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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายดังนี ้1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์
และนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนท่ี 2  
การศึกษา 2554 จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ จ านวน 6 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 6 แผน 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความคล้าย  4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 5) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหด์้วย Hotelling’s T2 สถิติทดสอบค่าที  
t – test for Independent  Samples ) 
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                ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตส์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์อย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตส์สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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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 " Similarity" of 
Mathayom Suksa 3 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  60 
MathayomSuksa 3 students at Khamcha-E  Phitthayakhom School under the Office of the Secondary 
Educational Services Area 22 in the  second semester of 2011 academic year selected by Random 
Cluster Sampling Technique. The instruments were used: 1) the 6 lesson plans for mathematic project 
learning, 2) the 6 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 " Similarity",  
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 findings of this study  were as follows : The learning achievement, abilities of 
analytical thinking in the Learning Substance of Mathematics entitled “Similarity" for Mathayom Suksa 
3 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 significance. 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 atthe.01. level of significance. 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
 วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก
ปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ (สิริพร  ทิพย์คง.  2545 : 1) ท้ังนี้
เพราะวิชาคณิตศาสตร์  เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบ 
(ยุพิน พิพิธกุล. 2530 : 1) 
 แต่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันประสบปัญหาในด้านผลสัมฤทธ์ิเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากจะ
เปรียบเทียบในระดับนานาชาติ ในโครงการประเมินผลการศึกษานักเรียนนานานชาติ พ.ศ. 2549 (Programme for 
International Student Assessment : PISA 2006) และโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (The Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS 2007)  
ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการแทบทุกประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซียเพียงประเทศ
เดียว จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์จากโครงการดังกล่าว ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 417 และ  
441 ตามล าดับ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 60-61) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์คะแนนสอบระดับชาติ  
(O-NET) ในปีการศึกษา 2551 พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 32.66 และในปีการศึกษา 2552 วิชาคณิตศาสตร์มี
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คะแนนเฉลี่ย 26.05 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มว่าต่ าลง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ต้นสังกัดสถานศึกษา จ าแนกตามภูมิภาค และระดับจังหวัดพบว่าในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 25.98, 25.58 และ 
23.03 ตามล าดับ จัดว่าอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาแห่งชาติ. online, 
2554) 
 สภาพปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 พบว่าผลจากการสอบระดับชาต ิ(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 
ปรากฏผลดังนี้ ปีการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ย 31.03 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ย 22.20 ปีการศึกษา 2553  
คะแนนเฉลี่ย 19.67 (วิชาการ ข.  2553 : 3) จะเห็นได้ว่าระดับของคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 และยังมี
คะแนนเฉลี่ยลดต่ าลง ส าหรับในระดับโรงเรียน ในปีการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ย 60.48 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ย 
61.81 ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 60.27 (วิชาการ ก.  2553 : 1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตราฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ทางโรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 70 และเมื่อ
ตรวจสอบคะแนนรายจุดประสงค์และจากการทดสอบของนักเรียนพบว่า เนื้อหาในเรื่องความคล้ายซึ่งจัดอยู่ในสาระ 
ที่ 3 เรขาคณิตอยู่ในระดับต่ า ( วิชาการ.  2552 : 4)  ซึ่งสอดคล้องกับการสรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากคะแนน O-NET พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีจุดอ่อนในเรื่องเรขาคณิตและพีชคณิต (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  online, 2554) 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจัยท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนต่ า อาจมีหลากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจุบันหลักสูตรทุกวิชา จะเน้นให้มีการก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเอาไว้มากมายจนกระทั่งครูเกิดความกังวลว่า ไม่สามารถท่ีจะสอนให้ครบตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมเหล่านั้นได้ จึงสอนอย่างรีบเร่ง จนในที่สุดก็จะกลับไปสู่กระบวนการที่ครูคุ้นเคย วิธีท่ีง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ
การบอกให้จดหรือครูพูดเป็นส่วนใหญ่ เพราะการเรียนโดยวิธีน้ีจะท าให้ท้ังครูและเด็กสามารถเรียนเนื้อหาได้มากมาย
ครบถ้วน (รุ่ง  แก้วแดง.  2541 : 97) ซึ่งสอดคล้องกับ อธิปัตย์ คลีสุนทร (2546 : 6-8) ที่กล่าวถึงสาเหตุประการหนึ่งท่ีท า
ให้เด็กไทย มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเทียบเท่ากับชาติอื่นว่า เนื่องมาจากขาดการบูรณาการ
ถ้าครูสามารถสอนคณิตศาสตร์โดยสอดแทรกสาระด้านสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา เข้าไปได้อย่างกลมกลืน เด็ก
จะเรียนรู้หลายอย่างที่เช่ือมโยงกันอยู่แล้วไปพร้อม ๆ กัน และท าให้เด็ก ๆ ไม่รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ยากและท าให้
นักเรียนชอบคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญน าไปสู่การชอบวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งถือเป็นปัญหา
ส าคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไข ท้ังนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพรวม โดยรวมของคณิตศาสตร์ และรู้ว่า
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มของทักษะที่ไม่ได้แยกกันอยู่อย่างไร้กฎเกณฑ์ และคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ตลอดเวลา 
 จากเหตุผลดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้า 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้มีการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึนได้ และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตส์ (Constructivit Theory) หรือคอนสตรัคติวิสซึ่ม (Constructivism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้หนึ่งที่มี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม (ไพจิตร  สะดวกการ.  
2539 : 19-35) จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เขาได้พบ ได้สัมผัสและได้ท า โดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้างเดิมของแต่
ละบุคคล ซึ่งกระบวนการในการสร้างความรู้นั้นเป็นการกระท าของเด็กเอง การเรียนรู้ที่ผ่านการกระท าของผู้เรียนเองจะท า
ให้ผู้เรียนตื่นตัว รู้จักควบคุมการเรียนของตนและส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เปิดโอกาสผู้เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคล (สุมาลี  ชัยเจริญ.  2545 : 125) อันส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด สามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่น าวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบ
โครงงานคณิตศาสตรม์าบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ตามแบบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบโครงงานคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว เรื่อง ความคล้าย วิธีการใดที่จะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด  อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมและพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
โครงงานคณิตศาสตร์ และนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัค 
ติวิสตส์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานคณิตศาสตร์
และนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส ์
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งทดลองเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจใน
การเรียนคณิตศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ กับโครงงาน
คณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ 
วิมลศรี สุวรรณรัตน์ (2547 : 68-70) ซึ่งประกอบด้วย 5  ขั้น คือ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นทบทวนความรู้เดิม  
ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด ข้ันสร้างความรู้ และขั้นน าความรู้ไปใช้ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค 
ติวิสตส์ ผู้วิจัยได้ยึดตามแนวคิดการของ ไพจิตร สะดวกการ (2539 : 198-204) ซึ่งเป็นการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ม ี3 ข้ันตอน คือ   
 ข้ันตอนท่ี 1 สร้างความขัดแย้งทางปัญญา   
 ข้ันตอนท่ี 2 ด าเนินกิจกรรมไตร่ตรอง   
 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา   
ในการน ากรอบแนวคิดของทั้งสองรูปแบบ มาบูรณาการสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ สามารถสรุปได้ 3 ขั้นตอน คือ   
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ทบทวนความรู้เดิม     
  2. ข้ันสอนเนื้อหา 
  2.1 ข้ันสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 
  2.2 ข้ันด าเนินกิจกรรมไตร่ตรอง 
  2.3 ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 
  2.4 ขั้นสร้างความรู้เพื่อสรุปเป็นโครงสร้างใหม่ทางปัญญา   
 3. ข้ันขยายฐานความรู้ด้วยการท ากิจกรรมในรูปโครงงาน 
เพื่อวัดผลการเรียนรู ้ทางการเรียนคณิตศาสตร ์โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ บลูม (Bloom . 1976 : 63) วัดความรู ้ตามที่
จ าแนกไว ้ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ้ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห ์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้ยึดตามหลักการของ สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 74-147) ซึ่ง 
สามารถวัดจากลักษณะ 3 ลักษณะ คือ การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ  การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์
หลักการ ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร ์ได้อาศัยตามหลักการของมาสโลว์  (Maslow.  1970) ซึ่งผู้วิจัยได้
วิเคราะห์วัดตามองคป์ระกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้
ด้านการวัดและการประเมินผล ซึ่งสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพประกอบ  1 
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                ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
1. สร้างความขัดแย้งทาง 
   ปัญญา 
2. ด าเนินกิจกรรม 
   ไตร่ตรอง 
3. สรุปผลการสร้างโครง 
   สร้างใหม่ทางปัญญา 

