็นได้วา่ การสื บเสาะหาความรู ้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนกลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์ ในบางเนื้อหาสาระเท่านั้น และจะสามารถนาไปใช้ได้ดีกบั เนื้อหาสาระที่มีข้ นั ตอน
กระบวนการที่สามารถเกิดการค้นพบได้ดว้ ยตนเอง ไม่ยากจนเกินไป ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยง
ความรู ้เดิมสู่ ความรู ้ใหม่จากสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผู ้
แสวงหาความรู้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง ซึ่ งถือได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้มากที่สุด

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์
3.1 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
ยุพิน พิพิธกุล, สิ ริพร ทิพย์คง และสิ ทธา พินิจภูวดล (2540, หน้า 1) ได้สรุ ปความหมาย
ของโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ นงานที่ผทู้ า ได้คิดอย่างอิสระ ในประเด็นที่ตนสนใจและถนัด โดย
อาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะศึกษา มีการ
ค้นคว้าให้ชดั เจนและลึกซึ้ งขึ้น เพื่อจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เช่น โครงงานที่สามารถ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ จริ ง คณิ ตศาสตร์ กบั สิ่ งแวดล้อม คณิ ตศาสตร์
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โครงงานจะช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความคิดอย่างอิสระ และช่วย
พัฒนาความเชื่อมัน่ ในการนาคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การทากิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่เป็ นการเพิม่ เนื้อหาให้นกั เรี ยน แต่จะเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานที่ให้นกั เรี ยนหาข้อ
สงสัย ปล่อยให้ต้ งั สมมติฐาน รวบรวมข้อมูล หาข้อสรุ ปและตรวจสอบสมมติฐานด้วยตนเอง แล้ว
เผยแพร่ ขอ้ ค้นพบเหล่านั้นด้วยตนเองการทาโครงงานเป็ นการส่ งเสริ มให้ผทู ้ าโครงงานได้คิดอย่าง
อิสระ มีการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์
อาจจะทาเป็ นงานเดี่ยวหรื องานกลุ่มก็ได้ ในกรณี งานกลุ่ม อาจจัดกลุ่มละ 3-5 คน จะต้องวางแผน
ร่ วมกันก่อนลงมือทา โครงงานผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้วธิ ี การทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีการตั้ง
จุดประสงค์ร่วมกัน วางแผนร่ วมกัน ดาเนินงานและรับผิดชอบร่ วมกัน ตลอดจนประเมินผลร่ วมกัน
เอกสารของสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2543, หน้า
56) ได้สรุ ปความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ เป็ นงานที่ผทู้ า ได้คิดอย่างอิสระ เป็ นการฝึ ก
ปฏิบตั ิในข้อที่สงสัยโดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับ
ประเด็นที่ตนสนใจจะศึกษา และค้นคว้าให้ชดั เจนลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

