
บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ประกอบดว้ย 

2.1 แนวคิดพื้นฐานของโครงงานคณิตศาสตร์  
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
2.3 การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
2.4 การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
2.5 ทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญา 
2.6 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
2.7 การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
2.8 การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.9 การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
6. ความพึงพอใจ 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 

 



 16 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพฒันาความเป็นมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วม 
กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตาม
ศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน ดงัน้ี 
 สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วนร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน
และการใชจ้ านวนในชีวิตประจ าวนั 
 สาระท่ี 2 การวดั ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และ
การน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 สาระท่ี 3 เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ 
การนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation) ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 
 สาระท่ี 4 พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการ การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 
 สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม 
การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล ค่ากลาง และ
การกระจายของขอ้มูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น 
การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
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 สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน มีดงัน้ี 
 สาระท่ี 1 : จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน  ค  1.1 : เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการด าเนินการต่างๆ และสามารถใหก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหาได ้
 มาตรฐาน ค 1.3 : ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหาได ้
 มาตรฐาน ค 1.4 : เขา้ใจระบบจ านวนและสามารถน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใชไ้ด ้
 สาระท่ี 2 : การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 : เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้
 มาตรฐาน ค 2.2 : แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัได ้
 สาระท่ี 3 : เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได ้
 มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหาได ้
 สาระท่ี 4 : พชีคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์และฟังกช์นัต่างๆ ได ้
 มาตรฐาน ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ 
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 : เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้
 มาตรฐาน ค 5.2 : ใชว้ิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน   ค 5.3  : ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหาได ้
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สาระท่ี 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน  ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 9-10) 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model เพ่ือพฒันาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 2.1 แนวคิดพื้นฐานของโครงงานคณิตศาสตร์ 

2.1.1 ความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์  
ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์  
นักการศึกษาหลายท่านรวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ให้ความหมายของค าว่า

โครงงานคณิตศาสตร์ไว ้ดงัน้ี 
 โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนไดสื้บเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และตามศกัยภาพของ
นักเรียน นักเรียนไดมี้โอกาสพฒันาความคิดอย่างอิสระ ลุ่มลึก ดว้ยการเช่ือมโยงความรู้หรือขยาย
องคค์วามรู้ในประเด็นท่ีสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผน ด าเนินงานตาม
แผน จนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ การท าโครงงานคณิตศาสตร์อาจท าเป็นรายบุคคล หรือท าแผน
จนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ การท าโครงงานคณิตศาสตร์อาจท าเป็นรายบุคคล  หรือท าร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์อาจเป็นโครงงานขนาดเล็กท่ี
สัมพนัธ์กบับทเรียนคณิตศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นการขยายความรู้จากบทเรียน อาจเป็น
โครงงานขนาดใหญ่ท่ีมีความลุ่มลึก และซับซ้อนก็ได ้โครงงานเป็นงานของนกัเรียนท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการศึกษาค้นควา้หาความรู้ในประเด็นท่ีสนใจ  ต้องการหาค าอธิบาย หาค าตอบในปัญหาท่ี
สนใจ คิดริเร่ิมดว้ยตวันกัเรียนเอง ภายใตก้ารใหค้  าแนะน า ปรึกษา ดูแลและอ านวยความสะดวกของ
ครู หรือผูรู้้อ่ืน ๆ (สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 2548 น. 1, สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 น. 152,  กรมวิชาการ 2545 น. 1, ชยัศกัด์ิ ลีลา
จรัสกุล 2542 น. 5-6,  ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล 2554 น. 6,  ยุพิน พิพิธกุล  2550 น. 10, สุวร กาญจนมยูร 
2553 น. 5)โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียน ไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือข้อสงสัย  ช่วยให้นักเรียนพัฒนา
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ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ น าความรู้คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตจริงอนัจะเป็นการเสริมสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และฝึกความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีตนคิดหรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
(สมวงษ ์แปลงประสพโชค และคณะ 2547 น. 4,  สุชาติ วงศสุ์วรรณ 2542 น. 6 - 7)  

ความหมายของการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีให้ความหมายว่า 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกไปกบัการเรียนการสอน
ปกติโดยเร่ิมฝึกให้นักเรียนท าโครงงานอย่างง่ายหรือโครงงานขนาดเล็ก(Mini.project).ท่ี มี
ส่วนประกอบไม่มากนกั แลว้ค่อยเพิ่มองคป์ระกอบของการน าเสนอให้มากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและปฏิบติัได้ เช่น การสรุปสาระส าคญัของบทเรียนตาม
ความเขา้ใจ การสร้างขอ้ค าถามหรือโจทยปั์ญหาท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียนนั้นขึ้นมาเองพร้อมกบัการ
แสดงการหาค าตอบ การน าความรู้จากบทเรียนไปอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การหาตัวอย่าง
เพิ่มเติม และการน าความรู้จากบทเรียนไปใชแ้กปั้ญหาท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียนโดยตรง  ซ่ึงเป็นปัญหา
ท่ีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือก าหนดขึ้นมาเอง ตอ้งมีวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจกวา่การท าแบบฝึกหัด
ตามปกติ  

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์  
ชัยศักด์ิ ..ลีลาจรัสกุล (2542, น .7-8).และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย(ี2546, น. 152 -153) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์เป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ  
1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษา หาค าตอบของ

ปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการออกแบบการทดลอง และด าเนินการทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหา
ท่ีต้องการทราบหรือเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ขั้นตอนของการท าโครงงานประเภทน้ี
ประกอบดว้ย การก าหนดปัญหา การตั้งสมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซ่ึงตอ้งมีการควบคุมตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา แลว้ด าเนินการทดลองโดยจดักระท ากบัตวัแปร
อิสระ เพื่อดูผลท่ีเกิดขึ้นกบัตวัแปรตาม การแปลผลและสรุปผลการทดลอง  

2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจ โครงงานประเภทน้ีเป็นกิจกรรมการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ท่ีมีอยู่หรือ
เป็นอยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชวิ้ธีการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้นมาจดักระท า 
เช่น จ าแนกเป็นหมวดหมู่ แลว้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ์ โครงงานประเภทน้ีอาจเป็น
การพฒันาหรือประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานไดต้ามวตัถุประสงค์ โดย
การประยุกตท์ฤษฎีหรือหลกัการทางคณิตศาสตร์ อาจเป็นการประดิษฐ์ส่ิงใหม่ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อน
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หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่แลว้ให้ใช้งานไดดี้กว่าเดิม รวมทั้งอาจเป็นการเสนอ
หรือปรับสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง\  

4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  โครงงานประเภทน้ีเป็น
โครงงานท่ีผูท้  าจะตอ้งเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างมีเหตุผล มีหลกัการ
ทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนบัสนุน อาจเสนอในรูปค าอธิบาย สูตร หรือสมการ โดยมีขอ้มูลหรือ
ทฤษฎีอ่ืนสนบัสนุน การท าโครงงานประเภทน้ีผูจ้ดัท าจะตอ้งมีพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอยา่ง
ดี และตอ้งศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมาก จึงสามารถสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎีได ้ 

สุวร กาญจนมยรู (2553, น. 4 - 67) ไดแ้บ่งโครงงานคณิตศาสตร์เป็น 2 ประเภท คือ  
1. โครงงานท่ีท าให้เกิดองคค์วามรู้ตามเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นงานท่ีเกิดจากการศึกษา 

คน้ควา้ วิจยัเก่ียวกบัองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ส่ิงท่ีศึกษา คน้ควา้ แลว้คน้พบ อาจเป็นขอ้เท็จจริง 
ความคิดรวบยอด สมบติัต่าง ๆ หลกัการ กฎ วิธีการพิสูจน์ เทคนิคคิดเลขเร็ว กลวิธีคิด หรือทฤษฎี 
เป็นตน้ หวัเร่ืองท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเลือกท าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์นั้นไดม้าจาก  

1.1 เร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้สงสัย ซ่ึงนกัเรียน 
อยากรู้ อยากเขา้ใจ และตอ้งการหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง บางคร้ังหัวขอ้เร่ืองท่ีนักเรียนท าเป็นโครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่ของกลวิธีคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์จดัเตรียมไวใ้ห้ และนกัเรียนแต่ละ 
คน หรือแต่ละกลุ่มตอ้งการศึกษา คน้ควา้ ใหลุ้่มลึกมากกวา่ท่ีเล่าเรียนอยู่  

2. โครงงานท่ีน าความรู้ หลกัการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้
ของสาขาวิชาการอ่ืนหรือใช้เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหา .เป้าหมายหลักของการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ก็เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีความรู้และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  หรือมีศกัยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงหมายถึงความมีพลงัหรือมีความสามารถในการใชค้ณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ศกัยภาพทางคณิตศาสตร์จะเก่ียวขอ้งกบัการคิด การส่ือความหมาย การสรุป
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของสาขาวิชา
การอ่ืน หรือใช้เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหา  ดังนั้ นการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์จึงเป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรมท่ีเป็นการฝึกใชอ้งคป์ระกอบส าคญั 4 ประการต่อไปน้ีคือ  
1) การคิดทางคณิตศาสตร์ 2) แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 3) การส่ือสารแนวคิด 4) การใชค้ณิตศาสตร์
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหา นอกจากองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การพฒันาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ยงัต้องการฝึกให้มีความสามารถอีก  3 
ประการคือ .1).ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม .2).มี เจตคติท่ี ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 3) ซาบซ้ึงในวิชาคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงประวติัศาสตร์และทางสังคม  
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ยพุิน พิพิธกุล (2547, น. 19 - 20) กล่าวไวว้า่การท าโครงงานคณิตศาสตร์นั้นอาจจะแบ่งเป็น
ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี  

1. ลกัษณะเชิงประวติัศาสตร์ เป็นโครงงานในรูปแบบเอกสาร โครงงานน้ีจะตอ้งใช้แหล่ง
อา้งอิงจ านวนมาก เช่น หอ้งสมุด ศูนยว์ิทยบริการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกับประวติัของนักคณิตศาสตร์  ประวติัของจ านวนและตัวเลข  ประวัติการพัฒนาของ
คณิตศาสตร์ ประวติัการคน้พบส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เป็นตน้  

2. ลกัษณะตามสาระการเรียนรู้ (ดา้นความรู้) เช่น จ านวน พีชคณิต เรขาคณิต การวดั สถิติ
และความน่าจะเป็น แคลคูลสั คณิตศาสตร์เตม็หน่วย โครงงานลกัษณะน้ีจะใชค้วามรู้ดา้นเน้ือหามา
พิจารณาโดยตรง ตวัอยา่งเช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนนบัสองจ านวนกบัตวัหารร่วมมาก และ 
ตวัคูณร่วมน้อย ของจ านวนนับสองจ านวนนั้น การตรวจสอบอนุกรมคอนเวอร์เจนต์และไดเวอร์
เจนต ์หรืออาจจะท าในลกัษณะต่าง ๆ แลว้ใชเ้น้ือหาคณิตศาสตร์มาเก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น รูปไหนมี
พื้นท่ีมากท่ีสุด เป็นตน้  

3. ลกัษณะประยุกต์ใช้ ผูท้  าโครงงานจะตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรู้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ไปใช ้เช่น การออกแบบลายกระเบ้ืองปูพื้นโดยใชรู้ปเรขาคณิต โมบายรูปเรขาคณิต 
การบรรจุกล่อง ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ค่าใชจ่้ายในการเล่นกีฬา การจดัผงับา้น การจดัจราจรใน
โรงเรียน ค่าเล้ียงดูสัตว ์การซ้ือหรือการเช่า มหัศจรรยข์องคณิตศาสตร์ การสมมาตรตามธรรมชาติ 
ดนตรีกบัคณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในชีววิทยา เกมโอและเอกซ์ เกมก้านไมข้ีดไฟ การเล่น
หมากรุก กลคณิตศาสตร์ กลไพ่ ฯลฯ  

ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล (2554, น. 8 - 9) แบ่งโครงงานคณิตศาสตร์เป็น 7 ประเภท ดงัน้ี   
1. โครงงานท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียน เป็นโครงงานท่ีมีความเช่ือมโยงกบับทเรียนโดยตรง เช่น 

การสรุปสาระส าคญัของบทเรียนตามความเขา้ใจ การสร้างขอ้ค าถามหรือ โจทยปั์ญหาท่ีสอดคลอ้ง
กบับทเรียนนั้นขึ้นมาเองพร้อมกับแสดงการหาค าตอบ การน าความรู้ จากบทเรียนไปอธิบายส่ิง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การหาตวัอย่างเพิ่มเติมถือเป็นการจดัการความรู้ของผูจ้ดัท าโครงงาน โครงงาน
ประเภทน้ีรวมทั้งการน าความรู้จากบทเรียนไปใช้แกปั้ญหาท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียนโดยตรง  ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือก าหนดขึ้นมาเอง ทั้งน้ีตอ้งมีวิธีการน าเสนอโครงงานท่ีน่าสนใจ
กว่าการท าแบบฝึกหัดตามปกติ โครงงานประเภทน้ีเหมาะกับนักเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมตน้เรียนรู้การท า
โครงงาน โดยท าเป็นโครงงานเล็กๆ อย่างง่ายท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั การท าแบบฝึกหัดท่ีนักเรียน
คุน้เคย เป็นการน าโครงงานมาใชเ้ป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอน  

2. โครงงานประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นโครงงานท่ีน าความรู้ สมบัติทางคณิตศาสตร์ หรือ
ทฤษฎีบทไปอธิบายปรากฏการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มรอบตวั รวมถึงการน าไปใช้
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ปัญหาในชีวิตจริง และการน าไปใชใ้นศาสตร์อ่ืนๆ ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งมีความลุ่มลึกในเน้ือหา
คณิตศาสตร์นั้นๆ ตามความเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียนของนกัเรียน เช่น การน าความรู้เร่ืองเลขยก
ก าลังไปอธิบายการแพร่กระจายของเช้ือโรค การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ การอธิบายการเกิด
เสียงดนตรีโดยใชล้าดบัเรขาคณิต  

3. โครงงานเชิงทฤษฎี  เป็นโครงงานท่ีสร้างข้อความคาดการณ์จากการสังเกต  ค้นหา
ความสัมพนัธ์จากตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอย่าง โดยการใชก้ารให้เหตุผลแบบอุปนยั การสร้างสูตรหรือ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวน้ี อาจสร้างใหม่ขึ้นมาเอง(ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย
ส าหรับนักเรียนทัว่ไป) หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้แต่น ามาอธิบายให้เกิดความชัดเจนตามความ
เข้าใจของผู ้จัดท าโครงงาน  นอกจากน้ียงัรวมถึงโครงงานท่ีเกิดจากความสนใจศึกษาเน้ือหา
คณิตศาสตร์ในเชิงลึกหรือในบางแง่มุมท่ีน่าสนใจ การเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์เน้ือหาต่าง ๆ 
เช่น การอธิบายความเก่ียวขอ้งกนัของเศษส่วน ทศนิยม อตัราส่วนและร้อยละ  

4. โครงงานเชิงส ารวจ เป็นโครงงานท่ีมุ่งศึกษาเหตุการณ์ กิจกรรม ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชีวิต
จริง มีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มรอบตวัหรือมีอยูใ่นธรรมชาติ โดยใชก้ารส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลมาศึกษา 
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ แปลความหมายและอธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ โครงงานเชิงส ารวจรวมถึงการ
ส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เป็นฐานความรู้ไปสู่การวิจยัเชิงส ารวจ  

5. โครงงานประดิษฐ์คิดคน้ เป็นโครงงานท่ีมีผลของการด าเนินงานหรือผลลพัธ์ท่ีอยู่ในรูป
ส่ิงประดิษฐ์ หรือแนวคิดท่ีเป็นของตนเอง สร้างสรรคค์ิดคน้ขึ้นจากความรู้ สมบติัทางคณิตศาสตร์ 
หรือทฤษฎี รวมถึงการใช้เคร่ืองมือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ 
เช่น โครงงานประดิษฐ์การออกแบบการปูแผ่นกระเบ้ืองท่ีมีลวดลายโดยใชก้ารแปลงทางเรขาคณิต 
การออกแบบลายผ้าจากฟั งก์ชันโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี .การส ร้างส่ิ งประดิษ ฐ์โดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ต่างๆ  

6. โครงงานเชิงทดลอง เป็นโครงงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงงานเชิงทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ มีการก าหนดปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบ ตั้งสมมติฐานอย่างมีเหตุผลเพื่อคาดเดา
ค าตอบ  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน  และสรุปผลการทดลอง ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์เชิงทดลอง  เช่น 
โครงงานสร้างนาฬิกาโดยใช้การไหลออกของน ้ า โครงงานเชิงทดลองบางโครงงานอาจเป็นการ 
แสดงการน าคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล  

7. โครงงานเชิงประวติัศาสตร์ เป็นโครงงานท่ีศึกษาเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของ
เร่ืองราวต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ เช่น ประวติัของสัญลักษณ์ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ ประวติัของ
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จ านวนและตวัเลข ประวติันักคณิตศาสตร์และผลงานทางคณิตศาสตร์  การคิดคน้และการหาข้อ
คน้พบต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  

ประเภทของโครงงานต่างๆ ไม่ไดแ้บ่งแยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง โครงงานบางโครงงาน
อาจมีลักษณะเป็นโครงงานมากกว่าหน่ึงประเภทก็ได้  เช่น โครงงานออกแบบช้ินขนมเป็นรูป
เรขาคณิตชนิดต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นโครงงานส่ิงประดิษฐ์ แต่ผูจ้ดัท าโครงงานมีการส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยว่า ชอบช้ินขนมรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด โครงงานน้ีจึงมีลกัษณะเป็น
โครงงานเชิงส ารวจด้วย การแบ่งประเภทโครงงานทางคณิตศาสตร์มีการแบ่งประเภทไวอ้ย่าง
หลากหลายขึ้นอยูก่บัเกณฑแ์ละจุดมุ่งหมายท่ีใชใ้นการแบ่ง  

2.1.2 ความส าคัญของโครงงานคณิตศาสตร์  
ปรีชา เนาว์เยน็ผล(2554, น. 11 - 14) เสนอว่าโครงงานคณิตศาสตร์มีความส าคญั  ต่อการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเด็นต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี  
1. โครงงานคณิตศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้  
2. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นช่องทางใหน้กัเรียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้  
3.  การจดัท าโครงงานท าใหเ้กิดการทบทวนเน้ือหาสาระของคณิตศาสตร์  
4. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองและเป็น

ระบบ  
5. โครงงานคณิตศาสตร์ท าใหเ้กิดผลิตผลของการศึกษาคน้ควา้  
6. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมเตรียมการและฝึกฝนนกัวิจยัขั้นตน้  
7. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ทางดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
7.1 ฝึกการแกปั้ญหา  
7.2 ฝึกการใหเ้หตุผล  
7.2 ฝึกการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
7.3 ฝึกการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและการใช ้

