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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และความพึงพอใจ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร

และการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT, ABILITIES OF ANALYTICAL 

THINKING, AND SATISFATION USING MATHEMATICAL PROJECT LEARNING 
AND MATHEMATICAL PROJECT LEARNING IN CONJUNCTION WITH 

CONSTRUCTIVIST THEORY FOR MATHAYOM SUKSA 5 STUDENTS UNDER 
THE OFFICE OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 25

ดร.นิกัญชลา ลนเหลือ*

บทคัดยอ

 การวิจยัคร้ังนี ้มวีตัถปุระสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะห 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเชิงซอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตร กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตรรวมกับ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงาน

คณิตศาสตรและนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 80 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร จํานวน 8 แผน 

2) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต จาํนวน 8 แผน 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน 4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 5) แบบวัดความพึงพอใจ

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหดวย 

Hotelling’s T2 สถิติทดสอบคาที t-test for independent Samples)

 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง จาํนวนเชิงซอน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 ทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎี

คอนสตรคัตวิสิต สงูกวานกัเรยีนทีไ่ดรบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานคณติศาสตรอยางเดยีว อยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร

รวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และการเรียนรูแบบโครงงาน

* ตําแหนง คศ.3 หัวหนางานประกันคุณภาพ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
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ABSTRACT

 The purposes of this research were: 1) to compare learning achievement, abilities 

of analytical thinking in the Learning Substance of Mathematics in the title of ‘‘Complex Numbers’’ 

of Mathayom Suksa 5 students between the students who learned with the mathematical project 

learning and the combination of mathematical project and Constructivist Theory, 2) to compare 

the satisfaction of the students who were taught by mathematic project and the mathematic project 

learning in collaboration with Constructivist Theory. The sampling group consisted of 80 Mathayom 

Suksa 5 students at Phuwiengwittayakum School under the offi ce of the Secondary Educational 

Services Area 25 in the second semester of 2014 academic year selected by Random Cluster 

Sampling Technique. The instruments were used: 1) the 8 lesson plans for mathematic project 

learning, 2) 8 lesson plans for the combination of mathematic project learning and Constructivist 

Theory, 3) a test of mathematic learning achievement in Mathematics in the title of ‘‘Complex 

Numbers’’, 4) a test of the abilities of analytical thinking and 5) a test of satisfaction toward learning 

activity application. The data were statically analyzed using mean, standard deviation, the Hotelling’s 

T2 Analysis. And t-test Independent Samples.

 The fi ndings of this study were as follows : The learning achievement, abilities of analytical 

thinking in the Learning Substance of Mathematics entitled ‘‘Complex Numbers’’ for Mathayom 

Suksa 5 students taught by the combination of the mathematical project learning and 

the Constructivist Theory were higher than those of the students taught by the mathematic project 

learning at the .05 level of signifi cance. and The satisfaction of the students who were taught by 

the mathematical project learning in collaboration with the Constructivist Theory were higher than 

those of the students taught by the mathematical project learning at the .05 level of signifi cance.

Keywords : Learning Achievement, Analytical thinking and Project learning

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เจตนารมณของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ และไดกาํหนด

แนวการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถ

เรยีนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรยีนมีความสําคญั

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2546) คณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวย

กอใหเกิดความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีโลกปจจบุนัเจรญิขึน้เพราะการคดิคนทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร 

(สิริพร ทิพยคง, 2545) ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตร 

เปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับความคิด กระบวนการและเหตุผล 

คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ (ยุพิน พิพิธกุล, 
2530)

 แตการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรในปจจุบัน

ประสบปญหาในดานผลสัมฤทธิ์เปนอยางมาก ซึ่งถาหาก
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จะเปรยีบเทยีบในระดบันานาชาต ิในโครงการประเมนิผล

การศึกษานักเรียนนานาชาติ พ.ศ.2549 (Programmer 

for International Student Assessment : PISA 2006) 

และโครงการศกึษาแนวโนมการจดัการศกึษาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร พ.ศ.2550 (The Trends in Interna-

tional Mathematics and Science Study : TIMSS 

2007) ประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาประเทศ
เพือ่นบานทีเ่ขาโครงการแทบทกุประเทศ ยกเวนอนิโดนเีซยี