26

โฟวเลอร์ (
Fowler, 1964, pp. 91-93 อ้างถึงใน ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542, หน้า 5-6)
ได้สรุ ปความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ โครงงานคณิ ตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
method) ภายใต้การแนะนาปรึ กษาช่วยเหลือ และดูแลจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ อาจจัด
ในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาเรี ยนก็ได้ รวมทั้งสามารถดาเนินกิจกรรมได้ท้ งั ในและนอกบริ เวณ
โรงเรี ยน ซึ่ งอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ แล้วเขียนเป็ นรายงานและแสดงผลงานเพื่อ
เผยแพร่ สาหรับเป็ นแนวทางศึกษาต่อ
สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ (2542, หน้า 6-7) กล่าวว่า โครงงานคณิ ตศาสตร์เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อหาคาตอบเมื่อ
เกิดปั ญหาหรื อเกิดความสงสัยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
ประดิษฐ์ คิดค้น ที่ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนาและให้คาปรึ กษา
อย่างใกล้ชิด
สุ วร กาญจนมยูร (2544, หน้า 5) กล่าวว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นงานที่เกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกับองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อเป็ นงานที่เกิดจากการนาความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้ของสาขาวิชาการอื่น หรื อใช้เป็ นเทคนิคใน
การแก้ปัญหา นักเรี ยนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ได้ศึกษาค้นคว้าวิจยั หาความรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ด้วยตนเอง ตามความรู้ความสามารถและความสนใจในปัญหาหรื อข้อสงสัยที่ตนเองอยากรู้อยาก
เข้าใจ ได้คาตอบที่ถูกต้องและชัดเจนภายใต้การแนะนาดูแลของครู หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นที่ปรึ กษา ที่
คอยช่วยเหลือ ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มค้นพบ
ดังนั้นความหมาย
โครงงานคณิ ตศาสตร์ จึงสรุ ปได้วา่ คือ งานที่เกิดจากความสงสัยใคร่
รู ้ของนักเรี ยนที่เปิ ดโอกาสอย่างอิสระ เกี่ยวกับองค์ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ มีการนาความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน นักเรี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นขั้น
เป็ นตอน โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และทักษะ/ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้ ภายใต้คาแนะนาจากครู ผสู้ อน จนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์
อาจจะทาเป็ นงานเดี่ยวหรื องานกลุ่มก็ได้ ในกรณี เป็ นงานกลุ่มอาจจัดกลุ่มละ 3-5 คน ทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มที่มีการตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน วางแผนร่ วมกัน ดาเนินงานและรับผิดชอบร่ วมกัน
ตลอดจนประเมินผลร่ วมกัน
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สาหรับการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ น้ นั มีหลักการเหมือนโครงงานทัว่ ไปกล่าวคือ
เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบข้อสงสัยของตนเอง ดังที่ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542, หน้า 6) ได้ให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี้
1) เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนสนใจที่จะหาคาตอบ ในข้อสงสัย หรื อแก้ปัญหาโดยอาศัย
พื้นฐานความรู ้ประสบการณ์เดิมจากวิชาคณิ ตศาสตร์ เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
2) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ลุ่มลึก การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย และความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ
3) เป็ นการเรี ยนรู้ที่มีกระบวนการ มีระบบ ปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอน และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4) เป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้องกับชีวติ จริ งนักเรี ยนใช้
ความสามารถหลายด้าน
5) ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปผลและเลือกรู ปแบบนาเสนอผลงานด้วยตนเอง
6) ผูเ้ รี ยนสามารถนาทักษะที่ได้รับไปใช้กบั สถานการณ์อื่นได้
7) ข้อค้นพบ สิ่ งค้นพบ สามารถนา ไปใช้อา้ งอิงเพิม่ เติมกฎ ทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์
หรื อเป็ นทฤษฎีใหม่ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
3.2 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2543, หน้า 4-5) ได้แบ่ง
ประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.2.1 โครงงานเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง โครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของวิชาคณิ ตศาสตร์ ประวัตินกั คณิ ตศาสตร์ ประวัติการคิดคณิ ตศาสตร์ หรื อประวัติ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ผูท้ าโครงงานจะต้องเป็ นผูท้ ี่ชอบอ่านและศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
ค้นคว้ามากมาย เช่น ห้องสมุด ศูนย์วทิ ยบริ การและเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งอาจจะสนใจใน
ลักษณะที่เป็ นประวัตินกั คณิ ตศาสตร์ ประวัติของวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อประวัติการคิดคณิ ตศาสตร์
เป็ นต้น
3.2.2 ประเภทตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หมายถึงโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ผูท้ าโครงงานจะต้องเป็ นผูท้ ี่ช่างคิด และเกิดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างลุ่มลึก ซึ่งสามารถทาได้ตามสาระการเรี ยนรู้ในเรื่ อง จานวน การวัด เรขาคณิ ต
พีชคณิ ต สถิติและความน่าจะเป็ น แบบรู ป ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั แคลคูลสั และคณิ ตศาสตร์
เต็มหน่วย เป็ นต้น
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3.2.3 ประเภทที่นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง หมายถึง โครงงานที่นาความรู้
แนวคิด ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ตอบคาถามหรื อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ ง เป็ นโครงงานที่
ผูท้ าจะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้ แนวคิดทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ตอบคาถามหรื อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ ง ซึ่ งอาจจะสนใจในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1) เรื่ องบ้าน อาจจะศึกษาเรื่ องการวางผังห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน การตกแต่ง
ภายใน การจัดสวน การย้ายบ้าน ค่าสาธารณูปโภคการต่อเติมบ้าน
2) เรื่ องการกีฬา อาจจะศึกษาเรื่ องการจัดตารางการแข่งขันกีฬา การทานายผล
ของการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สมรรถภาพของร่ างกาย
3) เรื่ องการจราจร อาจจะศึกษาเรื่ องปัญหาการจราจร ระบบการจราจรใน
โรงเรี ยน สถานที่จอดรถ เส้นทางการสัญจร
4) เรื่ องการวัด อาจจะศึกษาเรื่ อง การวัดความยาว การวัดเวลา การวัดน้ าหนัก
การคานวณแคลอรี่ การวัดค่าครองชีพ
5) เรื่ องเกม อาจจะศึกษาหรื อสร้างเกมขึ้นใหม่ เช่น เกมจัตุรัสกล เกมก้านไม้
ขีด
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542, หน้า 7-8) ได้แบ่งประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ น
4 ประเภท คือ
1. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานประเภทนี้เป็ นการศึกษาหาคาตอบ
ของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการออกแบบทดลองและดาเนินการทดลองเพื่อหาคาตอบของปัญหา
ที่ตอ้ งการทราบ หรื อเพื่อตรวจสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ขั้นตอนของการทาโครงงานประเภทนี้
ประกอบด้วย การกาหนดปั ญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุม
ตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลต่อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา แล้วดาเนินการทดลองโดยจัดกระทากับตัว
แปรอิสระหรื อตัวแปรต้น เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม การแปลผลและสรุ ปผลการทดลอง
2. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทสารวจ โครงงานประเภทนี้เป็ นกิจกรรมการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู ้ที่มีอยู่ หรื อ
เป็ นอยูใ่ นธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยใช้วธิ ี การสารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลเหล่านั้น
มาจัดกระทา เช่น จาแนกเป็ นหมวดหมู่ แล้วนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรื อการประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้อาจ
เป็ นการพัฒนาหรื อประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ ฃหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
โดยการประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการทางคณิ ตศาสตร์ อาจเป็ นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีมา
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ก่อนหรื อการปรับปรุ งอุปกรณ์หรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่มีอยูแ่ ล้ว ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งอาจเป็ น
การเสนอหรื อปรับสร้างแบบจาลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ง
4. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรื อการอธิบาย โครงงานประเภทนี้เป็ น
โครงงานที่ผทู ้ าจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อย่างมีเหตุผลมีหลักการ
ทางคณิ ตศาสตร์หรื อทฤษฎีสนับสนุน หรื อเป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่อาจเสนอใน
รู ป คา อธิบาย สู ตร หรื อสมการ โดยมีขอ้ มูลหรื อทฤษฎีอื่นสนับสนุน การทาโครงงานประเภทนี้
ผูท้ าจะต้องมีพ้นื ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างดีและต้องศึกษาค้นคว้าเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องอย่าง
มาก จึงจะสามารถสร้างคาอธิบายหรื อทฤษฎีได้
3.3 ขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีหลักการเหมือนกับขั้นตอนการทาโครงงานทัว่ ๆ
ไปดังที่ สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ (2542, หน้า 13) ได้กล่าวไว้วา่ มีข้ นั ตอนสาคัญ 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่ อง
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็ นการคิดหาหัวข้อเรื่ องที่จะทาโครงงาน โดยผูเ้ รี ยนต้อง
ตั้งต้นด้วยคาถามที่วา่ จะศึกษาอะไร ทาไมต้องศึกษาเรื่ องดังกล่าว สิ่ งที่จะนามากาหนดเป็ นหัวข้อ
เรื่ องโครงงานจะได้มาจาก ปัญหา คาถาม หรื อความอยากรู ้อยากเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนเอง
ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ผเู ้ รี ยนได้อ่านจากหนังสื อ เอกสาร บทความ รับฟังความคิดเห็น ฟังจากการ
บรรยาย การสนทนา หรื อจากการได้ไปศึกษาดูงานทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ หรื อสังเกตจาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบข้าง หัวข้อโครงงานต้องเป็ นเรื่ องที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าโครงงานนี้
ทา อะไร ควรเน้นเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั หรื อมีความคุน้ เคย เป็ นเรื่ องที่สามารถศึกษาที่จะทาให้ได้มาซึ่ง
คาตอบ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนินงานต่อจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะทาโครงงานนี้ รวมไปถึงการขอคาปรึ กษาหรื อข้อมูลรายละเอียด
อื่น ๆ จากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็ นการสร้างแผนที่ความคิด เป็ นการนาเอาภาพของงาน
และภาพความสาเร็ จของโครงงานที่วเิ คราะห์ไว้ มาจัดทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผนและ
ขั้นตอนของการทาโครงงาน ซึ่ งอาจต้องใช้การระดมสมองถ้าเป็ นการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้
ผูร้ ่ วมงาน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนได้มองเห็นภาระงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ น รวมทั้งได้ทราบถึง
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บทบาทและระยะเวลาในการดาเนินงาน เมื่อเกิดความชัดเจนแล้วจึงนามาเขียนเป็ นเค้าโครงของ
โครงงาน แล้วนาเสนอที่ปรึ กษาโครงงานเพื่อขอความเห็นชอบ
ตารางที่ 2 เค้าโครงของโครงงาน
หัวข้ อ/ รายการ
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูท้ าโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
5. หลักการและเหตุผล
6. จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์
7. สมมติฐานของการศึกษา

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
9. ปฏิบตั ิโครงงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม

รายละเอียดทีต่ ้ องระบุ
ทาอะไร กับใคร เพื่ออะไร
ผูร้ ับผิดชอบโครงงาน (อาจเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มก็ได้)
ครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีในท้องถิ่น ผูท้ าหน้าที่เป็ น
ที่ปรึ กษา ควบคุมการทา โครงงานของผูเ้ รี ยน
ระยะเวลาดาเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ น
สภาพปัจจุบนั ที่เป็ นความต้องการ และความคาดหวังที่จะ
เกิดผล
สิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดโครงงาน ทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ
ข้อตกลง/ ข้อกาหนด/ เงื่อนไข/ ข้อคาดเดา เพื่อเป็ นไปตามที่
กาหนดของโครงงานประเภททดลอง ถ้าไม่ใช่โครงงาน
ประเภททดลองอาจมีหรื อไม่มีสมมติฐานก็ได้
กิจกรรมหรื อขั้นตอนการดาเนินงาน เครื่ องมือ วัสดุ/ อุปกรณ์
สถานที่ วัน เวลา และกิจกรรมการดาเนินการต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 8 ตั้งแต่เริ่ มต้นจนแล้วเสร็ จ
สภาพของผลที่ตอ้ งการให้เกิด ทั้งที่เป็ นผลผลิต
กระบวนการและผลกระทบ
ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการ
ดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบตั ิโครงงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนินงานหลังจากที่โครงงานได้รับความ
เห็นชอบจากที่ปรึ กษาและได้รับการอนุมตั ิแล้ว ผูจ้ ดั ทาโครงงานต้องลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน ในระหว่างปฏิบตั ิงานผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิงานด้วยความ

31

รอบคอบคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนคานึงถึงสภาพแวดล้อม
ด้วย
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานตามเค้าโครงของโครงงาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ไว้อย่างละเอียดว่า ทาอะไร ได้ผลอย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างไร ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไร การบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี้ตอ้ งจัดทาอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ เพื่อจะได้ใช้เป็ นข้อมูล สาหรับการปรับปรุ งการดาเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย
การปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการดาเนินงานในโครงงาน ถือว่าเป็ นการ
เรี ยนรู ้เนื้อหา ฝึ กทักษะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การทา โครงงาน
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็ นการสรุ ปรายงานผลการดา เนินโครงงานตั้งแต่เริ่ มต้น
จนสิ้ นสุ ด เพื่อให้ผอู้ ื่นได้ทราบถึงแนวคิด / วิธีดาเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจนข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน
การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ
ของโครงงานที่ปฏิบตั ิไปแล้ว ส่ วนประกอบรู ปเล่มโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีดงั ต่อไปนี้
5.1 หน้าปก ประกอบด้วย ชื่อโครงงาน, ผูจ้ ดั ทาโครงงาน, ระดับชั้น, อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงาน, ภาคเรี ยนที่, ปี การศึกษา, โรงเรี ยนและจังหวัด
5.2 ปกใน หมายถึง สาเนาของปกนอก
5.3 บทคัดย่อ ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ชื่อโครงงาน ชื่อผูจ้ ดั ทา ระดับชั้น ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา โรงเรี ยน จังหวัด
และปี การศึกษา
ส่ วนที่ 2 บทคัดย่อ บอกรายละเอียดของเรื่ องที่ทา ในประเด็นหลักที่สาคัญอย่างย่อ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินงานและผลการศึกษา/ ทดลอง
5.4 กิตติกรรมประกาศ กล่าวถึงเบื้องหลังความสาเร็ จของงานว่ามีบุคคลใดช่วยเหลือ
ในเรื่ องใดบ้าง
5.5 คานา กล่าวถึงเรื่ องที่ทา และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
5.6 สารบัญ ประกอบด้วยสารบัญเรื่ อง สารบัญตาราง สารบัญกราฟ สารบัญ
ภาพประกอบ (ถ้ามี)
5.7 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน หรื อหลักการและเหตุผล กล่าวถึงเหตุใดจึง
ทาโครงงานเรื่ องนี้ มีขอ้ สนใจหรื อแรงบันดาลใจอย่างไร หรื อกล่าวถึงสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นความ
ต้องการและความคาดหวังที่จะให้เกิดผล
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5.8 วัตถุประสงค์/ จุดมุ่งหมาย หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดโครงงาน
ทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ
5.9 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ในกรณี ที่เป็ นโครงงานประเภททดลอง) เป็ น
การทานายผลล่วงหน้าก่อนทาโครงงาน โดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิม (ถ้า
ไม่ใช่โครงงานประเภททดลองอาจมีหรื อไม่มีสมมติฐานก็ได้)
5.10 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า หมายถึงกรอบการทางาน
5.11 เนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เขียนเป็ นหัวข้อหรื อบทสรุ ปเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ที่
นามาใช้อย่างย่อ
5.12 วิธีดาเนินงาน บอกกิจกรรมหรื อขั้นตอนการดาเนินงาน เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
สถานที่ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิกิจกรรม อาจเขียนเป็ นตารางการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ข้ นั ริ เริ่ ม ขั้นดาเนินการ
ตั้งแต่ตน้ จนจบ
5.13 ผลการศึกษา บอกข้อค้นพบหรื อการตอบสมมติฐาน ผลที่ได้จากการศึกษาเขียน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ควรนา เสนอเป็ นตาราง แผนภูมิ กราฟ หรื ออื่น ๆ ให้ดูเข้าใจง่าย
5.14 สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา กล่าวสรุ ปผลที่ได้จากการศึกษา/ อภิปรายผล
การศึกษา/ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน/ ข้อเสนอแนะ
5.15 เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม ชื่อเอกสารข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่นามาใช้
ในการทาโครงงาน
5.16 ภาคผนวก ภาพประกอบการทาโครงงานหรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อมี
ส่ วนสนับสนุนการทาโครงงานหรื อความรู ้ที่เป็ นเรื่ องต่อเนื่องหรื อสัมพันธ์กบั โครงงานที่ควรนามา
กล่าวไว้ เพื่อการขยายความรู ้ที่เป็ นผลจากการศึกษาหรื อค้นคว้าเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการทาโครงงาน เป็ นการ
นาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานทั้งหมดให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการดาเนิน
โครงงานประเภทต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจาลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงงานที่ปฏิบตั ิ
การแสดงผลงาน ซึ่ งเป็ นการนาเอาผลการดาเนินงานมาเสนอนี้ สามารถจัดได้หลาย
รู ปแบบ เช่นการจัดนิทรรศการ หรื อทาเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัดทาเป็ นสื่ อมัลติมีเดีย และอาจนาเสนอ
ในรู ปแบบของการแสดงผลงาน การนาเสนอด้วยวาจา รายงาน และการบรรยาย เป็ นต้น
ในการดาเนินงานตามขั้นตอนการทาโครงงานที่กล่าวมานี้สามารถปรับให้เหมาะสม
กับผูป้ ฏิบตั ิในแต่ละระดับ ในระดับต้น ๆ ควรมีครู -อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
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ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่ควรสลับซับซ้อน เข้าใจได้โดยง่าย
ส่ วนในระดับสู ง ๆ ควรเน้นเรื่ องของความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจ และการ
ปฏิบตั ิ
3.4 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยอาศัยแนว
ทางการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบของสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รู ปแบบการจัดกิจกรรมโครงงานของกรมวิชาการ โดยผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบการเรี ยนการสอนออกเป็ น
5 กิจกรรม โดยเริ่ มต้นจากการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจวิธีการทาโครงงานอย่างง่าย (Mini
projects) โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามกระบวนการด้วยตนเอง ภายใต้การชี้แนะจาก
ผูว้ จิ ยั และในกิจกรรมต่อมา จะเป็ นการนานักเรี ยนสู่ กระบวนการทาโครงงานอย่างจริ งจัง นัน่ คือ
การแบ่งกลุ่มตามข้อหัวที่ตนสนใจ มีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีการจดบันทึกการ
ทางานโดยตลอด สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ข
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความ
เชื่อมัน่ ในศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนภายใต้หลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
สอดคล้องกับสภาพจริ งในท้องถิ่น นักเรี ยนได้เลือกเรื่ องหรื อประเด็นปัญหาที่ตอ้ งการศึกษาเลือก
และหาวิธีการแสวงหาคาตอบตลอดจนแหล่งความรู ้ แหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเองโดย
บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ สิ่ งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริ งแล้วลงมือปฏิบตั ิและ
เรี ยนรู้ สรุ ปผลด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จริ ง
การสอนคณิ ตศาสตร์ ต้องสอนให้นกั เรี ยนคิดเองและค้นพบด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ น
เพียงผูแ้ นะไม่ใช่บอก สอนโดยยึดโครงสร้าง มีระบบระเบียบ แต่ควรจะใช้วธิ ี สอนหลาย ๆ อย่างมี
การยืดหยุน่ ได้เหมาะสมตามเนื้อหาไม่มุ่งสอนแต่เนื้อหาของคณิ ตศาสตร์ อย่างเดียว ควรจะ
สอดแทรกความรู้ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและด้านจริ ยธรรม ฝึ กความมีระเบียบวินยั ไปในตัว เป็ นเหตุเป็ น
ผลการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั นอกจากจะรู้ปรัชญาในการสอนแล้ว ผูส้ อนควรจะรู้หลักการสอนด้วย
เพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ควรสอนจากเรื่ องง่ายไปสู่ เรื่ องยาก เช่น การยกตัวอย่าง
อาจจะยกเป็ นตัวเลขง่าย ๆ เสี ยก่อน แล้วก็ไปสู่ สัญลักษณ์ เปลี่ยนจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรมใน
เรื่ องที่สามารถใช้สื่อการเรี ยนการสอนรู ปธรรมประกอบ สอนให้สัมพันธ์กบั ความคิด รวบรวมเรื่ อง
ที่เหมือนกันเข้าเป็ นหมวดหมู่ จะช่วยให้เข้าใจยิง่ ขึ้น เปลี่ยนวิธีการสอนไม่ซ้ าซาก น่าเบื่อ ใช้ความ
สนใจของนักเรี ยนเป็ นจุดเริ่ มต้น สอนให้ผา่ นประสาทสัมผัสและสนใจผูเ้ รี ยนทุก ๆ คน ควรจะ
คานึงถึงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน เรื่ องที่สัมพันธ์กนั ก็ควรสอนไปพร้อม ๆ กัน สอนให้ผเู้ รี ยน
มองเห็นถึงโครงสร้าง ไม่ควรเป็ นเรื่ องยากเกินไปเพื่อไม่ทาให้ผเู ้ รี ยนท้อถอย ส่ วนเนื้อหาเพิ่มเติมที่
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ยากนั้นควรพิจารณาส่ งเสริ มเป็ นรายบุคคล สอนให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปความคิดรวบยอด หรื อ
มโนมติ (Concept) ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิในสิ่ งที่ทาได้ ผูส้ อนควรมีอารมณ์ขนั มีความกระตือรื อร้น
ตื่นตัวอยูเ่ สมอ ผูส้ อนควรหมัน่ แสวงหาความรู ้เพิ่มเติม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะให้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นแนวการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดร่ วมกันแก้ปัญหา ปรึ กษาหารื อ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/ กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากขึ้นในการจัด
กลุ่มให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันแก้ปัญหา อาจจัดเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ 2 คน หรื อกลุ่มย่อย 4-5 คน หรื ออาจจัดเป็ น
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันแก้ปัญหาเป็ นกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้นเรี ยนก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ยุพิน พิพิธกุล, 2536, หน้า 34-36)
จากแนวการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและการจัดการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ดงั ที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็ นแนวดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในกิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมผลงานของนักเรี ยน ประกอบด้วย
จานวน ประเภท และคุณภาพของโครงงาน

4. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Learning Achievement) เป็ นผลที่เกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ในการ
จัดการศึกษา ซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นดัชนีประการ
หนึ่ง ที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ อนาตาซี (Anastasi, 1970, p.107 อ้างถึงใน
ปริ ยทิพย์ บุญคง, 2546, หน้า 7) กล่าวไว้พอสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบด้านสติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช้สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองค์ประกอบที่ไม่ใช้สติปัญญาด้านอื่น หรื อกล่าวได้วา่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คือ คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอน เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรมหรื อการสอบ จึงเป็ น
การตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลเหล่านั้นว่าเรี ยนแล้วมีความรู ้เท่าใด สามารถวัดได้ดว้ ย
แบบทดสอบต่าง ๆ
ดังนั้น
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคือ ผลที่ผเู้ รี ยนสะท้อนออกมาหลังจากได้รับ
การเรี ยนการสอน ประสบการณ์หรื อทักษะต่าง ๆ ที่พฒั นาขึ้นตามลาดับขั้นตอน ว่าผูเ้ รี ยนนั้นมี
ความรู ้อยูใ่ นระดับใด สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือต่าง ๆ
เช่น แบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นต่าง ๆ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นต้น
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นอกจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เป็ นผลจากการวิจยั แล้ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก็มี
ความสาคัญเช่นกัน ซึ่ งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนไว้ดงั นี้
สมนึก ภัททิยธนี (2546, หน้า 78-82) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้รับการ
เรี ยนรู ้ผา่ นมาแล้ว ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครู สร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน
แต่เนื่องจากครู ตอ้ งทาหน้าที่วดั ผลนักเรี ยน คือเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ตนได้สอน ซึ่ งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับแบบทดสอบที่ครู สร้างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้
1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรื อความเรี ยง ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่มีเฉพาะคาถาม
แล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็นแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทัว่ ไป ถือได้วา่ ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ
ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม
เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริ ง-ไม่จริ ง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้น
3. ข้อสอบแบบเติมคา ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรื อ
ข้อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์ให้ผตู ้ อบเติมคา หรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้น้ นั
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
4. ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมคา แต่แตกต่างกันที่ขอ้ สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็ นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติม
คาเป็ นประโยคที่ยงั ไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผตู้ อบเป็ นคนเขียนตอบ คาตอบที่ตอ้ งการจะสั้นและ
กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง
5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทัว่ ไป เป็ นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีคาหรื อ
ข้อความแยกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้วให้ผตู ้ อบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่
กับคาหรื อข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผอู ้ อก
ข้อสอบกาหนดไว้
6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบด้วย
2 ตอน ตอนนาหรื อคาถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็ นคาตอบถูก
และตัวเลือกที่เป็ นตัวลวง ปกติจะมีคาถามที่กาหนดให้นกั เรี ยนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้อง
มากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ และคาถามแบบเลือกตอบที่ดี นิยมใช้ตวั เลือกที่
ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริ งมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, หน้า 96) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนในทานองเดียวกันว่า หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่งมักจะ
เป็ นข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง
จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู้ความสามารถทางการ
เรี ยนด้านเนื้อหา ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของวิชาต่าง ๆ
หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สามารถลาดับเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. เนื้อหาหรื อทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะต้องเป็ นพฤติกรรมที่สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ ได้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้นถ้านาไปเปรี ยบเทียบกันจะต้องให้
ทุกคนมีโอกาสเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน
3. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรจะ
วัดตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างของการสอน และจะต้องมัน่ ใจว่าได้วดั สิ่ งที่ตอ้ งการจะวัดได้จริ ง
4. การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นการวัดความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น ครู ควรจะทราบว่าก่อนเรี ยน
นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถอย่างไร เมื่อเรี ยนเสร็ จแล้วมีความรู ้แตกต่างจากเดิมหรื อไม่ โดยการ
ทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
5. การวัดผลเป็ นการวัดผลทางอ้อม เป็ นการยากที่จะใช้ขอ้ สอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได้ สิ่ งที่วดั ได้ คือ การตอบสนองต่อข้อสอบ ดังนั้น การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ให้เป็ นพฤติกรรมที่จะสอบ จะต้องทาอย่างรอบคอบและถูกต้อง
6. การวัดการเรี ยนรู้ เป็ นการยากที่จะวัดทุกสิ่ งทุกอย่างที่สอนได้ภายในเวลาจากัด สิ่ ง
ที่วดั ได้เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นต้องมัน่ ใจว่าสิ่ งที่วดั นั้นเป็ นตัวแทน
แท้จริ งได้
7. การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องช่วยพัฒนาการสอนของครู และเป็ น
เครื่ องช่วยในการเรี ยนของเด็ก
8. ในการศึกษาที่สมบูรณ์น้ นั สิ่ งสาคัญไม่ได้อยูท่ ี่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว การ
ทบทวนการสอนของครู ก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
9. การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรจะเน้นในการวัดความสามารถในการใช้
ความรู้ให้เป็ นประโยชน์ หรื อการนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
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10. ควรใช้คาถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ที่วดั
11. ให้ขอ้ สอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายพอเหมาะ
มีเวลาเพียงพอสาหรับนักเรี ยนในการทาข้อสอบ
จากที่กล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ วิธีการสร้าง
แบบทดสอบที่เป็ นคาถาม เพื่อวัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้ว ต้องตั้งคาถามที่สามารถวัด
พฤติกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, หน้า 146) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้วา่ เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความรู้ของนักเรี ยนหลังจากที่ได้เรี ยนไปแล้ว
ซึ่ งมักจะเป็ นข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งแบ่ง
แบบทดสอบประเภทนี้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อคาถามที่ครู เป็ นผูส้ ร้างขึ้น เป็ นข้อคาถามที่
เกี่ยวกับความรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยน เป็ นการทดสอบว่านักเรี ยนมีความรู ้มากแค่ไหน
บกพร่ องในส่ วนใดจะได้สอนซ่อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดเพื่อดูความพร้อมที่จะเรี ยนในเนื้อหาใหม่
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรื อจากครู ที่สอนวิชานั้น แต่ผา่ นการทดลองหาคุณภาพหลายครั้ง จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้หลักและเปรี ยบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรี ยน
การสอนในเรื่ องใด ๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาเนินการสอบตลอดถึงวิธีการ และยังมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย ทั้งแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐานจะมี
วิธีการในการสร้างข้อคาถามที่เหมือนกัน คือ เป็ นคาถามที่วดั เนื้อหาและพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
2.1 วัดด้านการนาไปใช้
2.2 วัดด้านการวิเคราะห์
2.3 วัดด้านการสังเคราะห์
2.4 วัดด้านการประเมินค่า

5. พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมการเรี ยน เป็ นตัวบ่งชี้หนึ่งถึงประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน โดย
ประกอบด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในชั้นเรี ยน ซึ่ งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
“พฤติกรรม” ไว้ดงั นี้ วุฒิเลิศ เทวกุล (2538, หน้า 8) กล่าวถึงพฤติกรรมว่า หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ
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ที่สิ่งมีชีวติ กระทาและบุคคลอื่น สามารถสังเกตได้หรื อใช้เครื่ องมือวัดได้ นอกจากนี้พฤติกรรม
ไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่ที่แสดงออกทางด้านร่ างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงการ
กระทา หรื อกิจกรรมภายในความรู ้สึกนึกคิดด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ เฉลียว บุษเนียร (2531, หน้า 12)
ที่กล่าวว่า “พฤติกรรม” การกระทาหรื อกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์และสัตว์ อาจเป็ นการแสดงออก
ซึ่ งเป็ นที่สังเกตได้หรื อที่ถูกควบคุมไม่แสดงออกมาให้เห็นได้ และจากกมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (2528,
หน้า 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ สรุ ปได้วา่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาทุกอย่างที่
เกิดขึ้นในสิ่ งมีชีวติ ไม่วา่ จะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั และไม่วา่ บุคคลอื่นจะสังเกตการณ์กระทาที่เกิดขึ้นนั้น
ได้หรื อไม่ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก หมายถึง การกระทาที่เกิดขึ้นแล้ว
บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้ชดั เจน เช่น การเดิน วิง่ พฤติกรรมลักษณะนี้สามารถวัดได้โดยตรงและง่าย
สัมผัสได้โดยตรงด้วยอวัยวะสัมผัสทั้งห้า และพฤติกรรมภายใน หมายถึง การกระทาที่เกิดขึ้นแล้ว
บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชดั เจนด้วยตนเอง ต้องอาศัยเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์หรื อวิธี
การศึกษาบางอย่างมาวัดจึงสามารถทราบถึงการกระทานั้นได้วา่ เกิดขึ้นแล้วหรื อกาลังเกิดขึ้น เช่น
การวัดการทางานของสมองสาหรับความหมายพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
ธีระ รุ ญเจริ ญ (2525, หน้า 146) กล่าวถึงพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ทั้งที่เป็ นครู และเป็ น
นักเรี ยนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พฤติกรรมที่ใช้วาจา หมายถึง พฤติกรรมที่ครู และนักเรี ยน
แสดงออกเพื่อสื่ อความหมายระหว่างกัน เช่น การใช้ภาษาพูด การถามตอบ และพฤติกรรมไม่ใช่
ทางวาจา หมายถึง พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่พฤติกรรมทางวาจา เช่น การเขียน การอ่านในใจ การ
ทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับ เฉลียว บุษเนียร (2531, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมในการ
เรี ยนการสอนสรุ ปได้วา่ เป็ นการกระทาหรื อกิจกรรมที่ครู และนักเรี ยนแสดงออก เพื่อมุ่งพัฒนา
นักเรี ยนในด้านความรู ้เจตคติและทักษะตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดในวิชาต่าง ๆ ถ้านักเรี ยน
แสดงออกก็เรี ยกพฤติกรรมนักเรี ยน ถ้าครู แสดงออกก็เรี ยกว่าพฤติกรรมการสอนของครู ทั้ง
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนและพฤติกรรมการสอนของครู มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชิด คือพฤติกรรมการเรี ยนจะดาเนินไปด้วยดีน้ นั ย่อมจะต้องอาศัยพฤติกรรมการสอนที่ดีของครู
ด้วยและพฤติกรรมการสอนที่ดีของครู ยอ่ มผลักดันให้พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนดาเนินไป
ในทางที่ดีดว้ ย
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ พฤติกรรม คือ การกระทาหรื อกริ ยาอาการที่
แสดงออกซึ่ งธรรมชาติร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ ซึ่ งก็คือ พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู ้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏให้เห็นได้ พฤติกรรมของ
มนุษย์แสดงออกในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เป็ นกระบวนการเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของตน พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรี ยน ถ้านักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดงออกเรี ยกว่าพฤติกรรมของนักเรี ยน