ตวัแทน  
7.4 การคิดหาหวัขอ้โครงงานตอ้งมีความแปลกใหม่  

จากความส าคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น .ท าให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะน า
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันานกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพมากท่ีสุด  
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2.1.3 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์  
ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล(2542, น. 6) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ไวว้า่  
1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรัก ความสนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
2..เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แกปั้ญหา  
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  หรือออกแบบ

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได ้โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์  
4. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 
5. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
6. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก พร้อมทั้งไดมี้โอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง  
7. เพื่อพฒันาความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ หรือวิจยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความสนใจและมี

ความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ปรีชา เนาว์เย็นผล(2554, น. 14 - 15) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าโครงงาน

คณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี  
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ไดน้ าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตจริง และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง  เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อยา่งมีความหมาย รวมทั้งการน าไปบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ  มีความตระหนักในประโยชน์และ
คุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา คน้ควา้ หรือวิจยัทางคณิตศาสตร์และเพิ่มพูนความรู้
ตามความถนดัและความสนใจตามศกัยภาพของตน  

4. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน มีความสามารถ
ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอ สามารถน ามาใช้ในการเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย  มีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ ไดพ้ฒันาทกัษะทางสังคม ทกัษะการด ารงชีวิตและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้ 

6. เพื่อพฒันาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทกัษะและกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริงอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอน  
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7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถทางคณิตศาสตร์  สามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการ
สังเคราะห์ การน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  

8. เพื่อให้นักเรียนมีวิสัยทศัน์ทางคณิตศาสตร์ พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละรู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น. 152) กล่าวไวว้่าการท า
โครงงานคณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี  

1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง กวา้งขวาง  
2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์  
3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ หรือทาวิจยัทางคณิตศาสตร์และเพิ่มพูนความรู้

ตามความถนดัและความสนใจ  
4. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะการส่ือสารท่ีน ามาใชใ้นการเผยแพร่ผลงานของตนเอง  
5. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ี

ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท าให้ผูว้ิจยัไดแ้นวคิด ในการ

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ในเชิงบูรณาการ มีการใชค้วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ผสมผสานกบัทกัษะการแกปั้ญหาการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในศาสตร์ต่าง ๆ 
เขา้ดว้ยกนั การส่ือความหมายและการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  
ประกอบกับการฝึกการท างานร่วมกันของนักเรียน  เช่น ความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงได้ ส่งผลให้นกัเรียนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

2.1.4 หลกัการของโครงงานคณิตศาสตร์  
การจดักิจกรรมให้นักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ควรค านึงถึงหลักการท่ีส าคัญดัง น้ี 

(ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล 2554 น. 13 – 15, ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล 2542 น. 6,  สุวร กาญจนมยรู 2553 น. 6)  
1. เร่ืองท่ีน ามาจัดท าโครงงานเป็นเร่ืองเก่ียวกับเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ หรือมีความ

เช่ือมโยงกบัเน้ือหาทางคณิตศาสตร์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้  
2. หัวข้อหรือเร่ืองท่ีน ามาจัดท าโครงงานต้องเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ  ต้องการศึกษา

คน้ควา้หาความรู้ หาค าตอบ นกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิมวางแผนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง โดย
มีครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะและใหค้  าปรึกษา เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น  
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3. เร่ืองท่ีน ามาจดัท าโครงงานตอ้งเป็นเร่ืองใหม่  ไม่เป็นการลอกเลียนหรือดัดแปลงจาก
โครงงานท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ แต่สามารถต่อขยายหรือพฒันาโครงงานท่ีมีอยู่แลว้ในแง่มุมใหม่ท่ีเป็นตวั
ของตวัเอง ตอ้งแสดงถึงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

4. การท าโครงงานคณิตศาสตร์ตอ้งค านึงถึงเสรีภาพและเศรษฐกิจ หมายถึงการให้เสรีภาพ
แก่ผูท้  าโครงงานในเร่ืองท่ีจะท าโดยค านึงถึงวสัดุอุปกรณ์และเงินทุนท่ีมีอยูเ่ป็นองคป์ระกอบ  

5..การท าโครงงานคณิตศาสตร์เน้นกระบวนการแสวงหาความ รู้ด้วยวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเร่ิมจากการเลือกหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจศึกษา ก าหนดจุดประสงค์ วางแผนการศึกษา
คน้ควา้ ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการศึกษาคน้ควา้  

6. เร่ืองท่ีน ามาจดัท าโครงงานแสดงถึงการศึกษาอย่างลุ่มลึก  รู้จริง รู้แจง้ และรอบรู้ด้วย
วิธีการและแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีระบบ มีกระบวนการท่ีถูกตอ้งและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งไดทุ้กขั้นตอนและใชอ้า้งอิงได ้  

กล่าวโดยสรุปหลกัการส าคญัของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีดงัน้ี  
1..เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยการเช่ือมโยงทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์กับประเด็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ  สงสัย ต้องการหาค าตอบเป็นการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นสภาพจริง  

2. มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่อเน่ือง มีการวางแผนการท างานและลงมือ
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 

3. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และสร้างงานดว้ยตนเองท่ีเกิดจากการศึกษา คน้ควา้ โดย
ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบนัน้ีไดรั้บแนวคิดจากทฤษฏีจิตวิทยาการ

เรียนรู้ของกลุ่มปัญญานิยม ซ่ึงนกัจิตวิทยากลุ่มน้ีให้ความสนใจในการศึกษาปัจจยัภายในตวับุคคลท่ี
เรียกว่าโครงสร้างทางปัญญา(cognitive structure) ท่ีมีผลต่อการจ า การรับรู้และการแกปั้ญหาของ
บุคคล นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากตวับุคคลเองไม่ใช่
เกิดจากเง่ือนไข บุคคลเป็นผูก้ระท า สภาพแวดล้อมท่ีจะท าให้บุคคลเรียนรู้ได้ดีนั้นจะต้องเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลรับรู้และมีความหมายต่อบุคคลนั้นเท่านั้น อีกทั้งส่ิงใดท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้มา
ก่อนจะมีผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบนั ดงันั้นนกัจิตวิทยากลุ่มน้ีให้ความสนใจต่อส่ิงท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้
มาแลว้ เพื่อจะไปจดัประสบการณ์ท่ีมีความหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต 2553, น. 2 - 23)  
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ทฤษฏีของ จอห์ ดิวอ้ี (John Dewey, 1963 อา้งถึงใน ประทุม องักูรโรหิต, 2543) ใหแ้นวคิด
เก่ียวกบัการเกิดการเรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing) ท่ีสรุปไดว้า่ 1) การเรียนรู้เกิดจากการ
ท่ีนกัเรียนลงมือท างานต่างๆ ดว้ยตนเองเพื่อสร้างผลผลิตและผลงานขึ้นมา 2) นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้
วิธีคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการคิดแก้ปัญหา 3) นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ในการให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงแนวคิด
ดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของคิลแพททริค(Kilpatrick, 1996) ท่ีได้น าแนวคิดของดิวอ้ีมา
ประยุกต์ใช้โดยการท าการทดลองวิธีการสอนแบบโครงงาน  คิลแพทริคได้ศึกษาพบว่า นักเรียน
เรียนรู้ไดดี้เม่ือมีการวางแผนร่วมกนั มีอิสระในการตดัสินใจและไดท้ าในส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีผลให้
นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจมากขึ้น และนักเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองในดา้นต่าง  ๆ ให้
สูงขึ้น อนัเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของระดบัความสนใจ และเป้าหมายท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ 
ซ่ึงต่างจากการท่ีครูเป็นผูก้  าหนดหรือจากบทเรียนส าเร็จรูป  จึงเป็นท่ียึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง การ
สอนแบบโครงงานเป็นหัวใจส าคญัของทุกกิจกรรมในการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีของ 
จอห ์ดิวอ้ี ดงัน้ี  

1. นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนาน โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนดัและศกัยภาพด้วยการศึกษา คน้ควา้ ฝึก

ปฏิบติัฝึกทกัษะจนถึงเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลกัษณะนิสัยอนัพึงประสงค ์เกิดกระบวนการท างาน  
4. นักเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการท ากิจกรรมร่วมกนั  และคน้หาค าตอบจากประเด็น

ค าถามจากผูส้อนและเพื่อน ๆ สามารถคน้หาค าตอบและวิธีการไดด้ว้ยตนเอง  
5. ทุกขั้นตอนการจดักิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนไดซึ้ม

ซบัส่ิงท่ีดีงามไวใ้นตนเองตลอดเวลา  
6. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการปฏิบติังาน  โดยให้แต่ละคน

เรียนรู้เต็มตามศกัยภาพของตน ไม่น าผลงานของนักเรียนมาเปรียบเทียบกนั มุ่งให้นกัเรียนแข่งขนั
กบัตนเองและไม่เลง็ผลเลิศจนเกินไป  

7. ผลท่ีเกิดขึ้นกบันกัเรียนคือ นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดการพฒันารอบดา้น มีอิสระ
ท่ีจะเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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2.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
2.3.1 แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เกีย่วกบัโครงงานคณิตศาสตร์  
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานจดัวา่เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้วิธีหน่ึง ปรีชา เนาว์

เยน็ผล (2554, น. 9 - 12) และ นภสัสร สุทธิกุล (2546, น. 33) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์ไว ้3 แนวทาง คือ  

1) การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน (project activities) เป็นการจดัการ 
เรียนรู้โดยสอดแทรกการน าโครงงานเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนรู้หลงัจากเรียนรู้เน้ือหาสาระจาก
บทเรียนแลว้ เป็นการน าโครงงานเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้  ในลกัษณะกิจกรรม
ฝึกทกัษะเสริมความรู้ความเขา้ใจ และประยุกต์ใช้ความรู้รวมทั้งขยายฐานความรู้ท่ีสัมพนัธ์ และ
สอดคลอ้งกบับทเรียน การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานจดัว่าเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้วิธี
หน่ึง  

2) การสอนการท าโครงงาน (teaching for projects) มีจุดประสงคห์ลกัเพื่อสอนให ้
นักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้  อาจเร่ิมจากการเลือกหัวข้อของโครงงาน  การก าหนด
จุดประสงคข์องโครงงาน การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนการท าโครงงาน การปฏิบติังาน
ตามโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงาน  เน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงงานเปิดกวา้งตามความสนใจของนกัเรียน  

3) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (project approach) หรือการจดัการเรียนรู้โดย 
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน(project based learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความสนใจนกัเรียน
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม นกัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาคณิตศาสตร์จากการท าโครงงานท่ีริเร่ิมโดยนกัเรียน
เองโดยครูผูส้อนหรือผูรู้้เป็นผูใ้หค้  าแนะน า และใหค้ าปรึกษา  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
แนวทางท่ี 1 จดัสอดแทรกในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

2.3.2 ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์  
ปรีชา เนาวเ์ย็นผล (2554, น. 32 - 42) ไดใ้ห้แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

โครงงานวา่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได ้4 ขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมเรียนรู้สู่โครงงานเบ้ืองตน้ ฝึกท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม ทางคณิตศาสตร์

โดยให้น าเสนอในรูปโครงงานอย่างง่าย ฝึกการตั้งช่ือโครงงาน ก าหนดจุดประสงค์ของโครงงาน 
ระบุหัวขอ้ของเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและเขียนรายงาน การด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 
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ขั้นตอนท่ี 2 ฝึกฝนเติมสาระและระบุวิธีด าเนินงาน เพิ่มเติมหัวขอ้จากขั้นตอนท่ี 1 โดยเพิ่ม
รายละเอียดของเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานคณิตศาสตร์อย่างง่ายท่ีท าและเพิ่มการเขียนวิธี
ด าเนินงานสั้นๆ ในการจดัท าโครงงาน  

ขั้นตอนท่ี 3 สอดประสานท าโครงงานท่ีสมบูรณ์ ฝึกท าโครงงานท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียนให้มี
ความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น เขียนรายงานการท าโครงงานท านองเดียวกนักบัขั้นตอนท่ี 1 และ 2 โดยให้มี
ความละเอียดชัดเจนขึ้นและเพิ่มเติมหัวข้อท่ีส าคัญในการเขียนรายงานให้สมบูรณ์ได้แก่ ความ
เป็นมา ระยะเวลาด าเนินงาน สรุปและขอ้เสนอแนะและหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสม  

ขั้นตอนท่ี 1-3 เป็นการฝึกให้นกัเรียนท าโครงงานท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมหรือแบบฝึกหัด
ของบทเรียนในกรอบของจุดประสงค์การเรียนรู้  รวมถึงการขยายขอบข่ายขององค์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับบทเรียน เป็นการสอดแทรกโครงงานเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน  เม่ือ
นกัเรียนประสบความส าเร็จแลว้จึงด าเนินการในขั้นตอนท่ี 4 ต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ท าโครงงานท่ีสนใจ เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับการจดัท า
โครงงานประเภทต่างๆ นอกเหนือไปจากการจดัท าโครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เปิดโอกาสนักเรียนมีอิสระในการท าโครงงานอย่างเต็มท่ี อาจเป็นโครงงานท่ีนักเรียนสนใจศึกษา
เพิ่มเติมเชิงลึกเป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการกบัเน้ือหาสาระ หลายสาระก็ได ้ 

แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมเรียนรู้สู่โครงงานเบ้ืองตน้  
ขั้นตอนทัว่ๆ ไปของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีนิยมใชก้นัสรุปยอ่ๆ ไดด้งัน้ี  

1. น าเขา้สู่บทเรียน โดยการทบทวนความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความ 
พร้อมในการเรียนเน้ือหาใหม่ หรือสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญัของบทเรียน  

2. น าเสนอเน้ือหาใหม ่ดว้ยการเสนอตวัอยา่ง บทนิยามหรือใชก้ารแกปั้ญหาท่ีมี 
ความเก่ียวขอ้งเพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหาใหม่  

3. เสริมสร้างความเขา้ใจ น าเสนอตวัอยา่งเพิ่มเติม ครูและนกัเรียนสรุปขอ้ความรู้ 
ร่วมกนั  

4. น าไปใช ้แสดงการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้อาจอยูใ่นรูปการแกโ้จทยปั์ญหา 
5. ฝึกทกัษะและทบทวนรวมทั้งการขยายฐานความรู้ดว้ยการใหน้กัเรียนท า 

แบบฝึกหดั หรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามขั้นตอนข้างต้นสามารถสอดแทรกกิจกรรม

โครงงาน โดยปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมส่วนทา้ยของกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นฝึกทกัษะและทบทวน 
ดว้ยการให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวคิดของการจดัท าโครงงานโดยแบ่ง
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นักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 – 4 คน ให้น าเสนอกิจกรรมในรูปโครงงานอย่างง่าย  ขนาดเล็ก อาจ
เรียกว่า “โครงงานนอ้ย (mini project)” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ให้มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของการเขียนรายงานการท าโครงการเพียง 3-4 ส่วนก็พอ  

องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเขียนรายงานการท าโครงงานขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมเรียนรู้สู่
โครงงานเบ้ืองตน้  

1. ช่ือโครงงาน สามารถก าหนดให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนก าลงัเรียน หรือเป็น
ช่ือในลกัษณะท่ีดึงดูดความสนใจซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีจะน าเสนอในรูปโครงงาน  

2. ผูจ้ดัท าโครงงาน ระบุช่ือนกัเรียนท่ีท าหรือช่ือกลุ่มท่ีจดัท าโครงงานร่วมกนั กลุ่มละ 3 – 4 
คน  

3. จุดประสงค์ ในส่วนน้ีถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับนักเรียน การเร่ิมตน้ฝึกให้นักเรียนมี
ความรู้สึกว่าการเขียนจุดประสงคไ์ม่ยากและสามารถท าไดด้ว้ยตนเองก็คือ  การปรับเปล่ียนท่ีให้ท า
แบบฝึกหดั พฒันามาเป็นจุดประสงคข์องโครงงาน ครูผูส้อนจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน
ไปดว้ยในตวั ช่วยดูแลและแนะน าการเขียนจุดประสงคข์องโครงงานใหอ้ยูใ่นกรอบของจุดประสงค์
การเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นโครงงานในระยะเร่ิมตน้ท่ีมีความเช่ือมโยงกบับทเรียนอยา่งตรงไปตรงมา  

4. สาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ระบุเพียงช่ือหัวขอ้หรือช่ือเร่ืองของบทเรียนท่ีนักเรียน
ก าลงัเรียนอยู่ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับโครงงานท่ีนักเรียนท า ในการท าโครงงานขั้นตอนแรกน้ีให้
นกัเรียนระบุเพียงช่ือของหวัขอ้หรือช่ือเร่ืองก็เป็นการเพียงพอ รายละเอียดต่างๆ ใหร้อไวก่้อนก็ได ้ 

5. ผลการด าเนินงาน  ส่วนประกอบของโครงงานในส่วนน้ีต้องมีความสอดคล้อง กับ
จุดประสงค์ของโครงงาน  เน่ืองจากจุดประสงค์ของโครงงานสามารถพัฒนามาจากค าสั่งของ
แบบฝึกหัดหรือค าสั่งของกิจกรรม ผลการด าเนินงานก็สามารถพฒันามาจากวิธีท าและค าตอบ ท่ีท า
ตามค าสั่งรวมถึงการแสดงผลตามท่ีระบุในจุดประสงคน์ัน่เอง ทั้งน้ีผูจ้ดัท าตอ้งมีวิธีการน าเสนอเป็น
ของตนเอง น าเสนอใหน่้าสนใจกวา่การท าแบบฝึกหดัตามปกติ  

หลงัจากนักเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์แลว้ ในขั้นฝึกทกัษะและทบทวน
รวมทั้งการขยายฐานความรู้ ครูก าหนดให้นักเรียนท าโครงงานเพิ่มเติมจากการท าแบบฝึกหัด หรือ
ทดแทนการท าแบบฝึกหัด ซ่ึงครูควรมีตวัอย่างโครงงานในเน้ือหาสาระนั้นให้นักเรียนศึกษาดว้ย 
แนวคิดง่ายๆ ในขั้นตอนเร่ิมตน้ท าโครงงานก็คือให้นกัเรียนจดัท าโครงงานจากกิจกรรมท่ีนักเรียน
คุน้เคยอยู่แล้ว โดยการพฒันาจากกิจกรรมการเรียนหรือจากการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนท่ีมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด ในระยะแรกน้ีครูจะมีบทบาทในการแนะน านักเรียนค่อนขา้งมาก 
เพื่อให้การจดัท าโครงงานอยู่ในกรอบจุดประสงค์ของบทเรียน  แต่นักเรียนก็ยงัมีอิสระในการคิด 
คน้หา ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดดว้ยตนเองและการคิดหาวิธีน าเสนอใหน่้าสนใจ ครูอาจตอ้งใชเ้วลา
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ในการจัดกิจกรรมสัก  3 - 4 คร้ัง คร้ังละ 1 - 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนมีความคุ ้นเคยกับการท า
โครงงานอย่างง่ายๆ สามารถก าหนดช่ือโครงงานได้ เขียนจุดประสงค์ ระบุเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัได ้นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้ าเสนอ
โครงงานท่ีกลุ่มของนกัเรียนจดัท าขึ้นดว้ยวิธีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยใชส่ื้อช่วยการน าเสนอ เช่น 
แผน่โปร่งใส เคร่ืองฉายภาพทึบแสง การน าเสนอดว้ยโปสเตอร์ และท่ีส าคญัคือการให้นกัเรียนไดมี้
โอกาสจดัแสดงโครงงานบนป้ายนิเทศของห้องเรียนติดแสดงไวค้ร้ังละประมาณ 1 สัปดาห์ ให้
นักเรียนกลุ่มอ่ืนไดม้าศึกษาช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งและให้ขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงจะท าให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอีกดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 2 ฝึกฝนเติมสาระและระบุวิธีด าเนินงาน  
หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการคิดในขั้น