เพียงประเทศเดียว จากตารางการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรจากโครงการดังกลาว ประเทศไทย

ไดคะแนนเฉล่ีย 417 และ 441 ตามลําดับ (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 60-61) ซึ่งสอดคลอง

กับผลวิ เคราะหคะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) 

ในปการศึกษา 2551 พบวา วิชาคณิตศาสตรมีคะแนน

เฉลี่ย 32.66 และในปการศึกษา 2552 วิชาคณิตศาสตร

มคีะแนนเฉล่ีย 26.05 ซึง่จัดอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 

และมีแนวโนมวาตํ่าลง และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

จําแนกตามตนสังกัดสถานศึกษา จําแนกตามภูมิภาค

และระดบัจงัหวดัพบวาในวชิาคณติศาสตรมคีะแนนเฉลีย่ 

285.98, 25.58 และ 23.03 ตามลําดับ จัดวาอยูในระดับ
ทีต่ํา่กวารอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 
Online, 2554)

 สภาพปจจบุนัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร

ในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 พบวาผลจากการสอบระดับชาติ 

(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบ 3 ป

ยอนหลัง ปรากฏผลดังนี ้ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉล่ีย 
33.03 ปการศึกษา 2555 คะแนนเฉล่ีย 20.37 

ปการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย 17.63 (งานประกัน

คุณภาพภายใน, 2556) จะเห็นไดวาระดับของคะแนน
เฉลีย่อยูในระดบัตํา่กวารอยละ 50 และยงัมคีะแนนเฉลีย่

ลดตํ่าลง สําหรับในระดับโรงเรียน ในปการศึกษา 2554 

คะแนนเฉล่ีย 62.18 ปการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย 
64.61 ปการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ีย 61.37 

(งานประกันคุณภาพภายใน, 2556) ซึ่งจะเห็นไดวา

คะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรที่ทาง

โรงเรยีนกาํหนดคอืรอยละ 70 และเมือ่ตรวจสอบคะแนน

รายจุดประสงคและการทดสอบของนักเรียนพบวา 

เนือ้หาในเรือ่งความคลายซึง่จดัอยูในสาระที ่3 เรขาคณติ

อยูในระดับต่ํา (งานประกันคุณภาพภายใน, 2556) 

ซึ่งสอดคลองกับการสรุปผลการวิเคราะหความสามารถ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากคะแนน

O-NET พบวา วิชาคณิตศาสตรมีจุดออนในเรื่องพีชคณิต 

(สถาบันทดสอบทางสถาบันทางการศึกษาแหงชาติ. 

Online, 2556) 

 จากการวิเคราะหสถานการณตางๆ ทีไ่ดกลาวมา

แลวนั้น ปจจัยท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนตํ่า อาจมีหลากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งอาจ

เนื่องมาจากปจจุบันหลักสูตรทุกวิชา จะเนนใหมีการ

กาํหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเอาไวมากมายจนกระท่ัง

ครูเกิดความกังวลวา ไมสามารถที่จะสอนใหครบตาม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้นได จึงสอนอยางเรงรีบ 

จนในท่ีสดุก็จะกลับไปสูกระบวนการท่ีครคูุนเคย วธิทีีง่าย

และสะดวกทีส่ดุกค็อืการบอกใหจดหรอืครุพดูเปนสวนใหญ 
เพราะการเรยีนโดยวิธนีีจ้ะทาํใหครแูละเด็กสามารถเรียน

เนื้อหาไดมากมายครบถวน (รุง แกวแดง. 2541 : 97) ซึ่ง

สอดคลองกับ อธิปตย คลีสุนทร (2546 : 6-8) ที่กลาวถึง
สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเด็กไทย มีความสามารถทาง

คณติศาสตรและวิทยาศาสตรไมคอยเทียบเทากบัชาติอืน่
วา เนื่องมาจากขาดการบูรณาการ ถาครูสามารถสอน

คณิตศาสตร โดยสอดแทรกสาระดานสังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร ศิลปศึกษา เขาไปไดอยางกลมกลืน เด็กจะ

เรียนรูหลายอยางท่ีเช่ือมดยงกันอยูแลวไปพรอมๆกัน และ
ทําใหเด็กๆ ไมรูสึกวาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ยากและทําให