39

6. ความพึงพอใจต่ อบทเรียน
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ตนคาดหวังได้ ซึ่ง
มีผทู้ ี่ให้ความหมายไว้ ดังนี้ สาโรช ไสยสมบัติ (2545, หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นงานเกี่ยวกับการให้บริ การ
ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึงต้องจัดให้บริ การ และปฏิบตั ิงานดาเนินการ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
บุญมัน่ ธนาศุภรัตน์ (2537, หน้า 157-158) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่
ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน และมีส่วนสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน
สภาพแวดล้อมในการทางานซึ่ งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ การรู ้วา่ มีความสาเร็ จรู ้สึกว่าได้รับการ
ยกย่องและรู ้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการทางานเป็ นความรู้สึก
นิยมชมชอบหรื อปฏิกิริยาที่แสดงออกในทางความพอใจของผูท้ างานที่มีต่องาน หรื อกิจกรรมที่เขา
ทาตามความคิดในลักษณะนี้ ความพึงพอใจเป็ นเจตคตินนั่ เอง แต่เป็ นเจตคติของงานโดยเฉพาะ
มนตรี เฉียบแหลม (2536, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อเราได้รับผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความ
ต้องการ (Want) หรื อแรงจูงใจ (Motivation)
เฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง (2545, หน้า 45) ได้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็ นอารมณ์
ความรู ้สึกที่มีความสุ ขร่ าเริ งอย่างมาก เป็ นความสาเร็ จความสุ ขสดชื่นที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับผล
การตอบสนองตามที่ตอ้ งการ ไม่วา่ จะเป็ นความต้องการทางด้านร่ างกายและจิตใจ
กู๊ด (Good, 1973, p. 161) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
หรื อระดับความพึงพอใจที่เป็ นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน
ศลใจ วิบูลกิจ (2542, หน้า 42) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของ
บุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลนั้น ๆ จากความหมายของความพึงพอใจ ที่มีผใู้ ห้ความหมายไว้ขา้ งต้น พอสรุ ป
ได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรื อเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทางานหรื อการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ
ในการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเต็มใจ ตอบสนองต่อความต้องการไม่วา่ จะเป็ นทั้งทาง
ร่ างกาย จิตใจ จนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสุ ข เพลิดเพลินในการเรี ยนและต้องการดาเนินกิจกรรมนั้น
ๆ จนบรรลุผลสาเร็ จ
ดังนั้น ความพึงพอใจต่อบทเรี ยน จึงหมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดในเชิงบวก สภาพอารมณ์
ในแง่มุมต่าง ๆ ที่สามารถแปลอารมณ์ออกมาได้วา่ พอใจมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็ นระดับ
ต่างๆ ตามที่ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกต่อบทเรี ยนการสอนที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
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7. ค่ าดัชนีประสิ ทธิผล (Effectiveness Index)
เผชิญ กิจระการ (2544, หน้า 30-36) ได้กล่าวถึง ดัชนีประสิ ทธิ ผลว่า ดัชนีประสิ ทธิผล
คือค่าความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน หรื อเป็ น
การทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ดัชนีประสิ ทธิ ผลคานวณได้จากการหาค่าความแตกต่างของการทดสอบก่อนการทดลองและการ
ทดสอบหลังการทดลองด้วยคะแนนพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน) และคะแนนที่สามารถทา
ได้สูงสุ ด ดัชนีประสิ ทธิผลจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงขอบเขตและประสิ ทธิภาพสู งสุ ดของสื่ อหรื อการสอน

ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล =

หรื อ

ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน − ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนจานวนผูเ้ รี ยน
× คะแนนเต็ม − ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
E. I . 

P2  P1
Tatal  P1

เมื่อ E.I. = ดัชนีประสิ ทธิผล
P1 = คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
P2 = คะแนนทดสอบหลังเรี ยน
Tatal = ผลคูณของจานวนนักเรี ยนกับคะแนนเต็ม
จานวนเศษของ E.I. จะเป็ นเศษที่ได้จากการวัดระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยน (P1) และ
การทดสอบหลังเรี ยน (P2) ซึ่ งคะแนนทั้ง 2 ชนิด (ประเภท) นี้จะแสดงถึงร้อยละของคะแนนรวม
สู งสุ ดที่ทาได้ (100%) ตัวหารของดัชนี คือ ความแตกต่างระหว่างคะแนนสู งสุ ดที่นกั เรี ยนสามารถ
ทาได้
ดัชนีประสิ ทธิผลสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลการสอน โดยเริ่ มจากทดสอบ
ก่อนเรี ยน ซึ่ งเป็ นตัววัดว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานอยูใ่ นระดับใด รวมถึงการวัดทางด้านความเชื่อ
เจตคติและความตั้งใจของผูเ้ รี ยน นานักเรี ยนเข้าการทดลอง เสร็ จแล้วทาการทดสอบหลังเรี ยนแล้ว
นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล โดยนาคะแนนก่อนเรี ยนไปลบออกจากคะแนนหลังเรี ยน
ได้เท่าใดนามาหารด้วยค่าที่ได้จากค่าทดสอบก่อนเรี ยนสู งสุ ดที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถทาได้ ลบด้วย
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนโดยทาให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ
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ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง –1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดทดสอบก่อนเรี ยนเป็ น
0 และการทดสอบหลังเรี ยนปรากฏว่านักเรี ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ได้คะแนน 0 เท่าเดิม แต่ถา้
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน มีค่าเท่ากับ 0 และคะแนนทดสอบหลังเรี ยนนักเรี ยนทาได้สูงสุ ด คือ เต็ม
100 ค่า E.I. จะมีค่า เท่ากับ 1.00 และในทางตรงกันข้าม ถ้าคะแนนทดสอบหลังเรี ยนน้อยกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน ค่าที่ได้ออกมาจะมีค่าดัชนีเป็ นลบ เช่น P1 = 73%, P2 = 45% ค่า E.I. =
-0.38
ในสภาพของการเรี ยนเพื่อรอบรู้ ซึ่ งนักเรี ยนแต่ละคนจะต้องเรี ยนให้ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ดัชนีประสิ ทธิผลสามารถนามาดัดแปลงเพื่ออ้างอิงเกณฑ์ ด้วยค่าของเกณฑ์สูงสุ ดที่สามารถ
เป็ นไปได้ ซึ่ งในกรณี ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลอาจจะมีค่าได้ถึง 1.00