การให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมหลังเรียน  ครูสามารถฝึกให้นักเรียนน าเสนอในรูป
โครงงานอย่างต่อเน่ืองต่อไป ส่วนประกอบของรายงานการท าโครงงานท่ีควรให้นักเรียนเพิ่มเติม
ในการจดัท าโครงงานขั้นตอนท่ี 2 น้ี คือการเพิ่มเติมรายละเอียดของเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งและการเขียนวิธีการด าเนินงาน โดยให้เขียนต่อจากจุดประสงคก่์อนท่ีจะแสดงผลของการ
ด าเนินงาน  

1. สาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้นกัเรียนพิจารณาวา่โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีจดัท ามีความ
เก่ียวขอ้งหรือได้น าเน้ือหาใดของคณิตศาสตร์มาใช้บ้าง ซ่ึงในขั้นตอนท่ี 1 นั้นให้นักเรียนเขียน
เฉพาะช่ือหัวข้อหรือช่ือเร่ือง  ต่อมาในขั้นตอนท่ี  2 น้ีอาจให้เพิ่มเติมสาระส าคัญของเน้ือหา
คณิตศาสตร์ลงไปดว้ย นักเรียนสามารถเขียนสาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาจากเน้ือหาใน
หนงัสือเรียนหรือจากบทสรุปขอ้ความรู้ของบทเรียน  

2. วิธีด าเนินงาน ส่วนประกอบของโครงงานในส่วนน้ีให้กล่าวถึงวิธีการท่ีน าไปสู่การได้
ค  าตอบส่ิงท่ีตอ้งการ หรือผลตามท่ีก าหนดในจุดประสงค์ให้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอนท่ีน าไปสู่การ
ได้ผลการด าเนินงานตามโครงงาน  นักเรียนสามารถเรียบเรียงขึ้นจากวิธีการ ขั้นตอนท่ีนักเรียน
ปฏิบัติโดยตรง การเขียนเล่าส่ิงท่ีได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองเป็นส่ิงท่ีไม่ยากส าหรับนักเรียน วิธี
ด าเนินงานท่ีใช้ในโครงงาน เช่น การศึกษาเอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์ผูรู้้ การส ารวจ การสังเกต 
การทดลอง การสร้างส่ิงประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างแบบจ าลองเพื่อหาค าตอบ  

ในขั้นตอนน้ีนักเรียนมีอิสระในการท ากิจกรรมในรูปโครงงานมากยิ่งขึ้น แต่ยงัอยู่ภายใน
กรอบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน ครูยงัตอ้งช่วยเสนอแนะอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนท่ีเป็นสาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง จ าเป็นท่ีครูจะตอ้งช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง ไม่ให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนของมโนมติทางคณิตศาสตร์ ครูสามารถน าสาระส าคญัจากแผนการจดัการเรียนรู้
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ของครูมาใชแ้นะน าการเขียนสาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงงานของนกัเรียนได้ ในตอนทา้ย
ของกิจกรรมการเรียน รู้แต่ละคร้ัง ครูสามารถก าหนดงานให้นักเรียนจัดท าโครงงานท่ี มี
ความสัมพนัธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ สาระส าคญัของเร่ืองท่ีเรียนก็จะไปปรากฏอยู่ในส่วน
สาระคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน  

ขั้นตอนท่ี 3 สอดประสานท าโครงงานท่ีสมบูรณ์  
เม่ือถึงระยะน้ีถือว่านักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าโครงงานได้พอสมควรแลว้ 

สามารถฝึกท าโครงงานท่ีมีความลุ่มลึกและมีขนาดใหญ่ขึ้นได ้การเขียนรายงานการท าโครงงานใน
ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการเขียนหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีมีความละเอียดชดัเจนขึ้น มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
โครงงานให้สมบูรณ์ตามรูปแบบของการเขียนรายงานโครงงาน  ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดแทรกโครงงานอยา่งง่ายมาตั้งแต่ตน้ เม่ือถึงขั้นตอนน้ีสาระในบทเรียนคณิตศาสตร์ทัว่ๆ ไป มกั
เป็นเร่ืองการประยุกตใ์ช้ความรู้ในลกัษณะการแกโ้จทยปั์ญหา  หรือเป็นการขยายฐานความคิดของ
เร่ืองท่ีเรียนออกไป ซ่ึงครูสามารถสนับสนุนให้นักเรียนแสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ในแนวทางท่ี
นกัเรียนสนใจในรูปของการจดัท าโครงงาน โดยก าหนดกรอบความคิดดว้ยจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ในขั้นตอนท่ี 3 น้ีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน  เป็น
โครงงานท่ีสมบูรณ์ชดัเจน จดัวา่เป็นโครงงานใหญ่ท่ีตอ้งใชค้วามคิดและเวลาพอสมควร หวัขอ้หรือ
องคป์ระกอบของรายงานการท าโครงงานในขั้นตอนท่ี 3 ท่ีควรเพิ่มเติมจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ให้
สมบูรณ์ มีดงัน้ี  

1. ครูท่ีปรึกษา โครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้น้ีครูท่ีปรึกษา หรือ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาก็คือครูผูส้อน  และอาจมีครูท่านอ่ืนซ่ึงมีความถนัดและความสนใจในเร่ือง ท่ี
นักเรียนจัดท าโครงงานมาช่วยเป็นท่ีปรึกษา เป็นการเตรียมตัวนักเรียนส าหรับท าโครงงานท่ี
นกัเรียนคิดไดเ้องอยา่งอิสระต่อไปหัวขอ้ครูท่ีปรึกษาน้ีอาจมีปรากฏในโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนตน้ ๆ 
ก่อนหนา้น้ีก็ได ้ 

2. ความเป็นมา ใหก้ล่าวถึงเหตุผล แรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดความสนใจท าโครงงานน้ี 
ขึ้นมา  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน บอกช่วงเวลา หรือระยะเวลารวมในการจดัท า 
โครงงาน อาจน าไปไวเ้ป็นส่วนขยายของวิธีการด าเนินงานก็ได ้ 

4. สรุปและขอ้เสนอแนะ เป็นการสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานท่ี 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ ควรสรุปแยกเป็นขอ้ๆ นอกจากน้ีสามารถเพิ่มเติมส่ิงท่ีนักเรียนผูจ้ดัท า
ไดรั้บจากการจดัโครงงานในลกัษณะท่ีเป็นขอ้คน้พบความรู้ รวมถึงแนวทางท่ีจะเสนอแนะให้ผูอ่ื้น
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
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หลงัจากท่ีนกัเรียนไดฝึ้กการท าโครงงานในกรอบของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ของบทเรียนท่ี
ก าหนดตามแผนการจดัการเรียนรู้ นับไดว้่านักเรียนมีประสบการณ์ในการท าโครงงานพอสมควร
แลว้ แต่ยงัเป็นโครงงานท่ีอยู่ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการก าหนดเร่ืองของครูผูส้อน  แมจ้ะมีความ
เป็นอิสระในการคิดค่อนขา้งสูง แต่ก็ยงัไม่มีความเป็นอิสระอยา่งเต็มท่ี เม่ือด าเนินงานมาถึงขั้นตอน
ท่ี 3 อาจถือได้ว่าการจดัการเรียนรู้โดยการสอดแทรกกิจกรรมโครงงานส้ินสุดลงแลว้ ในขั้นตอน
ต่อไปเป็นระยะท่ีนักเรียนจะเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท าโครงงาน ท่ีอาจอยู่นอกกรอบของ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด วางแผน และ
จดัท าโครงงานเอง โดยครูผูส้อนจะลดบทบาทลงเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรึกษา  

ขั้นตอนท่ี 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ท าโครงงานท่ีสนใจ  
ในขั้นตอนท่ี 4 น้ี จดัไดว้่าเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นกัเรียนจดัท าโครงงานโดยตรง เป็นการเปิด

โอกาสให้กลุ่มของนกัเรียนคิดหัวขอ้โครงงานเองตามความสนใจ ในลกัษณะท่ีเปิดมากขึ้น มีความ
เป็นอิสระมากขึ้น ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ภายใต้กรอบของจุดประสงค์การเรียนรู้เ ร่ืองใด เร่ืองหน่ึง 
โครงงานอาจมีความเช่ือมโยงสาระคณิตศาสตร์หลายเร่ือง  หรือมีความเช่ือมโยงกับสาระอ่ืนใน
ลกัษณะบูรณาการก็ได ้การจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ท าโครงงานท่ีสนใจ ใน
การท าโครงงานน้ีสามารถด าเนินการในลกัษณะเป็นกิจกรรมเสริม นอกเหนือไปจากการเรียนการ
สอนตามปกติในขั้นตอนน้ีครูสามารถให้ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนในการท าโครงงานกับนักเรียน 
และครูควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัโครงงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกความรู้และวิธีการในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในลกัษณะค่อย
เป็นค่อยไปจากโครงงานท่ีมีองค์ประกอบง่ายๆ  แลว้ค่อยเพิ่มองค์ประกอบให้มากขึ้นจนกระทั่ง
สมบูรณ์ตามรูปแบบของการจดัท าโครงงาน ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน เป็น
ดงัน้ี  

ท าแบบฝึกหัดท ากิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนฝึก
การเขียนรายงานน าเสนอในรูปโครงงานอย่างง่าย  เตรียมความพร้อมเรียนรู้เน้ือหาคณิตศาสตร์ฝึก
การแกปั้ญหาปลายเปิด  

ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมการเรียนรู้สู่โครงงานเบ้ืองต้น ฝึกท าโครงงานอย่างง่ายฝึกการตั้ งช่ือ 
ก าหนดจุดประสงค ์ระบุหวัขอ้ของเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและเขียนผลการด าเนินงาน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 ฝึกฝนเติมสาระและระบุวิธีด าเนินงาน ฝึกท าโครงงานอย่างง่าย โดยเพิ่มการ
เขียนรายละเอียดของเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเขียนวิธีด าเนินงานในการจดัท าโครงงาน  
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เป็นโครงงานท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  ท ากิจกรรมการเรียนขยาย
ฐานความรู้จากบทเรียนน าเสนอในรูปโครงงานเตม็รูป  

ขั้นตอนท่ี  3 สอดประสานท าโครงงานท่ีสมบูรณ์  ฝึกท าโครงงานท่ีมีความลุ่มลึกขึ้ น
น าเสนอโดยเพิ่มเติมหัวข้อท่ีส าคัญของโครงงานให้สมบูรณ์ได้แก่  ความเป็นมา ระยะเวลา
ด าเนินงาน สรุปและขอ้เสนอแนะและหัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสม  นักเรียนจดัท าโครงงานตาม
ความสนใจ อาจมีความเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  

ขั้นตอนท่ี 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ท าโครงงานท่ีสนใจ เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับการจดัท า
โครงงานประเภทต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการจดัโครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
เป็นโครงงานตามตามความสนใจของนกัเรียน  

2.3.3 แหล่งท่ีมาของโครงงานคณิตศาสตร์  
โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าขึ้ นเองเป็นพิ เศษภายใต้การให้

ค  าแนะน าเสนอแนะแนวทางของครู โครงงานอาจมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้ ใน
บทเรียนโดยตรง เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือเป็นการขยายฐานความรู้จากบทเรียน ให้กวา้งขวาง
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่ีมาของโครงงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นทั้งต่อครูและนักเรียน 
ผูว้ิจยัสรุปแหล่งท่ีมาของโครงงานคณิตศาสตร์จาก  ปรีชา เนาว์เย็นผล(2554, น. 42 -60) ได้พอ
สังเขป ดงัน้ี  

1) กิจกรรมฝึกทกัษะ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปเกมการเล่น แบบฝึกหดัหรือแบบฝึกทกัษะ  
รวมทั้งการใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างโจทยใ์นแบบฝึกทกัษะท่ีนกัเรียนสนใจ  

2) ใบงานหรือใบกิจกรรม มุ่งใหน้กัเรียนไดส้ังเกต ส ารวจศึกษา คน้หา 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ แลว้สร้างขอ้สรุปโดยอาศยัการให้เหตุผลแบบอุปนัย สามารถสร้าง
กิจกรรมในรูปใบงาน การปรับใบงานหรือใบกิจกรรมใหเ้ป็นโครงงานได ้  

3) แบบฝึกหดัแบบเปิด เป็นแบบฝึกหดัท่ีใชค้  าถามปลายเปิดใหน้กัเรียนมีอิสระใน 
การหาค าตอบตามมุมมองของนกัเรียน รวมทั้งการใชค้  าถามท่ีมีคาตอบไดห้ลาย ๆ ค าตอบ  

4) การสรุปสาระส าคญัของบทเรียน หลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ นกัเรียน 
สามารถสรุปบทเรียนนั้นดว้ยตนเอง แลว้น าเสนอในรูปโครงงานอยา่งง่ายได ้ 

5) โจทยปั์ญหา โดยอาจน าแนวคิดจากโจทยปั์ญหาไปใชแ้กปั้ญหาท่ีคลา้ยคลึง ใน 
สถานการณ์อ่ืนท่ีนักเรียนก าหนดขึ้น หรือขยายแนวคิดจากโจทยปั์ญหาท่ีมีอยู่ มองให้กวา้งไกลไป
จากบทเรียน หรือน าความรู้จากตวัอย่างและแบบฝึกหัดการแกโ้จทยปั์ญหาไปใช้อธิบาย  ขอ้สงสัย 
ใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงท่ีมีความซบัซอ้นยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยงัสามารถประมวลความรู้ จากตวัอยา่ง
และแบบฝึกหดัน าไปใชส้ร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีฐานการคิดจากบทเรียนและโจทยปั์ญหา  
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6) ส่ิงรอบตวั การท่ีนกัเรียนสามารถน าคณิตศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์ หรือ 
น ามาใช้แก้ปัญหาช่วยท าให้เห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ และช่วยใหบ้ทเรียนคณิตศาสตร์มีความหมายยิง่ขึ้น  

7) ความสนใจพิเศษ ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ตอ้งศึกษาท า 
ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นอยา่งชดัเจนลุ่มลึก น าไปสู่การจดัท าโครงงานได ้ 

8) การทดลอง เป็นการศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการจดักระท า   
2.3.4 หลกัการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  

1) ขั้นแกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มใหญ่  
1.1) น าเขา้สู่บทเรียน ทบทวนความรู้เดิมโดยยกสถานการณ์ปัญหาใน 

เร่ืองท่ีเรียนมาแลว้สนทนาซักถามให้ร่วมกันตอบค าถาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนเน้ือหา
ใหม่ สร้างความตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญัของบทเรียน  

1.2) น าเสนอเน้ือหาใหม่ ครูใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนท าความ 
เขา้ใจ ทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหาใหม่ และก าหนดแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั  

1.3) เสริมสร้างความเขา้ใจ นกัเรียนน าเสนอแนวคิด วิธีการหาค าตอบต่อ 
กลุ่มใหญ่เพื่อให้นักเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดซ่ึงกนัและกัน  ครูสรุปประเด็นท่ีนักเรียนน าเสนอ
และเพิ่มเติมใหช้ดัเจนขึ้น  

2) ขั้นเสริมสร้างความเขา้ใจดว้ยการแกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย  
2.1) น าไปใช ้แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 4 คน ครูช้ีแจงวิธีท างาน 

ร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย แสดงการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้อาจอยูใ่นรูปการแกโ้จทยปั์ญหาร่วมกนั  
2.2) ครูน าโจทยปั์ญหาใหก้บันกัเรียนในกลุ่มต่างๆ โดยใชใ้บกิจกรรม 

หรือใบงาน นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มยอ่ยเพื่อหาค าตอบของปัญหา  
2.3) ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มยอ่ย ครูเป็นผูอ้านวยความ 

สะดวก หมุนเวียนใหค้วามช่วยเหลือ พร้อมทั้งกระตุน้ตามกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการอภิปรายในการ
ประกอบกิจกรรมระยะแรก ๆ อาจระบุประเด็นท่ีควรอภิปรายตามขั้นตอนของการแกปั้ญหาไวใ้น
ใบกิจกรรม  

2.4) ใหน้กัเรียนในกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลการจดั 
กิจกรรมของกลุ่มคร้ังละกลุ่ม โดยใหก้ลุ่มท่ีน าเสนอคร้ังหลงั ๆ น าเสนอเฉพาะค าตอบท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มก่อน  
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2.5) ครูบูรณาการแนวคิดจากการน าเสนอของนกัเรียน สรุปเป็นประเด็น 
ใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น  

3) ขั้นขยายความคิดเพื่อน าไปสู่โครงงาน  
3.1) ฝึกทกัษะและทบทวน รวมทั้งขยายฐานความรู้ ดว้ยการใหน้กัเรียน 

ในกลุ่มย่อยท าใบกิจกรรมหรือใบงานท่ีสอดคลอ้งกับบทเรียนโดยสอดแทรกกิจกรรมโครงงาน
ปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมส่วนทา้ยของกิจกรรมการเรียนรู้ให้น าเสนอในรูปโครงงานอย่างง่ายขนาด
เลก็“โครงงานนอ้ย(Mini project)” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหมี้องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการเขียนรายงานการท าโครงการเพียง 3- 4 ส่วน  

3.2) การปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคล ใหน้กัเรียนฝึกการท าโครงงานเป็น 
รายบุคคลโดยเรียนแบบกิจกรรมโครงงานเป็นกลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ท าเป็นการบา้น หรือนอก
เวลาเรียนตามความเหมาะสม  หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็นดงัน้ี  

น าเขา้สู่บทเรียน  
ทบทวนความรู้เดิม  
แกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มใหญ่  
ครูเสนอปัญหาในชั้นเรียน นกัเรียนร่วมแกปั้ญหาแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบัครู  
น าเสนอเน้ือหาใหม่  
เสนอแนวคิด และสรุปประเด็นปัญหา  
เสริมสร้างความเขา้ใจ  

2.3.5 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์  
การประเมินผลเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะสะท้อนสภาพความส าเร็จของการจัดกิจกรรม  ผู ้

ประเมินจะร่วมกนัประเมินผลว่ากิจกรรมท่ีท าไปนั้น บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ปัญหา 
และอุปสรรคท่ีพบคืออะไร ได้ใช้วิธีแก้ไขอย่างไร นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากการท าโครงงานน้ี 
ดงันั้นในการประเมินผลโครงงานจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งประเมินใหค้รอบคลุมในทุกดา้น  

1) ผูป้ระเมินโครงงาน  
กรมวิชาการ (2545, น. 8 - 14) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโครงงานไวว้่าผูป้ระเมินโครงงาน