นกัเรียนชอบคณิตศาสตรมากย่ิงขึน้ ซึง่เปนรากฐานสําคญั

นําไปสูการชอบวิชาทางดานวิทยาศาสตรดวย ซึ่งถือเปน

ปญหาสําคัญ ที่ตองไดรับการแกไข ทั้งนี้ เพื่อชวย

ใหนกัเรยีนสามารถมองเหน็ภาพโดยรวมของคณติศาสตร 

และรูวาคณติศาสตรเปนกลุมของทักษะทีไ่มไดแยกกนัอยู

อยางไรกฎเกณฑ และคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน
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 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project 

Based Learning) เปนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรู

ดวยตนเองดวยการทําโครงงาน โครงงานเปนกิจกรรม

ทีส่ามารถพฒันาเดก็ยคุใหมทีอ่ยูในสงัคมของแหลงขอมลู

ขาวสารที่หลากหลายและทันสมัย ที่ตองมีความสามารถ

ในการเลือกสรรใหถูกตองและเหมาะสมกับระดับและ
วยัของตนเอง รวมไปถึงความสามารถท่ีจะนาํความรูเหลานัน้

มาประยุกตใชกบัชีวติจรงิไดเปนอยางด ีและกจิกรรมโครงงาน

ยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมในสังคมไทยใหรูจักสราง

วัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

ที่เรียกวา การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long education) 

(ลัดดา ศิลานอย , อังคณา ตุงคะสมิต , 2553)

 จากเหตุผลดงักลาว เพือ่ใหการจัดการเรียนรูเปน

ไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรผูวิจัยไดศึกษาคนควา

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจัดการการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร และการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรยีนเปนสาํคญัทีส่ดุ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรและการจัด

การเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัทีส่ดุ วธิกีารสอน

แบบโครงงานเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีไดมีการนําไปใชจัด

การเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรเพือ่ยกระดับผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนขึ้นได และนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาการ

จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส 

(constructivit Theory) หรือคอนสตรัคติวิสซึม
(Constructivism) ซึง่เปนทฤษฏีการเรียนรูหนึง่ท่ีมพีืน้ฐาน

มาจากการเรียนรูของนักการศึกษา มีความเช่ือวา 

การเรยีนรูเปนกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเรยีนผูเรียน

เปนผูสรางความรูจากสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับ

ความรูความเขาใจทีม่อียูเดมิ (ไพจติร สะดวกการ, 2539) 
จากประสบการณตางๆ ที่เขาไดพบ ไดสัมผัสและทําได 

โดยอาศัยประสบการณและโครงสรางเดิมของแตละ

บุคคล ซึ่งกระบวนการในการสรางความรูนั้นเปนการ
กระทาํของเดก็เอง การเรียนรูทีผ่านการกระทาํของผูเรยีน

เองจะทําใหผูเรียนตืน่ตวั รูจกัควบคุมการเรียนของตนและ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนการสราง

ความรูดวยตนเอง เปดโอกาสผูเรยีนเรยีนรูเปนรายบุคคล 

(สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) อันสงผลใหนักเรียนไดพัฒนา

ความคิด ความสามารถวิเคราะหสังเคราะห แสดงความ

คิดเห็น และแสวงหาความรูดวยตนเอง

 จากทีก่ลาวขางตน ทาํใหผูวจิยัมีความสนใจศกึษา

วาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําวิธีการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานคณิตศาสตรมาบรูณาการกบัการจดัการเรยีนรู

ตามแบบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส และการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรเพยีงอยางเดียว เร่ือง 

จาํนวนเชงิซอน วธิกีารใดทีจ่ะสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนรู สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห และ

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน

มากนอยเพียงใด อันเปนประโยชนตอผูสอนไดนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมและ

พัฒนานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

  1.  เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 ระหวางนักเรียนท่ีไดรบัการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร และนักเรียนท่ีไดรบั

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวม

กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
ทีไ่ดรบัการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร

และนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส

ขอบเขตของการวิจัย

  ในการวิจัยคร้ังนี้มุงทดลองเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู ความสามารถในการคิดวเิคราะห และความพึงพอใจ

ในการเรยีนคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 

ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานคณิตศาสตร
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กับโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส 

โดยใชการจดักระบวนการเรียนรูดวยโครงงานคณติศาสตร

ตามแนวคิดของ วิมลศรี สุวรรณรัตน (2547 : 68-70) 