โครงงานคณิตศาสตร์ 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ข้ันทบทวนความรู้เดิม 
3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
4. ขั้นสร้างความรู ้
5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ 
   

โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
2. ข้ันสอนเนื้อหา 
    2.1 ข้ันสร้างความขัดแย้ง 
          ทางปัญญา 
    2.2 ข้ันด าเนินกิจกรรม  
          ไตร่ตรอง 
    2.3 ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 
    2.4 ขั้นสร้างความรู้เพื่อสรุป 
          เป็นโครงสร้างใหม่ทางปัญญา   
3. ขยายฐานความรู้ด้วยการท า 
     กิจกรรมในรูปโครงงาน 
   

1. ผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียน 
2. ความสามารถใน 
   การคิดวิเคราะห ์
3. ความพึงพอใจ 

โครงงานคณิตศาสตร์ 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ข้ันทบทวนความรู้เดิม 
3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
4. ขั้นสร้างความรู ้
5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 82 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 3,050 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนค าชะอี
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ประกอบด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   
  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
   1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ จ านวน 6 แผน 
   2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 6 
แผน 
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
   1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความคล้าย มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .921 และความ
ยากอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73   
   2) แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .938  
และความยากอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.53   
   3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .960 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.79 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เวลาในการทดลอง 24 ช่ัวโมง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  3.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก ่การหาค่าความยาก (difficulty) หาค่าอ านาจ
จ าแนก (discrimination) การหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ค านวณจากสูตร KR-20 และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น  
(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
  3.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบค่าที t-test for Independent Samples การทดสอบ
ค่า Hotelling’s T2   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัย 
    จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
    1.1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความคล้าย สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลเป็นดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ 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* 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความคล้าย สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยใช้ t-test for Independent Samples   
 

ความพึงพอใจ N X  S.D. t P 
โครงงานคณิตศาสตร ์ 30 127.40 15.828 

4.284 0.00** 
โครงงานคณิตศาสตร์กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 30 140.27 4.479 

  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2. อภิปรายผล 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์   
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นั้นได้น าหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์มาใช้ ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีจุดเด่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
1) ให้นักเรียนได้เริ่มการเรียนรู้ด้วยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา (Problem Base) ที่สอดคล้องในชีวิตประจ าวัน และ
ปัญหาที่ได้จะมีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อน  และสามารถหาวิธีการแก้ได้หลากหลาย 2) ครูจัดหาแหล่งข้อมูล (Resource) 
หรือทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและขยายแนวคิดด้วยตนเองไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว 3) ครูจัดหาฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ของ 
เน้นความส าคัญของการสร้างความรู้โดยกลุ่มคนในสังคม และความสามารถในการเรียนหรือกระท าสิ่งใหม่ของเด็กยังไม่
เพียงพอท่ีจะเรียนหรือกระท าสิ่งนั้นได้ส าเร็จโดยล าพัง ตามหลักการของ  ไวก็อสกี ้รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการ
พัฒนาด้านพุทธิปัญญาที่อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนา เน้นวิธีการโดยน าเสนอในระหว่างการเรียนรู ้ซึ่ง
ประกอบด้วยฐานความช่วยเหลือจากสื่อมัลติมิเดีย เช่น วีดีโอ วีดีโอจาก EDLTV ฐานความช่วยเหลือจากงานเอกสาร 
บุคคลคือเพื่อนและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ กู๊ดแมน (2004 : 68)  ที่ค้นพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
คณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถเพิ่มความช านาญในการแก้ปัญหาและความสามารถในทางคณิตศาสตร์
มากขึ้น ค้นพบว่านอกจากน้ีแล้วนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอน
สตรัคติวสต์ยังมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์ป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ
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แสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระไม่มีการปิดกั้นความคิดใด ๆ เพื่อให้นักเรียนน าความคิดของตนเสนอเป็นแนวทางในการ
เลือกวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับกลุ่ม มีการตัดสินใจร่วมกันในกลุ่มเป็นหมู่คณะ มีการร่วมมือกันในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมซึ่ง
เป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตย ท าให้การเรียนการสอนง่ายไม่เครียด เกิดความสนุกสนาน ท าให้การเรียนท่ีดู
เหมือนเป็นนามธรรมกลับเป็นอย่างรูปธรรม รวมทั้งสื่อท่ีผู้วิจัยได้จัดเตรียมให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงความสามารถท่ีนักเรียนมีอยู ่
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1. ส าหรับการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 การท ากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย เป็นโครงงานท่ีก าหนดให้นักเรียนท าเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ย่อย เรื่อง ความคล้าย อาจจะสามารถน าไปปรับปรุงและใช้กับเนื้อหาอื่น ๆ และนักเรียนช้ัน
อื่น ๆ ได้ อย่างไรก็แล้วแต่ก่อนน ากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปจัดการเรียนการสอนครูควรศึกษาและท าความเข้าใจแต่
ละกิจกรรมให้ดีเสียก่อน เพราะการท ากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อาจใช้เวลาในการท านอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
    1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบโครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ครูควรจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมโดยจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้
แสดงออก มีกระบวนการคิด ฝึกคิด ฝึกท าด้วยตนเองและพยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ   
    1.3 ในการสร้างสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัค 
ติวิสต์ ครูต้องดูสภาพแวดล้อมและกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนก่อนว่าสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านของนักเรียนเป็น
อย่างไร กิจกรรมที่นักเรียนเล่นหรือท าในแต่ละวันเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางในการสร้างสถานการณ์ปัญหาได้
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จะท าให้นักเรียนเกิดความยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น 
    1.4 ในกิจกรรมฐานความช่วยเหลือ ครูควรมีอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมัลติมิเดีย สื่อท่ีเป็น
ลิงค์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาท่ีต้องการให้นักเรียนใช้ได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถน ามา
บูรณาการใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวได ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีคอนสตัรคติวิสต์กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
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