อาจด าเนินการดว้ยบุคคลต่อไปน้ี 
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1.1) นกัเรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเจา้ของโครงงาน  
ซ่ึงอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มท างาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้น ท่ีได้
ก าหนดหรือร่วมกนัก าหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวขอ้กิจกรรมใดท่ียงัขาดตกบกพร่องจะตอ้งเพิ่มเติม
ในส่วนใดบา้ง ความละเอียด รัดกุมในแต่ละขั้นเป็นอยา่งไร  

1.2) เพื่อนประเมิน อาจใหข้อ้คิดเห็นสะทอ้นภาพเพิ่มเติม เช่น ในระดบัชั้น 
ประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ความเห็นไปในเร่ืองของการเขียน การใชต้วัสะกด การันต ์วรรคตอน ซ่ึง
เน้นไปในดา้นภาษา ระดับมธัยมการประเมินโครงงานอาจเร่ิมขยายขอบเขตจากดา้นการใช้ภาษา
ออกไปถึงการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการตั้งช่ือโครงงานกบัจุดประสงคข์องโครงงาน และตาม
ความเขา้ใจของผูป้ระเมินเสนอแนะวิธีการศึกษาของผูป้ระเมิน เพื่อการพิจารณาการจดัรูปเล่มเพื่อ
การน าเสนอโครงงาน ฯลฯ  

1.3) ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน อาจใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมไดใ้นเร่ืองวิธีการอ่ืน 
ท่ีใช้ในการศึกษาหาค าตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเร่ืองท่ีศึกษากับวิชาอ่ืน  ข้อค้นพบท่ี
นกัเรียนไดจ้ากโครงงาน การน าค าตอบของการศึกษาท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ การน าขอ้คน้พบท่ีต่าง
ไปจากเป้าหมายของการศึกษาไปใชป้ระโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่ๆ  

1.4) ผูป้กครองประเมิน จะไดท้ราบถึงความสามารถ ความถนดัทางการเรียนของ 
ลูกหรือเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความตอ้งการของเด็กผูท้  าโครงงาน ท าให้สามารถปรับตวั
ปรับใจเพื่อการสนับสนุน ทั้งดา้นการเงิน ก าลงัใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
ของเด็ก ช้ีแนะอุปสรรคปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบติักิจกรรมขั้นต่างๆ ของโครงงาน 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าโครงงานคร้ังต่อไป  

2) แนวทางการประเมินโครงงาน  
การประเมินโครงงานควรใช้การประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง(Authentic Assessment) 

ดงัน้ี  
2.1) ท าไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  
2.2) ยดึพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียนเป็นส าคญั  
2.3) เป็นการพฒันาตนและการประเมินตนเอง  
2.4) ใหค้วามส าคญัในการพฒันาจุดเด่นของนกัเรียน  
2.5) มีการเก็บขอ้มูลระหวา่งปฏิบติัไดทุ้กบริบท ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และชุมชน  
2.6) อยูบ่นพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง เอ้ือต่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้  

สู่ชีวิตจริง  
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2.7) เนน้คุณภาพของผลงานซ่ึงเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความสามารถ 
ของนกัเรียน  

2.8) เนน้การวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง เช่น ใชข้อ้มูลในการสังเคราะห์  
อธิบาย สรุปเป็นกฎทัว่ไป ตั้งสมมติฐาน สรุปและแปลผล เป็นตน้  

2.9) วดัปฏิสัมพนัธ์ทางบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสุข สนุกสนาน  
ไม่เครียด  

2.10) สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกนั  
3) วิธีการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์  
การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ ตอ้งก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นท่ีตอ้งการประเมินเพื่อ

น ามาก าหนดตวับ่งช้ี ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือประเมิน สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(2546, น. 156 - 167) ให้วิธีการประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์โดยก าหนด
สาระส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งประเมิน ไวด้งัน้ี  

3.1) ความรู้  
3.2) ทกัษะกระบวนการ ประกอบดว้ย  

ก. การแกปั้ญหา  
ข. การใหเ้หตุผล  
ค. การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
ง. การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  

กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  
จ. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

3.3) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย  
ก ท างานอยา่งเป็นระบบ  
ข. มีระเบียบวินยั  
ค. มีความรอบคอบ  
ง. มีความรับผิดชอบ  
จ. มีวิจารณญาณ  
ฉ. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
ช. ตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
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3.4) แหล่งการเรียนรู้ พิจารณาจาก  
ก. ความเหมาะสม  
ข. ความพอเพียง  
ค. ความน่าเช่ือถือ  

เกณฑ์การประเมินผลการท าโครงงานคณิตศาสตร์ใช้วิธีประเมินแบบอิงมาตรฐานท่ีตอ้ง
สร้างเกณฑ์ให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือการแสดงออกในแต่ละรายการประเมิน  และก าหนด
ความสามารถของนกัเรียนดว้ยคาอธิบายท่ีบอกคุณภาพของงาน เพื่อแสดงความกา้วหนา้ของผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนไดก้ าหนดเป็น 4 ระดบัคุณภาพ คือ 1 หมายถึง ปรับปรุง ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้
ระดบั 3 หมายถึง ดี และระดบั 4 หมายถึง ดีมาก ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี  

1..การประเมินผลแบบรวมของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นการประเมินผลใน
ภาพรวมของโครงงานนั้ นๆ ซ่ึงจะก าหนดระดับคุณภาพตามผลงานท่ีปรากฏ  โดยมีค าอธิบาย
ประกอบวา่นกัเรียนท าอะไรไดบ้า้งและท าไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณา ประกอบดว้ย  

1.1 แสดงความเขา้ใจของปัญหา  
1.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
1.3 ใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆในการจดัท าโครงงาน  
1.4 การน าเสนอโครงงานมีล าดบัขั้นตอน  
1.5 มีการวางแผนการท างานเป็นระบบ  
1.6 มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้  

2. การประเมินผลการท าโครงงานคณิตศาสตร์แบบวิเคราะห์ เป็นการประเมินโดยแยกเป็น
รายองค์ประกอบ  การให้น ้ าหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกัน  ตามระดับ
ความส าคญัเกณฑใ์นการพิจารณา ประกอบดว้ย   

2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
2.2 การสร้างขอ้ความคาดการณ์  
2.3 แหล่งการเรียนรู้  
2.4 การด าเนินการท าโครงงาน  
2.5 การน าเสนอ  
2.6 ความรับผิดชอบและความรอบคอบ  
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ในกรณีท่ีสรุปผลการประเมินเพื่อหาระดบัคุณภาพของงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียอาจใช้

เกณฑก์ารก าหนดระดบัคุณภาพของงานแต่ละช้ินดงัน้ี  
4  หมายถึง ดีมาก   ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.6-4.0  
3  หมายถึง ดี   ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.6-3.5  
2  หมายถึง พอใช ้  ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.6-2.5  
1  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง  ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่  1.6  

ส าหรับกรณีท่ีใช้วิธีการหาระดบัคุณภาพของงานโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของคะแนน
รวมอาจใชเ้กณฑก์ารก าหนดระดบัคุณภาพของงานแต่ละช้ินดงัน้ี  

4  หมายถึง ดีมาก   ไดค้ะแนนรวมร้อยละ  80-100  
3  หมายถึง ดี   ไดค้ะแนนรวมร้อยละ  60-79  
2  หมายถึง พอใช ้  ไดค้ะแนนรวมร้อยละ  40-59  
1  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง  ไดค้ะแนนรวมต ่ากวา่ร้อยละ 40  

2.3.6 การประเมินกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
การประเมินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  เป็นการประเมินตามสภาพจริงเป็นการ

ประเมินผลจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงโดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้
นักเรียนปฏิบัติจะเป็นงานหรือสถานการณ์ ท่ี เป็นจริง (real.life).หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงท่ี
สอดคลอ้งกับความสามารถของนักเรียน สามารถน าไปสู่การพฒันานักเรียนไดอ้ย่างแทจ้ริง  โดย
เน้นความสามารถในการแกปั้ญหา การแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติักิจกรรม และความสามารถ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเช่ือมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์ดว้ยกนั คณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อ่ืน ๆ และคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั มีลกัษณะการประเมินท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1) การประเมินจากการปฏิบติั เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนมอบหมายให้
นกัเรียนปฏิบติัเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด  

1.1) ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดใหน้กัเรียนท าเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  
จะประเมินวิธีการท างานตามขั้นตอนและผลงานของนกัเรียน  

1.2) ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติัเป็นปกติในชีวิตประจ าวนั จะประเมิน 
ดว้ยวิธีการสังเกต จดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบันกัเรียน  

1.3) การสาธิต การใหน้กัเรียนแสดงหรือปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด จะประเมิน 
จากขั้นตอนในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนโดยวิธีการสังเกต  
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2) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินจากสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกับชีวิต
จริงท่ีท าให้เกิดประโยชน์กบันกัเรียนเพราะท าใหท้ราบถึงจุดเด่นและขอ้บกพร่อง อนัจะน าไปสู่การ
แกไ้ขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด  

3) การก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน เพื่อน ามาก าหนดตวับ่งช้ี
ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือประเมินเพื่อน าไปสร้างแบบประเมินคุณภาพของโครงงาน  ของ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  

3.1) ความส าคญัของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ พิจารณาจากตวับ่งช้ี  
ก. การคิดริเร่ิมโครงงานนกัเรียนคิดหรือครูช่วยแนะแนวทาง  
ข. การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ค. การมีส่วนช่วยพฒันาตนของผูจ้ดัท าโครงงาน  
ง. ช่วยใหเ้กิดการร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่ม  
จ. ความเช่ือมโยงกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์ในบทเรียน  
ฉ. ความมีประโยชน์ของโครงงาน  

3.2) เน้ือหาของโครงงาน พิจารณาจากตวับ่งช้ีต่อไปน้ี  
ก. ความถูกตอ้งของเน้ือหาทางคณิตศาสตร์  
ข. ความเหมาะสมในการใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์  
ค. การเลือกใชข้อ้มูลไดเ้หมาะสมตรงประเด็นปัญหา  
ง. มีการอธิบายโดยใชเ้น้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีชดัเจน  

3.3) กระบวนการท างาน พิจารณาจากตวับ่งช้ีต่อไปน้ี  
ก. มีการวางแผนอยา่งมีระบบ  
ข. วิธีด าเนินงานอยูใ่นแนวทางท่ีท าใหบ้รรลุจุดประสงค ์ 
ค. มีการด าเนินงานตามแผน  
ง. มีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม  

3.4) การน าเสนอกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
ก. การรายงานสามารถส่ือความหมายไดดี้  
ข. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล  
ค. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชน้ าเสนอ  
ง. ความน่าสนใจของวิธีการน าเสนอ  
จ. ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนด 
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การประเมินคุณภาพของโครงงานใช้วิธีการสังเกตการท างาน  การประเมินคุณภาพของ
ช้ินงาน และการวิเคราะห์จากรายงานโครงงาน โดยน าตวับ่งช้ีของแต่ละประเด็นก าหนดเป็นรายการ
ประเมิน  

 

2.4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2.4.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) กล่าววา่ สะเตม็ศึกษา(Science 

Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เป็ น แน วท างจัด ก าร
เรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งแกปั้ญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรม 

2.4.2 ระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2557) กล่าววา่ ระดบัการบูรณาการท่ี

อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่การบูรณาการภายในวิชา 
(Disciplinary),.การบู รณาการแบบพหุวิทยากร (Multidisciplinary.integration),.การบู รณาการ
แบบสหวิท ย าก าร (Interdisciplinary.integration).แล ะก ารบู รณ าก ารแบบข้ ามส าข าวิ ช า 
(Transdisciplinary integration) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ระดบัการบูรณาการในชั้นเรียนสะเตม็ศึกษา 
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1) การบูรณาการภายในวิชา คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนเน้ือหาและฝึกทกัษะ
ของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน  การจัดการเรียนรู้แบบน้ีคือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีเป็นอยูท่ ัว่ไปท่ีครูผูส้อนแต่ละวิชาต่างจดัการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนตาม 
รายวิชาของตนเอง 

2) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและฝึก
ทกัษะของวิชาของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์แยกกนั โดยมีหัวขอ้
หลกั(Theme) ท่ีครูทุกวิชาก าหนดร่วมกนั และมีการอา้งอิงถึงความเช่ือมโยงระหว่างวิชานั้น ๆ การ
จดัการเรียนรู้แบบน้ีช่วยใหน้กัเรียนเห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหาในวิชาต่าง ๆ กบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวั 

3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและฝึก
ทกัษะอย่างนอ้ย 2 วิชาร่วมกนัโดยกิจกรรมมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของทุกวิชาเพื่อให้นกัเรียน
ได้เห็นความสอดคล้องกัน  ในการจัดการเรียนรู้แบบน้ี ครูผูส้อนในวิชาท่ีเก่ียวข้องต้องท างาน
ร่วมกนัโดยพิจารณาเน้ือหาหรือตวัช้ีวดัท่ีตรงกนัและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของ
ตนเองโดยใหเ้ช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืนผา่นเน้ือหาหรือตวัช้ีวดันั้น 

4) การบูรณาการแบบขา้มสาขาวิชา คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีช่วยนักเรียนเช่ือมโยง
ความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวิต
จริง โดยนกัเรียนไดป้ระยุกต์ความรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือ
สังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ
หรือปัญหาของนักเรียน โดยครูอาจก าหนดกรอบ(Theme) ของปัญหากวา้งๆ ให้นักเรียนและให้
นกัเรียนระบุปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงและวิธีการแกปั้ญหาเอง ทั้งน้ีในการก าหนดกรอบของปัญหาให้
นกัเรียนศึกษานั้น ครูตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ปัจจยักบัการเรียนรู้ของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

4.1) ปัญหาหรือค าถามท่ีนกัเรียนสนใจ 
4.2) ตวัช้ีวดัในวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.3) ความรู้เดิมของนกัเรียน 

2.4.3 แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาไดน้ ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(Engineering design process) มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการท างานเพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงานหรือวิธีการ
ทั้งน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ทางดา้นการศึกษาไดน้ าเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไวม้ากมาย
โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2557) ตวัอยา่งเช่น 

1) สภาวิจยัแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(National Research Council: NRC) ไดร่้วมกับ
สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ(The National Science Teachers Association: NSTA) และสมาคม
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เพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา (The American Association for theAdvancement of 
Science: AAAS) ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบบัใหม่ส าหรับประเทศ  เรียกว่า (Next 
Generation Science Standard: NGSS) โดยเรียกกระบวนการท างานน้ีว่ากระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยเสนอขั้นตอนการท างานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา การ
พฒันาแนวทางแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบติัเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดของการแก้ปัญหา  โดยการ
ท างานมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีสามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ขได ้

2).สมาคมนกัเทคโนโลยีและวิศวกรรมศึกษานานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา(International 
Technology and Engineering Educators Association: ITEEA) ไดก้ าหนดขั้นตอนของกระบวนการ
ท างานหรือกระบวนการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีไวใ้นมาตรฐานการรู้เทคโนโลยี (Standards for 
Technological Literacy) และเรียกกระบวนการท างานน้ีว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ประกอบด้วยขั้นตอนการท างานส าคัญคือ การก าหนดปัญหา(Identifying the problem) สร้าง
แนวคิด(Generating ideas) ด้วยเทคนิคการระดมสมองและการด าเนินการวิจยั  เพื่อส ารวจแนวคิด
การแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้การเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสม(Selecting a solution) การทดสอบ(Testing 
the solution) ด้วยการสร้างแบบจ าลอง(Models) และตน้แบบ (Prototypes) เพื่อตรวจสอบแนวคิด
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน (Making the item) ด้วยการสร้างช้ินงานเพื่อน าไปแก้ปัญหา การ
ประเมินผล(Evaluating it) ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยช้ินงานและประเมินว่าสามารถแก้ปัญหาได้
หรือไม่ และการน าเสนอผล(Presenting the results) ทั้งน้ีการท างานสามารถยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขไดต้ลอดจนกระทัง่ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด(Optimum) 

3) พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์บอสตนั  ประเทศสหรัฐอเมริกา(Museum of Science, Boston) 
ด าเนินโครงการพฒันาเด็กให้รู้วิศวกรรมและเทคโนโลยี(Engineering and technological literacy) 
หรือเรียกว่า Engineering is Elementary (EiE) เพื่อวิจยัพฒันาหลกัสูตรขบัเคล่ือนมาตรฐานและน า
หลกัสูตรไปใชใ้นชั้นเรียนโดยบูรณาการแนวความคิดดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี และทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา(Grades 1-5) และใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดว้ย คน้หาปัญหา สร้างแนวคิดและเลือกแนวคิดท่ีดี
ท่ีสุด วางแผนลงมือปฏิบติั และตรวจสอบ 

4) ศูนยก์ารเรียนการสอนสะเต็ม  ของสมาคมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศึกษานานาชาติ 
(International Technology and Engineering Educators Association’s STEM Center for Teaching 
and Learning™) ไดพ้ฒันารูปแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดว้ยก าหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ คน้หาแนวคิด วางแผนและพฒันาแนวคิด ทดสอบและประเมินผล และน าเสนอ 
ซ่ึงการท างานมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีสามารถยอ้นกลบัไปท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ได ้
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5) หน่วยงานการศึกษาและการฝึกอบรมของรัฐนิวเซาท์เวลล์ประเทศออสเตรเลีย(NSW 
Department of education and training, Australia) ซ่ึ ง รับผิดชอบจัดการศึกษาของรัฐได้ เรียก
กระบวนการท างานน้ีวา่ กระบวนการเทคโนโลย(ีTechnology process) ประกอบดว้ยการท างาน 3 
ระยะ คือ การส ารวจและก าหนดงาน การสร้างและพฒันาแนวคิด การลงมือปฏิบติั โดยในแต่ละ
ระยะจะมีการวางแผนการจดัการและประเมินผลดว้ยเสมอ 

6) กระทรวงทางการศึกษา ประเทศองักฤษ(Department for Education) ก าหนดหลกัสูตร
การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติท่ีใช้ระบบอังกฤษ (UK National 
Curriculum, International GCSE and IB Diploma) และใช้กระบวนการท างานว่ากระบวนการ
ออกแบบ(Design process) ประกอบดว้ย ก าหนดความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล สร้างแนวคิด พฒันา
แนวคิด ลงมือปฏิบัติและประเมินผล  โดยการท างานมีลักษณะเป็นวงจรท่ีสามารถยอ้นกลับไป
ท างานขั้นตอนต่าง ๆ ได ้

7) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

7.1) การระบุปัญหา(Identify a challenge) ขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้จากการท่ีผูแ้กปั้ญหา 
ตระหนักถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนัและจ าเป็นตอ้งหาวิธีการหรือสร้างส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
แก้ไขปัญหา ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงบางคร้ังค าถามหรือปัญหาท่ีเราระบุอาจประกอบด้วย
ปัญหาย่อย ในขั้นตอนของการระบุปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้งพิจารณาปัญหาหรือกิจกรรมย่อยท่ีตอ้ง
เกิดขึ้นเพื่อประกอบเป็นวิธีการในการแกปั้ญหาใหญ่ดว้ย 