ซึง่ประกอบดวย 5 ขัน้ คอื ขัน้นาํเขาสูบทเรียน ขัน้ทบทวน

ความรูเดิมขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด ขั้นสรางความรูและ
ขั้นนําความรูไปใช สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส ผูวิจัยไดยึดตามแนวคิดการ

ของ ไพจิตร สะดวกการ (2539 : 198-204) ซึ่งเปนการ

นาํทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตส มาใชในการจดัการเรยีนการสอน

ในวิชาคณิตศาสตรมี 3 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 สรางความขัดแยงทางปญญา

 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินกิจกรรมไตรตรอง

 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการสรางโครงงานสรางใหม

ทางปญญา

 ในการนํากรอบแนวคิดของทั้งสองรูปแบบ 

มาบรูณาการสรางเปนรปูแบบการจัดการเรียนรูโครงงาน

คณติศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิตส สามารถสรุป

ได 3 ขั้นตอน คือ

 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรยีน

  1.1 ทบทวนความรูเดิม

 2.  ขั้นสอนเนื้อหา

  2.1 ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา

  2.2 ขั้นดําเนินกิจกรรมไตรตรอง

  2.3 ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด

  2.4 ขั้นสรางความรูเพื่อสรุปเปนโครงงาน

สรางใหมทางปญญา

 3.  ขั้นขยายฐานความรูดวยการจัดกิจกรรม

ในรูปโครงงานเพื่อวัดผลการเรียนรู ทางการเรียน

คณิตศาสตร โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ บลูม (Bloom . 

1976 : 63) วัดความรู ตามท่ีจําแนกไว ซึ่งในการวิจัย

ครั้งนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ความรูความจํา 

ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา ทักษะการคิดวิเคราะห ไดยึดตาม

หลกัการของ สมนกึ ภทัทยิธน ี(2546) ซึง่สามารถวัดจาก

ลักษณะ 3 ลักษณะ คือ การคิดวิเคราะหสวนประกอบ 

การคดิวิเคราะหความสมัพันธ และการคดิวิเคราะหหลกัการ 
ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร ไดอาศัยตาม

หลกัการของมาสโลว (Maslow, 1970) ซึง่ผูวจิยัไดวเิคราะห

วดัตามองคประกอบดวย 4 ดาน คอื ดานเนือ้หา ดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและแหลงเรียนรู 

ดานการวัดและการประเมินผล ซึ่งสรุปกรอบแนวคิดใน

การวิจัยได ดังภาพประกอบ 1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวตาม

วิธีดําเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน

ชั้นมัยธมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 มีจํานวนทั้งหมด 414 คน กลุมตัวอยาง 

เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 จาํนวน 
80 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมแบบหลายขัน้ตอนประกอบดวย

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)

และการสุมอยางงาย (simple Random Sampling)

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 

ประเภท ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง

และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ดังนี้
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง

  1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

คณิตศาสตร จํานวน 8 แผน
  2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

คณิตศาสตรรวมกับแนวทฤษฎีสตรัควิสต จํานวน 8 แผน

   2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

โครงงานคณิตศาสตร
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม
3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด
4. ขั้นสรางความรู
5. ขั้นนําความรูไปใช

โครงงานคณิตศาสตร
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม
3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด
4. ขั้นสรางความรู
5. ขั้นนําความรูไปใช

รูปแบบการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวัสต
1. สรางความขัดแยงทางปญญา
2. ดําเนินกิจกรรมไตรตรอง
3. สรุปผลการสรางโครงสรางใหม
   ทางปญญา

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห
3.  ความพึงพอใจ

1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
 1.1 ทบทวนความรูเดิม
2. ขั้นสอนเนื้อหา
  2.1 ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา
  2.2  ขั้นดําเนินกิจกรรมไตรตรอง
  2.3  ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
  2.4  ขั้นสรางความรูเพื่อสรุป
  เปนโครงงานสรางใหมทางปญญา
3.  ขั้นขยายฐานความรูดวยการ
 จัดกิจกรรมในรูปโครงงาน
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  1) แบบทดสอบสัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