8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
นางพวงพิศ นาไชยโย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ มีประสิ ทธิภาพ 79.35/ 76.48 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ มีค่า
ดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 0.6593 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนอยูใ่ น
ระดับมาก
นางพันทิพา บุญสรรค์ (2550, บทคัดย่อ) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ความสามารถการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ องเศษส่ วน
และทศนิยม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วนและ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.94/ 83.04 และ 75.24/ 75.39 ตามลาดับ ซึ่ง
สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบแบบปกติ เท่ากับ 0.7186 และ 0.5958 นักเรี ยนที่รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ถึงมากที่สุด และนักเรี ยนที่รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึงมาก และนักเรี ยน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถ
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การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล สู งกว่ากลุ่มที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ยุพเยาว์ เมธยะกุล (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กลุ่ม
การเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ องหินและการเปลี่ยนแปลง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ มีประสิ ทธิภาพ 82.94/ 83.52 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/ 80 ที่ต้ งั ไว้ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ
0.64 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนสู งขึ้นร้อยละ 64 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง
หินและการเปลี่ยนแปลง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ชาคริ ต เดชโยธิน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ตามรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ เรื่ องสารในชีวติ ประวัน ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ตาม
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ เรื่ อง สารในชีวติ ประจาวัน มีประสิ ทธิภาพ 81.47/ 80.85 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
80/ 80 ที่ต้ งั ไว้ และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.67 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหลัง
เรี ยน ร้อยละ 67 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ ตามรู ปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับพอใจมาก
กมล เฟื้ องฟุ้ ง (2534, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้ชุดฝึ กกิจกรรมฝึ กทาโครงงานวิทยาศาสตร์ กับครู เป็ นผูส้ อนโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทาโครงงานของนักเรี ยนที่
ได้รับการสอนโดยชุดฝึ กกิจกรรมทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าครู เป็ นผูส้ อนโครงงาน
วิทยาศาสตร์
สุ นทรี วัฒนพันธุ์ (2535, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการตัดสิ นใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง กับที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองกับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 2) ความสามารถในการตัดสิ นใจของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
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โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง กับที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สุ รชัย ฟักนวม (2541, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้ นั ผสมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ที่เรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ แบบมีการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบไม่มีการทา โครงงานวิทยาศาสตร์
พบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ แบบมีการทาโครงงานสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบไม่มีการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นผสมของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบมีการทาโครงงานสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ แบบไม่มีการทาโครงงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรมวิชาการโดยกองวิจยั ทางการศึกษา (2544, หน้า 20-53 อ้างถึงใน มานัส
ทิพย์สัมฤทธิ์ กุล, 2544, หน้า 21-22) ได้สรุ ปรายงานผลการประเมินการประกวดโครงงานนักเรี ยน
นักศึกษางานมหกรรมการศึกษาปี 2543 สรุ ปได้วา่
นักเรี ยนผูจ้ ดั ทาโครงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงานที่ส่งเข้าประกวดเรี ยง
ตามลาดับความสาคัญดังนี้
- การจัดทาโครงงานทาให้มีความรู ้ในวิชาที่ใช้ทาโครงงานมากขึ้น
- ผลที่ได้จากการทาโครงงานนา ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
- โครงงานเริ่ มต้นมาจากความคิดของนักเรี ยนนักศึกษาเอง
- ผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนจะให้การสนับสนุนให้ทาโครงงานนี้
- โครงงานที่ทา มีส่วนทาให้มีแนวคิดที่จะทาโครงงานในวิชาอื่น ๆ อีก
- โครงงานที่ทาขึ้นใช้วสั ดุในท้องถิ่น
- ผูเ้ รี ยนในระดับเดียวกันสามารถคิดและลงมือจัดทาโครงงานได้ดว้ ยตนเอง
- นักเรี ยนทาโครงงานด้วยความเต็มใจ
- โครงงานที่ทาสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
- โครงงานนี้สาเร็ จได้เพราะอาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- เมื่อประสบปัญหาหรื ออุปสรรค นักเรี ยนจะปรึ กษาเพื่อน ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
- นักเรี ยนได้รับความรู ้และแนวคิดในการจัดทาโครงงานจากผูใ้ หญ่ในชุมชน
- ผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนเดียวกันต้องจัดทาโครงงานในวิชานี้
- นักเรี ยนได้นา แนวคิดจากการทาโครงงานอื่น ๆ มาใช้ในการจัดทาโครงงานนี้
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-