7.2) การคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง(Explore ideas) หลงัจากผูแ้กปั้ญหาท าความ 
เขา้ใจปัญหาและสามารถระบุปัญหายอ่ย ขั้นตอนต่อไปคือ การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิด 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาดงักล่าว ในการคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้กปั้ญหาอาจมีการด าเนินการ 
ดงัน้ี 

7.2.1) การรวบรวมขอ้มูล คือ การสืบคน้วา่เคยมีใครหาวิธีแกปั้ญหา 
ดงักล่าวน้ีแลว้หรือไม่ และหากมี เขาแกปั้ญหาอยา่งไร และมีขอ้เสนอแนะใดบา้ง 

7.2.2) การคน้หาแนวคิด คือ การคน้หาแนวคิดหรือความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและสามารถประยกุตใ์นการแกปั้ญหาได ้  
ในขั้นตอนน้ี ผูแ้ก้ปัญหาควรพิจารณาแนวคิดหรือความรู้ทั้งหมดท่ีสามารถใช้แก้ปัญหาและจด
บนัทึกแนวคิดไวเ้ป็นทางเลือก และหลงัจากการรวบรวมแนวคิดเหล่านั้นแลว้จึงประเมินแนวคิด
เหล่านั้น โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ความคุ ้มทุน ขอ้ดีและจุดอ่อน และความเหมาะสมกับ
เง่ือนไขและขอบเขตของปัญหา แลว้จึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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7.3) การวางแผนและพฒันา(Plan and develop) หลงัจากเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสม 
ในการแก้ปัญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือการวางแผนการด าเนินงาน โดยผูแ้ก้ปัญหาตอ้งก าหนด
ขั้นตอนย่อยในการท างานรวมทั้งก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
ย่อยให้ชัดเจน ในขั้นตอนของการพฒันาผูแ้ก้ปัญหาตอ้งวาดแบบและพฒันาตน้แบบ(Prototype) 
ของผลผลิตเพื่อใชใ้นการทดสอบแนวคิดท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 

7.4) การทดสอบและประเมินผล(Test and evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและ 
ประเมินการใชง้านตน้แบบเพื่อแกปั้ญหา ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบและประเมินอาจถูกน ามาใชใ้น 
การปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น การทดสอบและ
ประเมินผลสามารถเกิดขึ้นไดห้ลายคร้ังในกระบวนการแกปั้ญหา 

7.5) การน าเสนอผลลพัธ์(Present the solution) หลงัจากการพฒันา ปรับปรุง 
ทดสอบและประเมินวิธีการแกปั้ญหาหรือผลลพัธ์จนมีประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการแลว้ ผูแ้กปั้ญหา 
ต้องน าเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน .โดยต้องออกแบบวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ ทั้งน้ีการท างานสามารถยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดจนกระทั่งได้แนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

จากการน าเสนอกระบวนการท างานท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะพบว่า  มีรูปแบบและขั้นตอน
การท างานบางอย่างแตกต่างกนั แต่มีเป้าหมายเดียวกนัคือท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน  รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหา  ใช้ทรัพยากร(Resources) อย่างคุ ้มค่าภายใต้ข้อจ ากัด 
(Constraints) สามารถคิดค้นหาแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนหรือรายละเอียดคลา้ยกนั ผูว้ิจยัจึงเลือกกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเข้าใจได้ง่าย  และ
สอดคลอ้งกบับริบทของกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุปัญหา 
2) การคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนและพฒันา 4) การทดสอบและประเมินผล และ  
5) การน าเสนอผลลพัธ์ 
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2.5 ทฤษฎีพฒันาการเชาว์ปัญญา 
2.5.1 ทฤษฎีพฒันาการเชาว์ปัญญาของพอีาเจต์ 

 สุรางค ์ โคว้ตระกูล(2556, น. 47-50) ไดน้ าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการเชาวปั์ญญาท่ี
มีประโยชน์ส าหรับครู  คือ ทฤษฎีของ นกัจิตวิทยาชาวสวิส  ช่ือ  พีอาเจต์(Piaget) ท่ีจริงแลว้พีอาเจต์
ได้รับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาสัตววิทยา  Neuchatel  ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
หลงัจากไดรั้บปริญญาเอก ในปี ค.ศ. 1918  พีอาเจตไ์ดไ้ปท างานกบันายแพทยบี์เนต ์(Binet)  และซี
โม(Simon)  ผูซ่ึ้งเป็นผูแ้ต่งขอ้สอบเชาวน์ขึ้นเป็นคร้ังแรก  พีอาเจต์มีหน้าท่ีทดสอบเด็กเพื่อจะหา
ปทัสถาน(Norm) ส าหรับเด็กแต่ละวยั  พีอาเจต์  พบว่าค าตอบของเด็กน่าสนใจมาก  โดยเฉพาะ
ค าตอบของเด็กท่ีเยาวว์ยั เพราะมกัจะใหค้  าตอบผิด  แต่เม่ือพีอาเจตไ์ดว้ิเคราะห์ค าตอบของเด็กเล็กท่ี
ต่างไปจากค าตอบเด็กโตเพราะมีความคิดต่างกัน  คุณภาพของค าตอบของเด็กท่ีวยัต่างกัน  มกัจะ
แตกต่างกัน   แต่ไม่ควรจะบอกว่าเด็กโต ฉลาดกว่าเด็กเล็ก  หรือค าตอบของเด็กเล็กผิด การท างาน
กบับีเนตร์ะหว่างปี  ค.ศ. 1919 ถึง  ค.ศ. 1921  เป็นจุดเร่ิมศึกษา  พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของบุตร  
3 คน  เป็นหญิงหน่ึงชายสอง   การศึกษาของพีอาเจตเ์ป็นการศึกษาระยะยาว  นอกจากน้ีพีอาเจตไ์ด้
ตั้งการสังเกตและศึกษาเด็กอ่ืนๆ  

2.5.2 ความคิดรวบยอดพื้นฐาน 
 พีอาร์เจต์เช่ือว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
และโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นผู ้ท่ีพ ร้อมท่ีจะมีกริยากรรมหรือเร่ิมกระท าก่อน(Active)  
นอกจากน้ีพีอาร์เจตถื์อว่ามนุษยเ์รามีแนวโนม้พื้นฐานท่ีติดตวัตวัมาแต่ก าเนิด  2  ชนิด   คือ  การจดั
และรวบรวม(OrganiZation) และการปรับตวั(Adaptaion) ซ่ึงอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 การจดัและรวบรวม (OrganiZation) หมายถึง การจดัและรวบรวมกระบวนการต่างๆภายใน 
เขา้เป็นระบบอย่างต่อเน่ืองเป็นระเบียบ  และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 การปรับตวั(Adaptaion)  หมายถึง  การปรับตวัให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพ
สมดุล การปรับตวัประกอบดว้ยกระบวนการ 2 อยา่ง คือ 

1. การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์(Assimilation)  เม่ือมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบั 
ส่ิงแวดลอ้มก็จะซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ ให้รวบเขา้อยูใ่นโครงสร้างของสติปัญญา
(Cog-nitive Structure ) 

2. การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา(Accommodation) หมายถึง การเปล่ียนแบบ 
โครงสร้างของเชาว์ปัญญาท่ีมีอยู่แลว้ให้เขา้กับส่ิงแวดลอ้ม  หรือประสบการณ์ใหม่หรือเป็นการ
เปล่ียนแปลงความคิดใหม่ให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่  ตวัอย่างเช่น  ความเขา้ใจความแตกต่าง
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ระหว่างเพศของเด็กท่ีมีอายุประมาณ  5-6 ปี  ถา้ถามเด็กวยัน่ีว่า  เด็กหญิงชายแตกต่างกนัหรือไม่ 
ค  าตอบท่ีไดจ้ากเด็กก็คือ  เด็กหญิงและเด็กชายแตกต่างกนั และเม่ือถามค าถามต่อไปว่า  ให้บอก
ความแตกต่างของหญิงชายมา  3  อยา่ง ค าถามน้ีส่วนมากเด็กตอบได ้ 2  อย่าง  คือ  เด็กหญิงผมยาว 
เด็กชายผมสั้น  เด็กหญิงสวมกระโปรง   แต่เด็กชายสวมกางเกง  อยา่งไรก็ตามถา้เด็กวยัน้ีเกิดพบเด็ก  
(หญิง) ผมยาวนุ่งกางเกงก าลังเล่นตุ๊กตาอยู่สามารถจะบอกได้ว่า  เด็กท่ีเขาเห็นเป็น “เด็กหญิง” 
แสดงว่าเด็กสามารถท่ีจะ Accommodate ส่ิงแวดล้อมใหม่และแปลความเข้าใจเดิมของเขาว่า  
เด็กหญิงไม่จ าเป็นจะตอ้งนุ่งประโปรงเสมอไป  เด็กหญิงอาจจะนุ่งกางเกงได ้และเน่ืองจากการปรับ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้เป็นความรู้ใหม่โดยเปล่ียนความเขา้ใจเดิมเช่นน้ี  พีอาเจต ์ เรียกวา่ Accommodation 

สรุปแล้วในพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาบุคคลต้องมีการปรับตัวซ่ึงประกอบด้วย
กระบวนการท่ีส าคญั 2 อย่าง  คือ  การซึมซาบหรือดูดซึม  และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
ดงักล่าว พีอาเจต์กล่าวว่า  ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วยัทารกจนถึงวยัรุ่น  คนเราจะค่อยๆ สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น  พีอาเจต ์ไดแ้บ่งพฒันาการทางเชาวปั์ญญาออกเป็นขั้นใหญ่ ๆ   
4 ขั้น  โดยใหค้วามหมายของขั้น(Stage)  ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นระดบัเชาวปั์ญญา  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีก่อตั้งริเร่ิมและรวบรวมความรู้คิด 
(Mental  Operation) หรือเร่ิมพฒันาเชาวปั์ญญา 

2. การบรรลุถึงขั้นเชาวปั์ญญาขั้นหน่ึง  จะเป็นรากฐานส าหรับพฒันาการทางเชาว ์
ปัญญาขั้นต่อไป  หรือการจะกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ การพฒันาทางเชาวปั์ญญาเป็นส่ิง ต่อเน่ืองกนั 

3. ระดบัขั้นของพฒันาการทางเชาวปั์ญญาเป็นส่ิงท่ีเป็นไปตามขั้นไม่สับสน  
เป็นตน้วา่ ขั้นแรกตอ้งมาก่อนขั้นท่ี 2  และขั้นท่ี 2  ตอ้งมาก่อนขั้นท่ี  3  เป็นตน้ 

4. ขั้นพฒันาการของเชาวปั์ญญา  แต่ละขั้นเป็นรากฐานของขั้นต่อไป 
พีอาเจตถื์อวา่เด็กทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  และปฏิสัมพนัธ์

กบัส่ิงแวดลอ้ม และปฏิสัมพนัธ์น้ีท าให้เกิดพฒันาการเชาวปั์ญญา  พีอาเจต์แบ่งองค์ประกอบท่ีมี
ส่วนเสริมสร้างพฒันาการเชาวปั์ญญา  มี  4  องคป์ระกอบ  คือ 

1. วุฒิภาวะ(Maturation)  พีอาเจต ์ กล่าววา่  การเจริญเติบโตดา้นสรีรวิทยา 
โดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ  มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเชาว์ปัญญาหรือจะต้องจัด
ประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัความพร้อมหรือวยัของเด็ก 

2. ประสบการณ์(Experience) ทุกคร้ังท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มก็จะ 
เกิดประสบการณ์แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 

2.1 ประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ  
(Physical  Environment) 
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2.2 ประสบการณ์เก่ียวกบัการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ (Logico – 
mathematical  experience)  ซ่ึงมีความส าคญัในการแกปั้ญหาต่างๆ  โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 

3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม(Social  Transmission) หมายถึง การท่ี พ่อ แม ่ครู   
และคนท่ีอยู่รอบตัวเด็กจะถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก  หรือสอนเด็กท่ีพร้อมจะรับถ่ายทอดด้วย
กระบวนการ   ซึมซาบประสบการณ์หรือการปรับโครงสร้างทางปัญญา 

4. กระบวนการพฒันาสมดุล(Eqlilibration) หรือการควบคุมพฤติกรรม 
ของตนเอง(Self – regulation)  ซ่ึงอยู่ในตวัของแต่ละบุคคล  เพื่อจะปรับความสมดุลของพฒันาการ
เชาวปั์ญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหน่ึงซ่ึงสูงกว่า  โดยใชก้ระบวนการการซึมซาบประสบการณ์  และการ
ปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 

ปัญหามีอยู่ว่าท าไมจึงเกิดการพฒันาดา้นเชาวปั์ญญา  พีอาเจตก์ล่าวว่า  โดยธรรมชาติแลว้  
คนเราทุกคนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ  และจะตอ้งมีการปรับตวัอยู่เร่ือยๆ เช่นน้ีเป็น
ตน้เหตุให้คนเรามีพฒันาการทางเชาวปั์ญญา และองคป์ระกอบ 4 อย่างดงักล่าวมีบทบาทส าคญัใน
พฒันาการทางเชาวปั์ญญา 

จากแนวคิดของทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญาของ Piaget ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยท่ีมีการก าหนดสถานการณ์ปัญหา
ท่ีเป็นรูปธรรม เป็นสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกับชีวิตประจ าวนั และสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของ
ผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพ สถานการณ์ปัญหาเป็นรูปธรรมและสามารถเขา้ใจในสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได ้นัน่คือการเรียนรู้จากนามธรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจยาก จึงควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
รูปธรรมอยา่งเพียงพอ จะท าใหเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 

 

2.6 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
2.6.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
จากแนวคิดของ Vygotsky นกัจิตวิทยาชาวรัสเซียไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางเชาว์

ปัญญาในสมัยเดียวกับ Piaget ได้เป็นแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2
ประเภท คือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ดงัน้ี(ทิศนา แขมมณี, 2555) 

1) Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของ 
ทฤษฎีน้ีเน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ โดยเป็นผูส้ร้างความรู้โดยการลงมือกระท า Piaget เช่ือว่าถา้
ผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา(Cognitive conflict) หรือเรียกวา่เกิด
การเสียสมดุลทางปัญญา(Disequilibrium).ผู ้เรียนต้องปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
structuring) ให้เข้าสู่สภาวะสมดุล(Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม(Assimilation) ได้แก่ การรับรู้
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ขอ้มูลใหม่ จากส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญญาและการปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญา (Accommodation) คือการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบั
ขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทั่งผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพสมดุลย  ์หรือ
สามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได ้หรือเกิดการเรียนรู้นัน่เอง 

2) Social Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky ซ่ึงมีแนวคิดท่ี 
ส าคญัท่ีว่า “ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา” รวมทั้งแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีเรียกว่า  
Zone of Proximal Development ถ้าผู ้ เรียนอยู่ต ่ ากว่ า  Zone of Proximal Development จ า เป็น ท่ี
จะตอ้งได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า  Scaffolding และ Vygotsky เช่ือว่าผูเ้รียนสร้าง
ความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น  ไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ พ่อ แม่ ครู และเพื่อน
ในขณะท่ีเด็กอยูใ่นบริบทของสังคมและวฒันธรรม 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เกิดจากการท่ี
ผูเ้รียนมีการพฒันาเชาวปั์ญญาเป็นล าดบัขั้นโดยการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ ดว้ยการลงมือกระท า 
จากการปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ รวมทั้งเกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มนั้นคือวฒันธรรมท่ี
เกิดจากบริบทของสังคมสร้างขึ้น 

2.6.2 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
Krogh (1994 อา้งถึงใน สุมาลี ชยัเจริญ, 2545) ไดก้ล่าวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต ์วา่เป็นปรัชญาท่ีเก่ียวกบัพฒันาการในการสร้างความรู้ สติปัญญา และจริยธรรมขึ้นมาดว้ยตวั
ของเด็กเอง ซ่ึงพัฒนาการนั้ นเป็นผลมาจากการดูดซึมเข้าสู่โครงสร้าง(Assimilation) และการ
ปรับตวัเขา้สู่โครงสร้าง(Accommodation) 

Troutman & Lichtenberg (1987 อ้างถึงใน  สุมาลี ชัยเจริญ, 2545).ได้ให้ความหมายของ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไวว้า่ เป็นการคน้หาความรู้ให้กบัตนเอง มีการรวบรวมความรู้ใหม่ๆเขา้ไป
ในจิตใตส้ านึกภายในจิตใจ(Schemata).โดยการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มยอมรับส่ิงใหม่ๆ เขา้มาใน
ส่ิงแวดลอ้ม พิสูจน์ความเป็นจริงจากสมมติฐานท่ีตั้งขึ้นและสรุปเอง โดยสร้างการเช่ือมโยงและ
เปรียบเทียบบทสรุปของตวัเองกบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นพื้นฐานใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่ 

สุมาลี ชยัเจริญ(2545) กล่าวว่าคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีท่ีเน้นในเร่ืองการสร้างความรู้
ใหม่โดยเช่ือว่าผูเ้รียนมีความเดิมอยู่แลว้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตวัผูเ้รียน โดย
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีตนพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมมาก่อน 
โดยพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์  ท่ีพบมาสร้างเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญา 
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จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นจากตวัของผูเ้รียนเองโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซ่ึงความรู้นั้นเกิดจากมีส่ิงท่ีเป็น
ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปัญญา ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการดูด
ซึมทางปัญญาและการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่จนเกิดการปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา
และเพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

2.6.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ไพจิตร สดวกการ(2539) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ีขึ้ นโดยใช้

แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill(1991) ได้กล่าวถึงข้อตกลงเบ้ืองต้นทาง การ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต ์ดงัน้ี 

1) ความขดัแยง้ทางปัญญา(Cognitive Conflict) และความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  
เป็นกลไกหลกัสองประการท่ีจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน 

2) การมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนเป็นองค์ประกอบหลกัในการสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา  
(Cognitive Conflict) 

3) ความขดัแยง้ทางปัญญาก่อใหเ้กิดกิจกรรมไตร่ตรอง(Reflective Activity) 
4).การไตร่ตรองเป็นองค์ประกอบหลักซ่ึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง

ปัญญา(Cognitive Conflict) 
5) ขอ้ 1, 2, 3 และ 4 เป็นวงจร 
6) วงจรเกิดขึ้นเสมอในประสบการณ์ของผูเ้รียน 
7) วงจรน้ีให้อ านาจแก่ผูเ้รียนในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองขอ้ตกลงขา้งตน้ดงักล่าว 

(ไพจิตร สะดวกการ, 2539) ไดน้ าเสนอดว้ยแผนภาพ ดงัภาพท่ี 1 
 
                              ความอยากรู้อยากเห็น 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.2 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ์

การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบั

เพื่อน 

ความขดัแยง้
ทางปัญญา 

การ
ไตร่ตรอง 

การสร้าง
โครงสร้างใหม่
ทางปัญญา 

การใหอ้ านาจ
ในการเรียนแก่

ผูเ้รียน 
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2.6.4 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์ 
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ข้างต้นผูว้ิจัยได้ใช้