เร่ือง จํานวนเชิงซอน มีความเชื่อมมั่นเทากับ .932 

และความยากอยูระหวาง 0.35-0.75 คาอํานาจจําแนก

อยูระหวาง 0.43-0.63

  2)  แบบทดสอบเพ่ือวดัความสามารถในการ

คดิวิเคราะหทางการเรียน มคีวามเช่ือม่ันเทากับ .945 และ

ความยากอยูระหวาง 0.43-0.73 คาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.38-0.57

  3) แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตร มีความเชื่อมั่นเทากับ .970 และมีคาอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง 0.44-0.76

 3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

  ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทดลอง

และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศกึษา 2556 โดยใชสถติใินการวเิคราะหขอมลู ดงันี้

  3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  3.2 สถิติใชในการวิเคราะหคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ไดแก การหาคาความยาก (Diffi culty) หาคาอาํนาจ 
จําแนก (discrimination) การหาความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คํานวณจากสูตร KR-20 และความพึงพอใจ

ตอกิจกรรมการเรียนรู คํานวณหาคาความเชื่อมั่น

(Reliability) ดวยกาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

coeffi cient) ของครอนบาค (Cronbach) คาอํานาจ

จําแนกรายขอโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายกับคะแนนรวม

   3.3 สถิตใิชทดสอบสมมติฐาน ไดแก ทดสอบ

คา t-test for Independent Samples การทดสอบ

คา Hotellinf’s T2

สรุปผลการวิจัย

 1.  ผลการวิจัย

   การวจิยัในครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจยัได

ดังนี้

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เรื่อง จํานวนเชิงซอน สูงกวานักเรียนที่

ไดรบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานคณติศาสตร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .50 ผลเปนตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหตอการ

  จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช Hotelling’s T2

สถิติทดสอบ Value Hypothesis 

df

Error df F P

Pillai’s trace .107 2.000 57.000 3.420 0.04*

Wilks’ lambda .893 2.000 57.000 3.420 0.04*

Hotelling’s trace .120 2.000 57.000 3.420 0.04*

Roy’s largest root .120 2.000 57.000 3.420 0.04*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง จํานวนเชิงซอน สูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

คณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยใช t-test for Independent Samples

ความพึงพอใจ N x S.D. t p

โครงงานคณิตศาสตร 30 127.40 15.828 4.284 0.00**

โครงงานคณิตศาสตรกับทฤษฎีคอนสรัคติวิสต 30 140.27 4.479

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.  อภิปรายผล

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร

รวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียน

ที่ไดรับการกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร

ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

คณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตนั้นไดนําหลัก

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

มจีดุเดนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ดงันี ้1) ใหนกัเรียน

ไดเร่ิมการเรียนรูดวยการเผชิญสถานการณปญหา 
(Problem Base) ทีส่อดคลองในชวีติประจาํวนั และปญหาทีไ่ด
จะมีลักษณะโครงสรางท่ีซับซอน และสามารถหาวิธีการ

แกไดหลากหลาย 2) ครูจัดหาแหลงขอมูล (Resource) 

หรือทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการแกปญหาและขยาย

แนวคิดดวยตนเองไวอยางเปนหมวดหมู เพ่ือใหนักเรียน

เขาไปศกึษาคนควาไดดวยตัวเองอยางรวดเรว็ 3) ครจูดัหา

ฐานการชวยเหลือ (Scaffolding) เปนกระบวนการ
ออกแบบการเรียนรูแบบเนนความสําคัญของการสราง

ความรูโดยกลุมคนในสังคม และความสามารถในการเรียน
หรือกระทําสิ่งใหมของเด็กยังไมเพียงพอท่ีจะเรียนหรือ
กระทําสิง่นัน้ไดสาํเร็จโดยลําพงั ตามหลักการของ ไวก็อสก้ี

ร วมทั้ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บศั กยภาพในการพัฒนา

ดานพุทธิปญญา ทีอ่าจมีขอจํากดัเก่ียวกับชวงของการพัฒนา

เนนวิธีการโดยนําเสนอในระกวางการเรียนรู ซึ่งประกอบ

ดวยฐานความชวยเหลือจากสื่อมัลติมีเดีย เชน วีดีโอจาก 

EDLTV ฐานความชวยเหลือจากงานเอกสารบุคคล
คอืเพ่ือนและครผููสอน ซึง่สอดคลองกบั กูดแมน (2004 :68) 