นักเรี ยนประสบปั ญหาและอุปสรรคในการประกวดโครงงานครั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ ิดและกาหนดแนวทางให้ทาโครงงาน
การจัดทาโครงงานต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทาโครงงานเองทั้งหมดโดยมีนกั เรี ยนและเพื่อน ๆ คอย
ช่วยเหลือ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงานที่ส่งเข้าประกวดเรี ยง
ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
- การจัดทาโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิดในการทาโครงงานอื่น
เพิม่ เติม
- โครงงานที่ทาเป็ นตัวอย่างที่ดีในการจัดทาโครงงานในสาขาอื่น ๆ
- นักเรี ยนสามารถคิดและดาเนินโครงงานได้ดว้ ยตนเอง
- เป็ นโครงงานที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอนอยู่
- การจัดทาโครงงานนี้ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
- ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ กี่ยวข้องและอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานมีความพึงพอใจใน
โครงงาน
- โครงงานที่ทา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น
- โครงงานที่ทามีประโยชน์กบั การดารงชีวติ ของนักเรี ยนและประชาชนใน
ชุมชน
- เป็ นโครงงานที่เกิดจากแนวคิดของนักเรี ยนทั้งหมด
- โครงงานได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยน ชุมชน และผูป้ กครอง
- การจัดทาโครงงานมีแนวคิดริ เริ่ มมาจากหลักสู ตร
- นักเรี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงงาน
- โครงงานที่ทาเหมาะกับการแก้ปัญหาในอนาคต
- โครงงานได้รับการควบคุมดูแลเพื่อชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
- เป็ นโครงงานที่ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นเท่านั้น
- เป็ นโครงงานที่เกิดขึ้นจากปั ญหาการเรี ยนการสอน
- เป็ นโครงงานที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เป็ นโครงงานที่เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- เป็ นโครงงานที่ใช้วสั ดุ -อุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างมาก
- เป็ นโครงงานที่ใช้งบประมาณในการดาเนินงานสู งมาก
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บุษบา ช่วยแสง (2544, บทคัดย่อ) ได้ทา การวิจยั เรื่ อง“การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนบ้านนาพู่ จังหวัด
อุดรธานี ” กลุ่มทดลอง คือนักเรี ยนที่ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น กลุ่ม
ควบคุมคือนักเรี ยนที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยไม่ได้ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ 1)
กิจกรรมส่ งเสริ มการทา โครงงานคณิ ตศาสตร์มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80.71/ 91.67 2) โครงงาน
คณิ ตศาสตร์มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ 80.81 3) ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแต่ละระดับชั้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไม่แตกต่างกัน 5) จานวนโครงงานแต่ละประเภทและคุณภาพของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนในระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จะทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทที่นาความรู้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้มากและมีคุณภาพมากกว่านักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์ กุล (2544, บทคัดย่อ) ได้ทา การวิจยั เรื่ อง“การพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสงวนหญิง
จังหวัดสุ พรรณบุรี” กลุ่มทดลองคือ กลุ่มนักเรี ยนที่ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นกลุ่มควบคุมคือนักเรี ยนที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยไม่ได้ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั
สรุ ปได้วา่ 1) โครงงานคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนจัดทา มีคุณภาพระดับดี 2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ค 101
คณิ ตศาสตร์ 1 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 4) การคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม
ทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
ยัง (young, 1970, p. 53) ได้ทาการศึกษาการใช้อุปกรณ์การสอนสาหรับพัฒนาความคิด
แบบสื บเสาะหาความรู้ สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดอย่างอิสระ จัดเหตุการณ์ให้นกั เรี ยนคาดหวัง และเร่ ง
เร้าให้นกั เรี ยนอยากรู้อยากเห็น นักเรี ยนต้องพยายามหาคาอธิ บายสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ชัดแจ้ง โดยการเปรี ยบเทียบผลระหว่างสิ่ งที่ได้ใช้ความคิดแบบสื บเสาะหาความรู ้หลายทางด้วยกัน
เชื่อมโยงกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม เป็ นนักเรี ยนเกรด 4 จานวน 71 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็ น
กลุ่มควบคุม อีก 2 กลุ่มเป็ นกลุ่มทดลอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสอบก่อน
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และหลัง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถอธิ บายปั ญหาที่ต้ งั ขึ้นได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติส่วนอย่างอื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
โอลาลินอย (Olalinoy, 1978, pp. 4348-A) ได้ทาการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบผลการสอน 3
แบบ คือการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ที่มีการชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) การสอนปกติ
(Traditional) และแบบสื บเสาะหาความรู้ที่นกั เรี ยนเป็ นผูด้ าเนินการเอง (Inquiry Role Approach)
ในวิชาฟิ สิ กส์โดยให้กลุ่มควบคุมได้รับการสอนปกติ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ที่มีการชี้แนะแนวทางและกลุ่มที่ 2 ได้รับการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ที่นกั เรี ยน
เป็ นผูด้ าเนินการเองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน
เดวิส (Davis, 1979, pp. 4164-A) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้โดยการชี้แนะแนวทางในการค้นพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอน
แบบครู บอกให้รู้ตามตารา (Expository – Text Approach) ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ทัศนคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการทดลอง พบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชิลเดรส (Childress, 1979, หน้า 3280) ได้ศึกษาผลของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับพุทธิ ปัญญาของเด็กวัยรุ่ น ทาการศึกษาโดยแบ่งตัวอย่างประชากรออกเป็ น 3
กลุ่ม กลุ่มที่1 กาหนดให้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เลือกทาโครงงานวิทยาศาสตร์จากหัวข้อ
ที่กาหนดให้ กลุ่มที่ 3 ไม่ตอ้ งทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสติปัญญาตาม
ทฤษฎีของเปี ยเจต์ของนักเรี ยนทั้ง 3 กลุ่มหลังจากผ่านการทดลอง 9 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
โบลท์ และ ฮอบบส์ (Bolt & Hobbs, 1993 อ้างถึงใน สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2542,
หน้า 3) ได้ดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับโครงงานคณิ ตศาสตร์ และให้ขอ้ แนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนเกี่ยวกับโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
1) การเรี ยนรู ้โครงงานต่าง ๆ ควรเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษา และจัดทา โครงงานใน
ปี แรกของระดับมัธยมศึกษา
2) เริ่ มแรกของการสอนควรให้นกั เรี ยนคิดอย่างอิสระ ปล่อยให้นกั เรี ยนตั้งข้อสงสัย
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบรวบรวมข้อมูล หาข้อสรุ ปและเผยแพร่ ขอ้ ค้นพบด้วยตนเอง
3) ควรมีการประเมินผลงานเป็ นกลุ่มและประเมินเป็ นรายบุคคล การเรี ยนรู้การ
ทางานเป็ นกลุ่ม เป็ นทักษะที่สาคัญอย่างหนึ่ง นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้ ดว้ ยกันเองมากกว่าเรี ยนรู ้จากครู
เป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งในการแก้ปัญหา
4) การนาเสนอผลงาน อาจเป็ นงานเขียน รายงานปากเปล่า สร้างแบบจาลองหรื อ
จัดเป็ นนิทรรศการ
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โบลท์และฮอบบส์ ได้เสนอแนวทางในการจัดทา โครงงานคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
1) การพิจารณางาน การเลือกหัวเรื่ อง ควรพิจารณาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ชนิดของคาถาม พิจารณาข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม และพิจารณาแหล่งข้อมูล
2) การเลือกแนวทางการทางาน เมื่อได้เรื่ องที่สนใจแล้ว นักเรี ยนควรจากัดเรื่ องให้
แคบลง กาหนดขอบเขตปั ญหาให้เหลือเพียงพอที่จะทาสาเร็ จ และเลือกแนวทางการทางาน
3) การวางแผนและลงมือปฏิบตั ิ เมื่อได้เรื่ องและแนวทางการทางานแล้ว ควร
วางแผนกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน โดยทาเป็ นแผนผังแสดงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ว่าจะต้องทา
อะไร ใครเป็ นผูท้ า แต่ละขั้นตอนให้พิจารณาว่า ต้องการข้อมูลข่าวสารอะไร จะได้ขอ้ มูลจากไหน
จะได้ดว้ ยวิธีใด จะมีการวัดผลอย่างไร จะบันทึกข้อมูลอย่างไร เก็บข้อมูลเมื่อใด ต้องเตรี ยม
เครื่ องมืออะไร ใครบ้างพอจะช่วยได้ จากนั้นปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
4) การบันทึกและกระบวนการทางาน เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ควรจะบันทึกข้อมูล
ไว้ในรู ปแบบที่เหมาะสม เช่น อาจจะบันทึกในรู ปแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น