รูปแบบการวิจยั 5 ขั้นตามรูปแบบการสอนของกาญจนา ชุมบุญมา(2551) มาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ี โดยใชล้ าดบัการสอน 5 ขั้น ดงัน้ี 

1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมและสร้างความสนใจเพื่อให้นักเรียนให้
เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้อาจจะใช้เพลง  เกม สถานการณ์ต่างๆ  การสนทนาซักถาม  และ
ทบทวนความรู้เดิม เพื่อเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ท่ีจะเรียนต่อไปพร้อมกับแจ้งวตัถุประสงค์ให้
นกัเรียนทราบ 

2) ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะเกิดการพฒันามโนมติ การจดักิจกรรมตามหลกัการ ผูเ้รียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง(Construct) ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่ม(Interaction) ผูเ้รียนมีบทบาทได้
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Participation) มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลโดยครูเสนอปัญหาท่ี 
สัมพนัธ์กบับทเรียนและสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและแกปั้ญหา 
เป็นรายบุคคล 

2.2) ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มยอ่ย แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน อภิปราย 
แนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละคน  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบแนวทางของแต่ละคน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย  แลว้ร่วมกันเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีทุกคนเห็นว่า
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

2.3) ขั้นเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาของกลุ่มยอ่ยต่อทั้งชั้น ซ่ึงตวัแทนในกลุ่ม 
ย่อยจะน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อทั้ งชั้ น อภิปรายซักถามแนวทางของกลุ่มท่ีน าเสนอ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลครูน าเสนอแนวทางท่ีผูเ้รียนยงัไม่น าเสนอรวบรวม 
วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลท่ีสมาชิกในห้องยอมรับ  อภิปรายขอ้ดี ขอ้จ ากัดของแต่ละ
ทางเลือก แลว้ร่วมกนัสรุปแนวทางเลือกทั้งหมดเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

3) ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแนวคิดหลกัการ ความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียน
โดยครูช่วยกันสรุปเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนไดต้รวจสอบความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจนยิง่ขึ้น 

4) ขั้นฝึกทกัษะและน าไปใช้ ในขั้นน้ีผูเ้รียนฝึกทกัษะจากแบบฝึกทกัษะท่ีครูสร้างขึ้นหรือ
แบบฝึกท่ีผูเ้รียนร่วมกนัสร้างสถานการณ์ขึ้นท่ีหลากหลายหรือคลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 

5) ประเมินผล เป็นขั้นประเมินความรู้ของผูเ้รียน จากการสังเกตพฤติกรรมจากการท า 
ใบกิจกรรม แบบฝึกทกัษะ และจากการท าแบบทดสอบ 
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2.6.5 บทบาทของผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
Brooks, J.G. & Brooks, G. (1995 อา้งถึงในรุ่งฤดี ศิริบุรี, 2551) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบับทบาท

การสอนของครูไว ้12 ประเด็นดงัน้ี 
1) ผูส้อนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะตอ้งเป็นผูใ้ห้ก าลงัใจและยอมรับความเป็นอิสระ

และความคิดริเร่ิมของผูเ้รียน เพราะความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผูเ้รียนเป็นสาเหตุท าให้
ผูเ้รียนไดมี้การเช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ การท่ีผูเ้รียนเกิดค าถามและสามารถตอบค าถามนั้นไดโ้ดยการ
วิเคราะห์ แสดงว่าผูเ้รียนนั้นมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและสามารถกลายเป็นผู ้
แกปั้ญหาไดดี้เท่ากบัผูค้น้พบปัญหา 

2) ผูส้อนควรใช้ข้อมูลตามธรรมชาติและแหล่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  ประกอบกับความ
ช านาญในการสอนตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นั้นเร่ิมต้นด้วยการเรียนรู้จากผลของการ
คน้ควา้ความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีแทจ้ริง 

3) ผูส้อนควรใชค้  าพูดท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิด เช่น ใหจ้ าแนก(Classify) ใหว้ิเคราะห์ 
(Analyze) ให้ท านาย(Predict) และให้สร้างสรรค์(Create) โดยให้ผู ้เรียนใช้กิจกรรมทางปัญญา 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์(Analysis) การแปลความหมาย(Interpretation) การจดัประเภท(Classification) 
และการท านาย(Predications) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหา
ต่างๆ 

4) ผูส้อนยนิยอมใหผู้เ้รียนน าเขา้สู่บทเรียน เปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอนและการเปล่ียนแปลง
เน้ือหาซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าความสนใจ หรือความไม่สนใจในบทเรียนของผูเ้รียนนั้นจะส่งผลให้
ประเด็นหลกัหรือเน้ือหาตามหลกัสูตรจะตอ้งตดัออกไป แต่หมายความว่าผูส้อนจะน าส่ิงท่ีไดจ้าก
ผูเ้รียนในขณะนั้นมาใช้ในการเรียน การท่ีผูเ้รียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นนั้น 
เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากกวา่การเรียนรู้เฉพาะบทเรียน 

5) ผูส้อนจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจมโนทศัน์ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดง
ความเขา้ใจของตนเองออกมาก่อนการถามความเขา้ใจของผูเ้รียนจะเป็นการจ ากัดความคิดของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะยติุการคิดเพื่อรอค าแนะน าและรอค าตอบท่ีถูกตอ้งของผูส้อน 

6).ผู ้สอนเป็นผู ้กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนาทั้ งกับผู ้สอนและผู ้อ่ืน 
แนวทางหน่ึงท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเป็นแรงเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิดความเขา้ใจมากขึ้น คือ
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการเสนอความคิดของตนเองไดรั้บ
ฟัง และไดส้ะทอ้นความคิดของผูอ่ื้นถือเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความเขา้ใจใหม่ 
หรือสะทอ้นความเขา้ใจเดิมของท่ีตนมีอยู ่
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7) ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูถ้ามค าถาม  กระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถใช้ค  าถามท่ี
ซับซ้อนและใชค้  าถามปลายเปิด ถือเป็นการทา้ทายให้ผูเ้รียนไดเ้สาะแสวงหาไปถึงประเด็นท่ีลึกซ้ึง
และกวา้งไกลเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูปความเขา้ใจของตนเอง 

8).ผู ้สอนจะกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้มีการตอบสนองเม่ือผู ้เรียนได้มีการเร่ิมต้นในการ
ตอบสนอง และมีการตอบสนองบ่อยขึ้น ผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสตรวจสอบและประเมินความเขา้ใจ
และความผิดพลาดของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีน าผูเ้รียนไปสู่การสร้างความเขา้ใจในประเด็น
ปัญหาและความคิดของตนเอง 

9) ผูส้อนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้การโตแ้ยง้ หรือปฏิเสธ สมมติฐานท่ีตั้งขึ้น และกระตุน้
ใหเ้กิดการอภิปรายโตแ้ยง้ส่งผลใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการทางปัญญา 

10) ผูส้อนจะตอ้งให้เวลาเพื่อหาค าตอบหลงัจากได้ถามค าถาม ในสภาพห้องเรียนนั้นมี
ผูเ้รียนบางส่วนท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัพร้อมส าหรับค าถาม  หรือตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ในทนัที
ผูเ้รียนส่วนน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัเวลา การท่ีผูส้อนตอ้งการค าตอบหรือการตอบสนองผูเ้รียนส่วนน้ี
ทนัที จะกลายเป็นการยบัย ั้งความคิดของผูเ้รียนและเป็นการบีบบงัคบัให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูดู้แล
เหตุการณ์ 

11).ผูส้อนควรให้เวลาส าหรับผูเ้รียนในการสร้างความสัมพนัธ์และการสร้างสรรค์การ
เปรียบเทียบผูส้อนควรจดัเตรียมกิจกรรมส าหรับชั้นเรียนและจดัเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดต่างๆ ดว้ยตนเอง 

12) ครูตอ้งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียนบทบาทครูในการจดัการเรียนการ
สอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ เปรียบเสมือนผูจ้ดัสถานการณ์ให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ี
สัมพนัธ์กบัเน้ือหาของบทเรียนมีการแกปั้ญหารายบุคคลแลว้น ามาไตร่ตรองระดบักลุ่มยอ่ยโดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหากนัเองในกลุ่มหรือชั้นเรียนท าให้นักเรียนไดน้ าความรู้เดิมมาใช้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้นักเรียนคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  คอยช่วยเหลือ 
ช้ีแนะและช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อให้นักเรียนสร้างแบบความสัมพนัธ์ให้เป็นองค์ความรู้
ของตนเอง 

ผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้
แนวคิดในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากตวัของผูเ้รียนเองโดยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองซ่ึงความรู้นั้น
เกิดจากมีส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม หรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลทางปัญญา ส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดการดูดซึมทางปัญญาและการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนเกิดการปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญาและเพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
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2.7 การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
2.7.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยผูเ้รียนท่ีมี

โอกาสไดรั้บประสบการณ์แลว้ไดรั้บการกระตุน้ใหส้ะทอ้นส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ออกมา 
เพื่อพฒันาทกัษะใหม่ๆ หรือวิธีคิดใหม่ๆ ซ่ึงไดร้วบรวมความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ไวด้งัน้ี 

Kolb (1984 อา้งถึงใน สวสัด์ิ ภู่ทอง, 2547, น. 44) เป็นนักจิตวิทยาการศึกษาท่ีเร่ิมใช้ค  าว่า 
Experiential Learning ซ่ึงต่อมาเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้ในการศึกษาเรียกว่า  Kolb Leaning เป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
และครูเป็นผูก้  าหนดและถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึง Kolb ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ไวส้รุปไดว้่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าประสบการณ์มา
จดัเป็นระบบเพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้ 

Dewey (1938 อา้งถึงใน สวสัด์ิ ภู่ทอง, 2547, น. 44) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ว่า เป็นวงจรของการลองกระท าการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท าจริง  ผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างความรู้ใหม่หรือผูเ้รียนปรับเปล่ียนตนเองในการปฏิบติัตามบทบาทใหม่ 

อ าไพ ใจแก้ว (2548, น. 41) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์หรือการเรียนรู้
จากการไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยผูเ้รียนไดมี้โอกาสรับประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี
เรียนรู้ก่อน แลว้ไดรั้บการกระตุน้หรือให้ผูเ้รียนยอ้นไปสังเกตทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึ้นให้สะทอ้นส่ิง
ต่างๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ออกมาเพื่อพฒันาทกัษะ เจตคติ หรือวิธีการคิดเพื่อสามารถประยุกตใ์ช้
ไดใ้นสถานการณ์ใหม่ๆต่อไป 

ศิ ริพร  ครุเสนีย์(2552,.น..13).ได้สรุปว่าการเรียน รู้แบบเน้นประสบการณ์หมายถึง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนโดยตรง เพื่อให้ผูเ้รียนสะทอ้นส่ิงท่ี
ไดรั้บจนเกิดความเขา้ใจจนน าไปสู่ความคิดรวบยอดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป 

ทิศนา แขมมณี(2553, น. 131) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ว่า
เป็นการด าเนินการอันจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ก่อน และให้ผูเ้รียนสังเกต
ทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึ้น และน าส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาพิจารณาไตร่ตรองร่วมกนัจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่างๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรู้แลว้จึงน าความคิดหรือสมมติฐานเหล่านั้น
ไปทดลองหรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ต่อไป 

จากความหมายท่ีนกัการศึกษาไดใ้หไ้วด้งักล่าว สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ท่ีมีการจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากการได้สัมผสัลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดให้จน
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ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ  สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดและน าไปประยุกต์ใช้แก้ ปัญหากับ
ประสบการณ์ใหม่ไดซ่ึ้งคาดวา่สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหา มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนท่ีดีขึ้น 

2.7.2 หลกัการของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
แนวคิดเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยใช้วิธีสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ 

จากการกระท า(Learning by Doing) ซ่ึงเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีความเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจาก
การกระท าจริง ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ใหม่โดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนวทางแกไ้ขลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ  ผู ้เรียนจะเป็นผู ้สร้างความรู้ของตนเอง  เกิดการ
ปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่  ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน  สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั  ท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระท า
จนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีความคิดหลกัส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน 
2. เป็นการเรียนรู้ดว้ยการกระท าจนท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
3. ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนท าใหเ้กิดการขยายตวัเครือข่ายความรู้อยา่งกวา้งขวาง 
4. มีการส่ือสารดว้ยการพูดหรือการเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู้ 
นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์มีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 
1. ประสบการณ์(Experience).โดยครูเป็นผูช่้วยให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์เดิมของตนมา

พฒันาองคค์วามรู้ 
2. การสะทอ้นความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยครูช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้

โอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง 
3. ความเขา้ใจและความคิดรวบยอด(Understanding and Conceptualization) ผูเ้รียนมีความ

เขา้ใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด โดยผูเ้รียนเป็นฝ่ายริเร่ิมแลว้ครูช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์ 
หรือครูเป็นผูน้ าทาง และผูเ้รียนเป็นผูส้านต่อจนเกิดความคิดนั้นสมบูรณ์ เป็นความคิดรวบยอด 

4. การทดลองหรือประยุกตแ์นวคิด(Experiment or Application) ผูเ้รียนไดน้ าเอาการเรียนรู้
ใหม่ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบติัของนกัเรียนเองความส าคญัของ
องคป์ระกอบทั้ง 4 ประการจะเป็นไปอย่างพลวตัโดยอาจเร่ิมตน้จากจุดใดจุดหน่ึงและเคล่ือนยา้ยไป
มาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ดงันั้น ในการสอนสามารถเร่ิมท่ีจุดใดก่อนก็ไดท่ี้ส าคญัคือ ตอ้งจดั
กระบวนการใหค้รบทุกองคป์ระกอบ 
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ศิริพร ครุเสนีย(์2552, น. 13) ไดส้รุปว่า การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์มีหลกัการ
โดยสรุปคือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจนเกิดประสบการณ์
ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน อนัส่งผลไปสู่การคิดหรือการกระท าใหม่ๆต่อไป 

ทิศนา แขมมณี (2553, น..131) ได้ให้ความหมายของหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ไวว้า่ ประสบการณ์เป็นแหล่งท่ีมาของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานส าคญัของการเกิด 
ความคิด ความรู้และการกระท าต่างๆ โคลป์ไดเ้สนอวฎัจกัรของการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับประสบการณ์ ขั้นการสังเกตอยา่งไตร่ตรอง ขั้นการสร้าง 
แนวคิดสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นการทดลองประยกุตห์ลกัการไปใชส้ภาพการณ์ใหม่ 

จากหลกัการของการจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  สามารถสรุปได้ว่า การจดัการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีหลกัการโดยสรุปคือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจท่ีชัดเจน  อัน
ส่งผลไปสู่การคิดหรือการกระท าใหม่ๆ เกิดการปรับเปล่ียนความรู้เดิมใหเ้ป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็น
ความรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

2.7.3 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
สวสัด์ิ ภู่ทอง(2547, น. 44) ไดก้ล่าวไวถึ้งบทบาทของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้นั้นว่า 

ผูเ้รียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้และตอ้งให้เรียนรู้จากประสบการณ์  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือไดมี้
ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 

อ าไพ ใจแกว้(2548, น. 41) ไดส้รุปวา่ การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมายส าหรับผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง เพราะเป็นการผสมผสานความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใน
รูปแบบใหม่ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไปจากเดิม เนน้การวดัความสามารถในภาคปฏิบติัของการเรียน 
และใช้เทคนิคในการเรียนแบบเน้นประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะใหม่ให้แก่
ผูเ้รียน 

ศิริพร ครุเสนีย(์2552, น. 13) ไดส้รุปว่า การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ี
เนน้การปฏิบติัและเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง โดยใหมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงช่วยให ้
สามารถเรียนรู้ไดดี้ การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนและ 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดง้่ายท่ีสุด 

ความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
ปฏิบติัและเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง โดยให้มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง ซ่ึงช่วยให้สามารถ
เรียนรู้ไดดี้ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์จึงเป็นการเรียนรู้ท่ี มีความหมายต่อผูเ้รียนและท าให้
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ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดง้่าย  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างแทจ้ริงในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินความกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ 

2.7.4 รูปแบบการเรียนท่ีเน้นประสบการณ์ 
ประสบการณ์เป็นแหล่งท่ีมาของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานส าคญัของการเกิดความคิด 

ความรู้ และการกระท าต่างๆ Kolb(1984, p. 135) ไดเ้สนอวฏัจกัรของกระบวนการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 การรับประสบการณ์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม(Concrete Experiential : CE) เป็นขั้นท่ี
ผูส้อนจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนมีประสบการณเองโดยตรงโดยประสบการณ์ท่ีจดั
ตอ้งมีลกัษณะเป็นรูปธรรม 

ขั้นท่ี 2 การสังเกตอยา่งไตร่ตรอง(Reflective Observation : RO) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสะทอ้นส่ิง
ท่ีไดรั้บประสบการณ์ แสดงออก แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ขั้นท่ี 3 การสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และสรุปเป็นหลกัการ(Abstract  Conceptualization 
: AC) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและน าไปสู่ความคิดรวบยอด 

ขั้นท่ี 4 การทดลองประยุกตห์ลกัการน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่(Active Experimentation 
: AE) เป็นขั้นท่ีผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท าให้ผูเ้รียนไดท้กัษะ
การคิด ประยกุตใ์ช ้โดยผูเ้รียนน าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นใหม่ไปใชใ้นลกัษณะและสถานการณ์อ่ืนๆ  
จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบติัของผูเ้รียน 

จากขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน พบวา่ในแต่ละขั้นตอนจะแสดงถึงลกัษณะของการจดัการ 
เรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์โดยมีตวับ่งช้ี คือ 

1. ผูส้อนมีการจดัประสบการณ์เรียนการรู้(Learning Experience) ท่ีเป็นรูปธรรมในเร่ืองท่ี
เรียนโดยใหผู้เ้รียนลงไปประสบดว้ยตนเอง 

2. ผูเ้รียนมีการสะทอ้นความคิด(Reflect) และอภิปรายร่วมกันเก่ียวกบัส่ิงท่ีได้ประสบมา
หรือเกิดขึ้นในสถานการณ์เรียนรู้นั้น 

3. ผูเ้รียนมีการสร้างความคิดรวบยอด/หลกัการ/สมมติฐานจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
4. ผูเ้รียนมีการน าความคิดรวบยอด/หลกัการ/สมมติฐานต่างๆท่ีสร้างขึ้นไปทดลองหรือ

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ 
5. ผูส้อนติดตามผลและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนผลการทดลอง /การประยุกต์ใช้

ความรู้ เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู้ หรือปรับเปล่ียนความคิด/หลกัการ/สมมติฐานต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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6. ผูส้อนได้วดัและประเมินผล  โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ของผูเ้รียน 
ประกอบกบัการประเมินผลของผูส้อนดว้ย 

นอกจากน้ี ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 57) ไดจ้ดั 
ล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ไวด้งัน้ี 