ที่คนพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน

คณิตศาสตรกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สามารถเพิ่ม

ความชํานาญในการแกปญหาและความสามารถในทาง

คณิตศาสตรมากขึ้น คนพบวา นอกจากนี้แลวนักเรียนที่

ไดรบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานคณติศาสตร

รวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตยังมีความพึงพอใจสูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

คณิตศาสตร ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต 

เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปน

อสิระไมมกีารปดก้ันความคิดใดๆ เพ่ือใหนกัเรียนนําความ

คิดของตนเสนอเปนแนวทางในการเลือกวิธีการท่ีดีที่สุด

สําหรับกลุมเปนหมูคณะ มีการรวมมือกันในการทํา

กิจกรรมทุกกิจกรรมซ่ึงเปนการแสดงออกซ่ึงความเปน

ประชาธิปไตย ทําใหการเรียนการสอนงายไมเครียด

เกิดความสนุกสนาน ทําใหการเรียนท่ีดูเหมือนเปน

นามธรรมกลับเปนอยางรูปธรรม รวมท้ังสื่อที่ผูวิจัยได

จัดเตรียมใหเปนส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของ

นกัเรียน นอกจากน้ีในการจัดกจิกรรมการเรียนรูยงัสงเสริม
ใหนักเรียนไดกลาแสดงความสามารถท่ีนักเรียนมีอยู

ขอเสนอแนะ

 จากผลวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

 1. การนําผลการวิจัยไปใช

   1.1 การทาํกจิกรรมโครงงานคณติศาสตร เรือ่ง

จํานวนเชิงซอน เปนโครงงานที่กําหนดใหนักเรียนทําเพื่อ

ใหสอดคลองกบัสาระการเรยีนรูยอย เรือ่ง จาํนวนเชงิซอน 

อาจจะสามารถนําไปปรับปรุงและใชกับเน้ือหาอ่ืนๆ

และนักเรียนชั้นอื่นๆได อยางไรก็แลวแตกอนนํากิจกรรม
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โครงงานคณติศาสตรไปจดัการเรยีนการสอนครคูวรศกึษา

และทําความเขาใจแตละกิจกรรมใหดเีสยีกอน เพราะการ

ทํากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรอาจใชเวลาในการทํา

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในแผนการจักการเรียนรู เชน 

การสํารวจขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งแบบ

โครงงานคณิตศาสตรทั้งแบบโครงงานคณิตศาสตร

และโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ครูควรจัดสภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรมโดยจูงใจให

เกิดการเรียนรู และสรางสถานการณใหนักเรียนได

แสดงออก มีกระบวนการคิด ฝกคิด ฝกทําดวยตนเอง

และพยายามปรับปรุงตนเองอยูเสมอ

   1.3 ในการสรางสถานการณปณหาใน

กิจกรรมการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ครูตองดูสภาพแวดลอมและกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของนักเรียนกอนวาสภาพแวดลอม
ในหมูบานของนกัเรยีนเปนอยางไร ซึง่จะทําใหเปนแนวทาง

ในการสรางสถานการณปญหาไดสอดคลองกับชีวติประจําวนั
ของนักเรียน จะทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น

มากย่ิงขึ้น

   1.4 ในกิจกรรมฐานความชวยเหลือ ครูควร
มีอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมัลติมิเดีย 

สื่อที่เปนลิงคตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการ
ศกึษาท่ีตองการใหนกัเรยีนใชไดเรยีนรูกบัเทคโนโลยตีางๆ 

ซ่ึงครูสามารถนํามาบูรณาการใชกับกิจกรรมการเรียนรู

ดังกลาวได

   1.5 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน ครูผูสอนตองมีความรูดานการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนอยางด ีและกอนใหนกัเรียนทาํโครงงานควร
ใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงงาน

องคประกอบของโครงงานกอน เพือ่ใหนกัเรียนมีความเขาใจ

และสามารถเขียนรายงานโครงงานไดอยางมีประสิทธภิาพ

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

   2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิด

ของนักเรียน ซึ่งอาจเปนการคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ หรือความคิด

สรางสรรค เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาม

หลักสูตรและไดพัฒนากระบวนการคิดควบคูไปดวย

   2.2 ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู

ดวยทฤษฎีคอนสตรัควิสต กับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพ่ือ

ใหเกิดการสอนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน
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