1. ขั้นจดัประสบการณ์(Experiencing) เป็นขั้นลงมือท ากิจกรรมจากสภาพจริงเช่น การเก็บ
ขอ้มูลราคาสินคา้ในตลาด แหล่งเรียนรู้ การสัมภาษณ์หรือการปฏิบติัการต่างๆ 

2. ขั้นการน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์(Publishing) เป็นขั้นของการพูดการเขียน 
เช่น การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นประสบการณ์มาน าเสนอ ซ่ึงอาจท าไดท้ั้งการพูดและการเขียนลงใน
แผนภูมิหรือตาราง พร้อมน าเสนอดว้ยปากเปล่า 

3. ขั้นอภิปรายผล(Discussing) เป็นขั้นอภิปรายซักถามเพื่อความเขา้ใจท่ีแจ่มชดัและเพื่อให้
ไดแ้นวคิดต่อการประยกุตใ์ชข้ั้นน้ี ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนอาจร่วมกนัในการตั้งค  าถามเพื่อการอภิปราย
ร่วมกนั 

4. ขั้นสรุปพาดพิง(Generalizing) เป็นขั้นของการสรุปผลการเรียนรู้จากกระบวนการทั้ง 3 
ขั้นขา้งตน้ โดยสรุปพาดพิงสู่หลกัการสู่มุมมองหรือแบบแผนท่ีกวา้งขวางขึ้นอาจร่วมกนัสรุปหรือ
การลงมือกระท า 

5..ขั้นประยุกต์ใช้(Applying).เป็นขั้นการน าส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงอาจจดัท าเป็นลกัษณะโครงการ การทดลอง การแกปั้ญหาหรือการคน้ควา้วิจยั
ต่อไปซ่ึงถือเป็นการลงมือกระท า/ปฏิบติัเป็นวงจรต่อไป 

จากรูปแบบการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบติัและ
เนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง โดยใหมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ไดดี้ 
การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนและท าใหผู้เ้รียนเกิดการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดง้่าย ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นการรับประสบการณ์จากส่ิง 
ท่ีเป็น 2) ขั้นการสังเกตอยา่งไตร่ตรอง 3) ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และสรุปเป็นหลกัการ 
4) ขั้นการทดลองประยกุตห์ลกัการน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
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2.8 การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั

โดยใชก้ระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จ
ร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน 
ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหน้าท่ี
สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้ น แต่ผูส้อนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์ให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลกัการส าคญั(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544, น. 15 ) ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้ง
เลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท า
กิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนได ้
เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน  นั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
นัน่เอง 

2.8.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
อาภรณ์ ใจเท่ียง(2550, น. 121) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วน

ร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างาน
กลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่ม
ด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้

Slavin(1987, pp. 7-13) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า  หมายถึงวิธีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน 
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน 
และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน โดยมีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั คือ เป้าหมายของกลุ่ม 

ไสว ฟักขาว(2544, น. 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม เพือ่ใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้
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ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผิดชอบงานในกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพือ่ใหเ้กิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 

2.8.2 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาภรณ์ ใจเท่ียง(2550, น. 121) ได้

กล่าววา่ ดงัน้ี 
1..เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดคน้ควา้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะ

การคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การตั้งค าถาม ตอบค าถาม การใชภ้าษาการพูด ฯลฯ 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางสังคม การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น การมีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น การ

เสียสละ การยอมรับกนัและกนั การไวว้างใจ การเป็นผูน้ า ผูต้าม ฯลฯ 
2.8.3 ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
อาภรณ์ ใจเท่ียง(2550, น. 121) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มีลกัษณะ 

ดงัน้ี 
1. มีการท างานกลุ่มร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6 คน 
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 

4.1 เป็นผูน้ ากลุ่ม(Leader) 
4.2 เป็นผูอ้ธิบาย(Explainer) 
4.3 เป็นผูจ้ดบนัทึก(Recorder) 
4.4 เป็นผูต้รวจสอบ(Checker) 
4.5 เป็นผูส้ังเกตการณ์(Observer) 
4.6 เป็นผูใ้หก้  าลงัใจ(Encourager) ฯลฯ 

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันยึดหลักว่า“ความส าเร็จของแต่ละคน  คือ
ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

2.8.4 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
จอห์นสัน และจอห์นสัน(Johnson and Johnson,.1987,.pp..13-14) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ

ท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
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1. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก(Positive Interdependence) หมายถึง การท่ีสมาชิก
ในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกนั มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างานนั้น มีการแบ่งปันวสัดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่างๆ ในการท างาน ทุกคนมีบทบาท หน้าท่ีและ
ประสบความส าเร็จร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย  สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ หรือรางวลั
ผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั เช่น ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนั ท าให้กลุ่มไดค้ะแนน 90% แลว้สมาชิก
แต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวลั เป็นตน้ 

2. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั(Face To Face Promotive Interaction) เป็นการ
ติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง 
เป็นลกัษณะส าคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ  ดงันั้น จึงควรมีการ
แลกเปล่ียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ๆ  เพื่อเลือกในส่ิงท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน(Individual Accountability) ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล  โดยมีการช่วยเหลือ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความ
มัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4. การใช้ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย(Interdependence and Small 
Group Skills) ทกัษะระหว่างบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มย่อย  นักเรียนควรได้รับการฝึกฝน
ทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จนักเรียน
ควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร การเป็นผูน้ า การไวว้างใจผูอ่ื้น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา 
ครูควรจดัสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในปี ค.ศ. 
1991 จอห์นสัน และ จอห์นสัน ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือขึ้นอีก 1 องคป์ระกอบ 

5. กระบวนการกลุ่ม(Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะ
ช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นัน่คือ สมาชิกทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจใน
เป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 องค์ประกอบน้ี ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกัน
และกัน ในอันท่ีจะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือด าเนินไปด้วยดี  และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกลุ่ม
ก าหนด โดยเฉพาะทกัษะทางสังคม ทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่มซ่ึงจ าเป็นท่ี
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จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝน ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้ ความเขา้ใจและสามารถน าทกัษะเหล่าน้ี
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

อาภรณ์ ใจเท่ียง(2550, น. 122) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ไวว้า่ ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม ดงัขอ้ต่อไปน้ี 

1. มีการพึ่ งพาอาศัยกัน(Positive Interdependence) หมายถึง สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกนั มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกนั ใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั มีบทบาทหนา้ท่ีทุกคนทัว่กนั ทุกคนมี
ความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2. มีป ฏิสัมพันธ์อย่ างใกล้ชิดใน เชิงส ร้างสรรค์ (Face to Face Primitive Interaction) 
หมายถึง สมาชิกกลุ่มไดท้ ากิจกรรมอย่างใกลชิ้ด เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบายความรู้แก่กนั 
ถามค าถาม ตอบค าถามกนัและกนั ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน(Individual Accountability) เป็น
หนา้ท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งตรวจสอบวา่ สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่มากนอ้ย
เพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม ให้ผูเ้รียนอธิบายส่ิงท่ีตน
เรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็นตน้ 

4. มีการฝึกทกัษะการช่วยเหลือกนัท างานและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่(Interdependence 
and Small Groups Skills) ผูเ้รียนควรได้ฝึกทักษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ  เช่น
ทกัษะการส่ือสาร การยอมรับและช่วยเหลือกนั การวิจารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์บุคคลการ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ การให้ความช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัการท า
ความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น เป็นตน้ 

5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม(Group Process) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการท างานของ
กลุ่ม ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้่า ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดเพราะเหตุใด 
ต้องแก้ไขปัญหาท่ีใด และอย่างไร เพื่อให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเป็นการฝึก
กระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 

จากองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นั้นมีองคป์ระกอบ 5 ประการดว้ยกนั คือ 

1..มีการพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน .โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานกลุ่ม
ร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อความส าเร็จของการท างานกลุ่ม 

2. มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการให้สมาชิกไดร่้วมกนัท างานกลุ่ม
กนัอย่างใกลชิ้ด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม  ดว้ยความรู้สึกท่ีดี
ต่อกนั 
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3. มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะตอ้งมีความรับผิดในการท างาน โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

4. มีการใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่มย่อย  ทกัษะระหว่างบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่ม
ย่อย นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่าน้ีเสียก่อน เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การ
ท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ เพื่อใหน้กัเรียนจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีการใช้กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ วิธีการท่ีจะช่วย
ให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั โดยจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 

2.9 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.9.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย(Thai Wisdom) หมายถึง ความสามารถ ทกัษะ และเทคนิคอนัเกิดจากการ

สะสมองคค์วามรู้มวลรวมทุกด้านท่ีผา่นกระบวนการสืบทอด ปรับปรุงพฒันาและเลือกสรรมาแลว้
เป็นอยา่งดีในการสร้างผลงาน แกปั้ญหา และพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 
(สานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541 อา้งถึงใน นิพาภรณ์ คงบางพระ, 2542) 

วนัเพ็ญ พวงพนัธ์บุตร(2542) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ทั้งหลายท่ีมีการสั่งสม
และถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดคน้ปรับเปล่ียนผสมผสานกับความรู้ใหม่และ
พฒันาใหเ้หมาะสมกบัสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน(Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง พื้นเพรากฐานของ
ความรู้ชาวบา้น ความเหมือนกนัของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ เป็นองค์ความรู้และ
เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซ่ึงได้รับการถ่ายทอดและเช่ือมโยงมาอย่าง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือภูมิ
ปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวมเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเป็นองค์ความรู้และความสามารถระดบัท้องถ่ินซ่ึงมีขอบเขตจ ากดัในแต่ละทอ้งถ่ิน 
อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัเพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
นั้นถือวา่เป็นรากฐานหลกัแห่งภูมิปัญญาไทย โดยเกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม
ในชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆ แลว้พฒันาเลือกสรรปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทกัษะและความ
ช านาญท่ีสามารถแกปั้ญหา และพฒันาชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั แลว้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
ท่ีจะสืบทอดพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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สรุปไดว้า่ ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องคค์วามรู้ ความสามารถและทกัษะของคนไทยอนัเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัมา เพื่อใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกบัสภาพแวดล้อมและเหมาะสม
กบัยคุสมยั 

2.9.2 ความส าคัญของภูมิปัญญากบัสังคมไทย 
ภูมิปัญญากบัสังคมไทยอยู่คู่กนัมาช้านาน ลกัษณะของการเกิดของภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็น

องค์ความรู้ท่ีได้มีการสั่งสมมาเป็นเวลานาน โดยไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มและความศรัทธา
ความเช่ือทางศาสนา มีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิต
การอยู่ร่วมกันของสังคมในทอ้งถ่ิน(วีระพงษ์ แสงชูโต, 2552) ภูมิปัญญาเป็นการรับใช้คน ชุมชน
สังคมได ้ถา้ขาดภูมิปัญญาเปรียบดงัการขาดรากของชีวิต 

ภูมิปัญญาสร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างความภาคภูมิใจ มีภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น เช่นด้าน
มรดกทางภาษา มีอกัษรไทยเป็นของตนเอง มีวรรณกรรมไทยท่ีมีความไพเราะดา้นอาหารไทยท่ีใช้
พืชสมุนไพรท่ีหาง่ายมีคุณค่า ภูมิปัญญาท่ีสะท้อนออกมาในงานหัตถกรรมตลอดจนศิลปะดนตรี 
เป็นตน้ 

ภูมิปัญญาพื้นบา้นสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยืน แสดง
ออกมาในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต ์ประเพณีลอยกระทง 

ภูมิปัญญาพื้นบา้นเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริยธรรม เช่น พฤติกรรมทางจริยธรรม
เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั เช่น การไหวส้ารพระภูมิ พฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัการท ามาหากิน เช่น 
การสู่ขวญัขา้ว การสู่ขวญัเรือ พฤติกรรมทางจริยธรรมเก่ียวกบัวิถีชีวิต เช่นการบรรพชาอุปสมบท 

ภูมิปัญญาไทยเปล่ียนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป เช่น มีการ
ท าลายป่า คนในชุมชนรวมกนัอนุรักษป่์า สร้างระเบียบปฏิบติัร่วมกนัรักษาป่า ชาวบา้นคิดปลูกป่า
ทดแทนท่ีใช้กินได้ ชกัชวนการออมเงิน เกิดกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการออมในหมู่บา้นซ่ึงภูมิปัญญาต่างๆ 
เหล่าน้ีเกิดขึ้น ปรับเปลี่ยน เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั อีกนยัหน่ึง “ภูมิปัญญานบัวา่เป็นจุดศูนยร์วม
แห่งความสามคัคีสู่ปวงชน” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นกฎหมายในการปกครอง
ประเทศ ให้ความส าคญักบัภูมิปัญญาไทย ในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งคือ มาตราท่ี 46 , 69 , 81 ส่งผลให้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความเห็นชอบนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยใน
การจัดการศึกษา โดยให้การจดัการศึกษาให้ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยและการประยกุตใ์ช ้
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2.9.3 แนวทางการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สภาพการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมุ่ งเน้นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีและ

วิทยาการโทรคมนาคมไปใช้ในการศึกษา จึงเป็นผลให้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาในดา้นประสิทธิภาพใน
การจดัการศึกษาอย่างจ ากดั จึงก่อให้เกิดอุปสรรคมากมาย ดว้ยเหตุน้ีแหล่งวิทยาการในทอ้งถ่ินจึง
เป็นแหล่งรวบรวมการเปล่ียนแปลงท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินชีวิตในโรงเรียน ดงันั้นแหล่งวิทยาการในทอ้งถ่ินเป็นแหล่งความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ท่ีครูควรน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงไดมี้ผู ้
เสนอแนวทางไวด้งัน้ี คือ 

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541) ได้ให้
ขอ้เสนอแนวคิดเชิงนโยบายของการน าภูมิปัญญาไทยมาใชเ้พื่อการเรียนการสอนดงัน้ี 

1) ตอ้งรวบรวม ศึกษา และเก็บรักษาภูมิปัญญาท่ีเหลืออยา่งเร่งด่วน 
2) สนบัสนุนการจดัระบบความรู้ระบบสารสนเทศของผูท้รงภูมิปัญญา และหน่วยงานท่ีท า

หนา้ท่ีประสานงาน รวมทั้งการผลิตส่ือ กระบวนการเผยแพร่ และการใชส่ื้อมวลชนในการเผยแพร่ 
3) สนับสนุนให้ชาวบา้นและชุมชนเป็นศูนยก์ลางด้านการศึกษา การเก็บรักษาการใช้การ

ถ่ายทอด และจดัการกบังานดา้นพนัธุกรรมดว้ยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาดา้นสมุนไพร แพทยพ์ื้นบา้น 
เร่ืองพนัธุกรรมท่ีสูญหายไป เพราะปัจจุบนัชาวบา้นมีสิทธินอ้ยมาก ในการเขา้ไปจดัการเร่ืองเหล่าน้ี 

4) สนบัสนุนให้ผูท้รงภูมิปัญญาถ่ายทอดไปสู่คนใกล้ชิด บุตรหลาน รวมทั้งนกัวิชาการท่ีมี
เวลาเรียนรู้วิถีชีวิต และองคค์วามรู้ 

5) หน่วยงานและสถาบนัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือก
ของตนเอง เช่น ดา้นการดูแลสุขภาพ การศึกษาและการจดัการทรัพยากร ฯลฯ 

6) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้เอ้ือต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในส่วนของสถาบนัการศึกษา 
ในส่วนของชุมชน และการศึกษาตามอธัยาศยั 

7) ปลูกฝังแนวคิดใหเ้ด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา 
8) สร้างความเขม้แข็งให้กบัองค์กรชุมชนทัว่ประเทศ โดยการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่ม

ของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้กลุ่มและองค์กรเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมวฒันธรรมและ
ความสัมพนัธ์ของคนทุกกลุ่มในชุมชน 

9) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในคุณค่า และประยุกตภ์ูมิปัญญามา
ใชใ้นการด าเนินชีวิต 

10) สนบัสนุนเครือข่ายระหวา่งผูท้รงภูมิปัญญา บุคคล องคก์รต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกนั 
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11) ยกย่องให้เกียรติ จดัสวสัดิการ จดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือให้แก่ผูท้รงภูมิปัญญาได้
ท างานเตม็ตามศกัยภาพ 

แนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการเรียนการสอนดงัน้ี (ส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541) 

1) ลกัษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การเรียนการสอน ควรเป็นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีส่วนของคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกอยูด่ว้ย และเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์ 
สุขใหแ้ก่ผูเ้รียนและสังคมอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2) กระบวนการการเรียนการสอน  เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สากลกับความรู้
ทอ้งถ่ินให้ผูเ้รียนไดค้ิดอยา่งเป็นอิสระ คิดไดห้ลายมุมและสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใช้
ในการด ารงชีวิต 

3).การจัดการเรียนการสอนอาจจะให้ครูเป็นผู ้ด าเนินกิจกรรมโดยน าความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญท์อ้งถ่ินมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจใหป้ราชญท์อ้งถ่ินเป็น 
ผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูผูส้อนและท าหน้าท่ีประเมินผลด้วย ส่วนสถานท่ีเรียน
อาจจะเป็นโรงเรียนหรือให้นกัเรียนไปเรียนท่ีบา้นนกัปราชญท์อ้งถ่ิน 

4) บทบาทของหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ควรเห็นความส าคญัใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และตระหนักในตนเองว่าไม่ใช่ผูท่ี้จะรู้อะไรหมดทุกอย่างแต่เป็น
ผูส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ และควรน าผูรู้้ในทอ้งถ่ินหรือปราชญท์อ้งถ่ินมาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ควรเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ินใหผู้เ้รียนไดค้ิด
อยา่งเป็นอิสระ คิดไดห้ลายมุมและสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใชใ้นการด ารงชีวิต 
 
3. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 3.1 ความส าคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์(2555 ,.น. 9-2 ถึง 9-3).ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ท่ีควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนและพฒันาให้เกิดขึ้นในตวันักเรียน ประกอบด้วยการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ในการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูจะตอ้งมี
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ความรู้และความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแนวการประเมินผลท่ี
ค านึงถึงทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 
 แนวทางหน่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ก็คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีใช้สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ
ของนกัเรียน นักเรียนจะไดเ้รียนรู้เน้ือหาคณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตามขั้นตอน
และกระบวนการแกปั้ญหา ไดส้ ารวจ สืบสวน สร้างขอ้ความคาดการณ์ อธิบาย และตดัสินขอ้สรุป
ในกรณีทัว่ไปดว้ยตนเอง ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ควรบูราณาการทั้งการประเมินความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์และการประเมินผลทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญัคือ การใชแ้บบทดสอบท่ีมีลกัษณะค าถามแบบเจาะลึกแนวคิด กลยทุธ์
ในการแกปั้ญหาและกระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรียน การใชก้ารสังเกตและการใชค้  าถามกระตุน้
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมในนักเรียนเขียนอนุทินเพื่อสะทอ้นกระบวนการคิด
ของตนเอง และการใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนท่ีเป็นระบบและชดัเจนทั้งการให้คะแนนแบบวิเคราะห์
และการใหค้ะแนนแบบองคร์วม 

4.2 แนวคิดเกีย่วกบัทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์ 
 รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (2555 ,.น. 9-4 ถึง 9-6) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
  4.2.1 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกตค์วามรู้
ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแกปั้ญหา กลยุทธ์ในการแกปั้ญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยู่
ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงกระบวนการแก้ปัญหาท่ียอมรับและ
น ามาใช้การอย่างแพร่หลาย คือ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ประกอบด้ วย
ขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน ซ่ึงไดแ้ก่ (1) ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา (2) ขั้นวางแผนแกปั้ญหา (3) ขั้น
ด าเนินการตามแผน และ (4) ขั้นตรวจสอบผล ในขณะท่ีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัและสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาไดดี้และพบบ่อยในคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) การคน้หาแบบรูป 
(2) การสร้างตาราง (3) การเขียนภาพหรือแผนภาพ (4) การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด (5) การ
คาดเดาและตรวจสอบ (6) การท างานแบบยอ้นกลบั (7) การเขียนสมการ (8) การเปล่ียนมุมมอง  
(9) การแบ่งเป็นปัญหายอ่ย (10) การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร์ และ (11) การใหเ้หตุผลทางออ้ม 
  4.2.2 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ี
ตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการรวบรวมขอ้เทจ็จริง/ขอ้ความ/แนวคิด/
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สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพนัธ์ หรือการเช่ือมโยงเพื่อท าให้เกิดขอ้เทจ็จริง
หรือสถานการณ์ใหม่ ซ่ึงรูปแบบของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มี 3 แบบ คือ (1) การให้เหตุผล
แบบสหชัญาณ (2) การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และ (3) การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 
  4.2.3 การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สาร โดยน าเสนอผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และ
การแสดงท่าทาง โดยอาจไม่ใชส่ื้อหรือใช้ส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์วารสาร หรือ
ส่ิงตีพิมพต่์างๆ และอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ เป็น
กระบวนการส่ือสารท่ีมีลกัษณะพิเศษโดยมีการใชส้ัญลกัษณ์ ตวัแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ 
ฟังก์ชัน และแบบจ าลอง เป็นต้น มาช่วยในการส่ือสารท่ีนอกจากการส่ือสารผ่านช่องทางการ
ส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการแสดงท่าทาง การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอจะมีประสิทธิภาพ ถ้าการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอนั้นมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาของแนวคิด ความคิดเห็นหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
รูปแบบของการส่ือความหมายหรือการน าเสนอท่ีชดัเจน ตลอดจนครู เพื่อนนกัเรียน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
มีเจตนาท่ีจะรับข่าวสารและมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน กิจกรรมท่ีครูสามารถน ามาใช้ในการ
เสริมสร้างการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ ไดแ้ก่ (1) การสืบสวนสอบสวน  
(2) การเขียนอนุทิน (3) การเขียนรายงาน และ (4) การเขียนโปสเตอร์ 
  4.2.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  กระบวนการท่ีต้องอาศัยการคิด
วิเคราะห์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าความรู้ เน้ือหาสาระ และหลกัการทางคณิตศาสตร์
มาสร้างความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทกัษะและกระบวนการท่ีมีในเน้ือหา
คณิตศาสตร์ กบังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือ
สมบูรณ์ขึ้น การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์อาจจ าแนกตามลกัษณะการเช่ือมโยงไดเ้ป็น 2 แบบไดแ้ก่ 
(1) การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ (2) การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน 
กิจกรรมท่ีครูสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ก็คือ การจัดท า
โครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้มีการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ในการสร้าง
ผลงานและการแกปั้ญหาของตน 
  4.5.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดท่ีอาศยัความรู้พื้นฐาน 
จินตนาการและวิจารณญาณในการพฒันาหรือคิดคน้องค์ความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซ่ึงองค์ประกอบส าคญัท่ีน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ได้แก่ (1) ความคิดคล่อง (2) ความคิดยืดหยุ่น (3) ความคิดริเร่ิม และ (4) ความคิดละเอียดลออ 
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ส าหรับขั้นตอนการพฒันาความคิดของนกัเรียนเพื่อน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย
ขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) คิดก าหนดปัญหาใหช้ดัเจน (2) คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย  
(3) คิดพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์อย่างถ่ีถว้น รอบคอบและสมเหตุสมผล และ (4) ตดัสินใจ ซ่ึง
กิจกรรมท่ีครูสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
ปลายเปิด และการตั้งปัญหา 
 ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสนใจในการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการคิด
วิเคราะห์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าความรู้ เน้ือหาสาระ และหลกัการทางคณิตศาสตร์
มาสร้างความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทกัษะและกระบวนการท่ีมีในเน้ือหา
คณิตศาสตร์ กบังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือ
สมบูรณ์ขึ้น ซ่ึงการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์อาจจะเป็นการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
หรือการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนและการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในในชีวิตประจ าวนั โดย
ครูสามารถใช้การจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้มีการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างผลงานและการแกปั้ญหาท่ีตนสนใจ เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการ 
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ไดต้่อไป 
 
4. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

4.1 ความหมายการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(The National Council of Teacher of Mathematics 

(NCTM), 2000) ไดใ้ห้ความหมายของ ทกัษะการเช่ือมโยงว่าเป็นการผสมผสานแนวคิดท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดียวกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. การเช่ือมโยงภายในวิชา เป็นการน าเน้ือหาภายในวิชาเดียวกนัไปสัมพนัธ์กนัใหผู้เ้รียนได้
ประยุกต์ความรู้และทกัษะไปใช้ในชีวิตจริง ช่วยนักเรียนให้ท าความเขา้ใจถึงความแตกต่างของ
เน้ือหาวิชารวมทั้งพีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนของผูเ้รียนมีความหมาย  

2. การเช่ือมโยงระหวา่งวิชา เป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป ภายใตห้ัวเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องให้มาสัมพนัธ์กัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม กีฬาหรือ
ศิลปะ เป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจและทกัษะวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและตรงกบัสภาพชีวิตจริง  

สรุปว่า ความหมายของการเช่ือมโยงตามแนวคิดของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา คลา้ยกบัมาตรฐาน ค 6.1 ของการจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน .พุทธศักราช .2551.ของประเทศไทยซ่ึงกล่าวว่านัก เรียนมี
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ 
อ่ืนๆ ได ้ 

อุษาวดี จนัทรสนธิ(2543, น. 4-5) กล่าววา่ ทกัษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์วา่มี 2 รูปแบบ  
คือ 1) การสร้างแบบจ าลองเช่ือมโยงระหว่างปัญหาในส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์
หัวขอ้อ่ืนๆ กบัตวัแทนเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหา 2) การเช่ือมโยงระหว่างตวัแทนทางคณิตศาสตร์
ของปัญหาท่ีสมนัยกนัและระหว่างกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งน้ีนักเรียนท่ีสามารถประยุกต์
ระหว่างตวัแบบท่ีต่างกนัซึงแทนปัญหาเดียวกนั หรือแทนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เดียวกนัย่อม
เกิดพฒันากระบวนการคิดในการเช่ือโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  และมีกระบวนการคิดแบบยึด
หยุ่นท่ีจะคน้หาวิธีแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  ผลท่ีตามมาคือผูเ้รียนเกิดทกัษะการให้เหตุผลและส่ือ
ความคิดโดยใช้คณิตศาสตร์ ซาบซ้ึงในความสอดคลอ้งและความงดงามของคณิตศาสตร์ ความ
คงทนในการเรียนรู้และถ่ายโอนความคิดทางคณิตศาสตร์ยอ่มเพิ่มพูนตามไป  

โพธ์ิทิพย์ วชัระสวสัด์ิ(2546, น. 8) กล่าวว่า ทักษะการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทั้ งระหว่างส่ิงของ คนหรือแนวคิด ซ่ึงการเช่ือมโยงแนวคิดเป็นกระบวนการทาง
ปัญหาในการน าส่ิงต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปมาเก่ียวขอ้งหรือ
สัมพนัธ์กนั  

อมัพร.มา้คนอง(2553,.น..60).กล่าวว่า.การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หมายถึง ความสามารถ
ของผู ้เรียนในการสัมพันธ์ความรู้หรือปัญหาคณิตศาสตร์ท่ี เรียนมากับความรู้  ปัญหาหรือ
สถานการณ์อ่ืนๆ  ท่ีตนพบเห็นการเช่ือมโยงอาจทาได้หลากหลาย  แต่ท่ีนิยมท าในห้องเรียน
คณิตศาสตร์มี 3 ประเภท ดงัน้ี  

1. การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์  เป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระ องค์
ความรู้หรือกระบวนการภายในคณิตศาสตร์  

2..การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  เป็นการเช่ือมโยงความ รู้หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

3. การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั  เป็นการเช่ือมโยงความรู้หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวนั  

จากความหมายของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  สรุปไดว้่าการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เป็นการน าความรู้ เน้ือหาสาระและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสัมพนัธ์กบัความรู้หรือ
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาใหม่หรือช่วยในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีผูส้อน
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ก าหนดขึ้น ซ่ึงแบ่งเป็นการเช่ือมโยงความรู้ภายในวิชาคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงความรู้ระหว่างวิชา
คณิตศาสตร์กบัวิชาอ่ืนและการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั  

4.2 ความส าคัญของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าเหตุผลท่ีสนบัสนุนการเช่ือมโยงวิชาหน่ึง

กบัวิชาอ่ืนๆ ในการสอน เช่นการเช่ือมโยงในวิชาคณิตศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์และภาษาไทยการ
เช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กบัวิชาสังคมศึกษา การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กบัวิชาศิลปะ ฯลฯ ก็คือ
ส่ิงท่ีเกิดในชีวิตประจ าวนั ไม่ได้จ ากดัว่าจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ  ตวัอย่าง 
เช่น การเกิดอุทกภยั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์เดียวแต่ก่อใหเ้กิดผลกระทบหลายอยา่ง เช่น บา้นเรือนเสียหาย 
ธุรกิจหยุดชะงกั โรงเรียนหรือสถานท่ีท างานต่างๆ ตอ้งหยดุท างาน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลาย
ประการในการแก้ปัญหาต่างๆ  เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายๆ  วิชา มาร่วมกัน
แกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง(NCTM., 2000)  

กรมวิชาการ(2545, น. 203) กล่าวถึง ประโยชน์ของทกัษะการเช่ือมโยงวา่เป็นการน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง  เช่น การตัดเย็บเส้ือผา้ งานคหกรรม 
เก่ียวกบัอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภณัฑต์่างๆ รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวนั เช่น การซ้ือขาย การชั่ง การตวง การวดั การค านวณ 
ระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง การวางแผนการออมเงินไวใ้ชใ้นช่วงบั้นปลายของชีวิต  

อมัพร มา้คนอง(2547, น. 101) กล่าวว่า การเช่ือมโยงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการ
เรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความหมาย เน่ืองจากการเช่ือมโยงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจคณิตศาสตร์ท่ีเรียน
ในห้องเรียนได้ดีขึ้น และมองเห็นความส าคญัของคณิตศาสตร์ในแง่ของการเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีสามารถน าไปใชก้บัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ได ้ 

Kennedy & Tipps(1994, pp. 194-200) กล่าวว่า การเช่ือมโยงในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
จ าเป็นต้องท าการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ี เป็นรูปธรรม  ได้แก่ รูปภาพ  ภาพประกอบ  แผนผัง 
สัญลกัษณ์และภาษากบักระบวนการรวมเน้ือหาและวิธีการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนัและ
จะตอ้งรู้จกัสร้างการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั การเช่ือมโยงควรสร้างให้
เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในระหว่างการเรียนการสอนคือ ให้นกัเรียนปฏิบติังานหรือท ากิจกรรมแลว้
แปลงกิจกรรมเหล่านั้นออกมาเป็นรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนผงั กราฟและสัญลกัษณ์ต่างๆ  

การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และกบัชีวิตจริงเกิดขึ้นไดม้ากมาย ครูสามารถให้
นักเรียนปฏิบัติงานท่ีจะเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศิลปะ งานคหกรรม 
เก่ียวกบัอาหาร และกิจกรรมในวิชาต่างๆ  
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ตวัอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงวิธีท่ีครูจะสร้างการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ต่างๆ 
และสังคมรอบตวั ดว้ยการใหน้กัเรียนท าโครงงานท่ีบางโครงงานอาจใหร่้วมกนัท าทั้งชั้น รายบุคคล 
หรือท าโดยกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น การจดและการบนัทึกอุณหภูมิความเร็วลม
และความดันอากาศ การส่งมนุษยไ์ปยงัดวงจนัทร์ การโคจรของดาวเคราะห์ การก าหนดมาตรา 
ส่วนและการสร้างระบบโซลาร์เซลล ์ 

ตวัอยา่งท่ี 2 คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เช่น นาฬิกาน ้าและนาฬิกาทราย การสร้างพีระมิด
ในประเทศอียิปต์ การศึกษาการออกแบบ พรม ถว้ยชาม และตะกร้าท่ีใช้หลกัการสมมาตรและ
รูปทรงลูกบาศกข์องชาวอินเดียวแดงทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา การแยกประเภทอาชีพ
ต่างๆ เป็นอาชีพท่ีมีเคร่ืองแบบและไม่มีเคร่ืองแบบ เช่น นกัวิจยั ผูใ้ห้บริการ คนงานโรงงาน ทหาร 
และปศุสัตว ์ 

ตวัอยา่งท่ี 3 คณิตศาสตร์กบัศิลปะ เช่น การวดัของกระดาษรอบจิตรกรรมฝาผนงั หรือ การ
ตัดกระดาษติดภาพของจิตรกรทาการแบ่งสเกลในการวาดฉากหลังเวที  การวดัและการเตรียม
กระดาษจดัฉากหลงัเวที การวาดภาพทิวทศัน์ อ่านและท าตามค าแนะน าจากการพบักระดาษเป็นรูป
ต่างๆ ของชาวญ่ีปุ่ น  

ตวัอย่างท่ี 4 คณิตศาสตร์และสุขภาพ เช่น การวดัความสูงของนักเรียน  บันทึกผลในรูป
ตารางและกราฟ การหาปริมาณแคลอร่ีท่ีรับเขา้ การอ่านฉลากจากรายงานโภชนาการ การวดัระดบั
คลอเรสเตอรอล  

ตวัอยา่งท่ี 5 คณิตศาสตร์และการอ่านศิลปะทางภาษา เช่น รูปแบบของค า หมวดหมู่ของค า
เช่น บอกค าสัมผสั และไม่สัมผสัในโคลง กลอน การมองค าท่ีสามารถอ่านกลบัไปมาได้ (อ่านกลบั
หลงัได)้ จุดเร่ิมตน้ของการวิจยัในวิชาคณิตศาสตร์ ค าท่ีเติมขา้งหนา้และค าท่ีเติมต่อทา้ยอ่านงานวิจยั
และงานเขียนทางคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง เลขวิทยาและตวัเลขท่ีงดงาม ตารางการวิเคราะห์ตดัสินใจ
ของจดหมาย  

ตวัอย่างท่ี 6 คณิตศาสตร์กบัพลศึกษา เช่น การนับจ านวนรอบของการกระโดดเชือกการ
ตดัสินกีฬาโอลิมปิกเป็นการแข่งขนัท่ีมีขนาดใหญ่หรือไม่ การจดัวางพื้นท่ีการเล่น การจบัเวลา การ
เล่นแข่งขนั  

ในปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์และโลกในทุกวนัน้ีสามารถเช่ือมโยงกันได้หลายวิธี จาก
หนังสือพิมพ์และวารสารท่ีประกอบด้วยบทความทางธุรกิจกับความน่าจะเป็น  แนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ภูมิอากาศและวารสารท่ีประกอบดว้ยบทความทางธุรกิจกบัความน่าจะเป็น แนวโนม้ทาง
เศรษฐกิจ ภูมิอากาศและขอ้มูลวิทยาศาสตร์ ท่ีไดอ้อกประกาศตามบอร์ดในหัวขอ้พิเศษท่ีสามารถ
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เตรียมบทความและรูปภาพจากส่ิงพิมพ์เหล่าน้ี ส่วนใหญ่ในเร่ืองการเดินทาง เช่น ท่าเทียบเรือ 
สถานีรถไฟ(การสับรางรถไฟ) และท่าอากาศยาน ลว้นต้องใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์เป็นปัจจัย
ส าคญัในการควบคุมดูแลสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวก ปัญหาเก่ียวกับระบบนิเวศน์ เช่น การ
ก าจดัขยะหรือมลพิษทางรถยนต์และการแผ่รังสีของโรงงาน  ได้ท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัการด ารงชีวิตในปัจจุบนั ครูจึงควรสอนโดยบูรณาการคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
หรือกบัปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั  

จากความส าคญัของการเช่ือมโยง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเช่ือมโยงและประยุกตใ์นการเรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนน าไปเช่ือมโยง
เขา้กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของวิชา
คณิตศาสตร์ ครูผูส้อนจะตอ้งเลือกปัญหาท่ีท าใหน้กัเรียนสามารถฝึกทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ นักเรียนได้พัฒนาความคิดเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหา นอกจากน้ี
ครูผูส้อนจะตอ้งคอยให้ก าลงัใจนักเรียนและสนบัสนุน ความรู้ความเขา้ใจและแนวคิดใหม่ๆ ท่ีอาจ
เช่ือมโยงไปยงัวิชาอ่ืนๆ หรือเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตของนกัเรียน  

จากความส าคญัของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ สรุปไดว้า่ ความส าคญัของการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ ช่วยท าใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า และเห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
การบูรณาการความรู้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของวิชาคณิตศาสตร์  

4.3 มาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(NCTM., 2000, p. 64) ได้ก าหนดมาตรฐานการ

เช่ือมโยงไวด้งัน้ี โปรแกรมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 มุ่งให้นักเรียนสามารถตระหนัก
และใช้การเช่ือมโยงระหว่างความคิดในคณิตศาสตร์ เขา้ใจการเช่ือมโยงความคิดทางคณิตศาสตร์ 
และน าความรู้หน่ึงไปสร้างความรู้ใหม่ได ้ตระหนกัและประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  

ปานทอง กุลนาถศิริ(2546, น. 17) กล่าวว่า มาตรฐานการเช่ือมโยงท่ีสภาครูคณิตศาสตร์
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้จดัท าและพิมพ์เผยแพร่เอกสารมาตรฐานและการวดัผลท่ีช่ือว่า 
มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (The Curriculum and Evaluation 
Standards for School Mathematics) ในปี ค.ศ. 1989 ไวด้งัน้ี 

มาตรฐานท่ี  9 การเช่ือมโยง ส าหรับโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้มีการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนไดรู้้และ
เขา้ใจคณิตศาสตร์และเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีความสามารถ ดงัน้ี  

1.ตระหนักถึงความส าคัญของการเช่ือมโยงและสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได ้ 
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2. สามารถเขา้ใจถึงวิธีการท่ีจะสร้างแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ โดยเช่ือมโยงองคค์วามรู้
เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ได ้ 

3. ขยายความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชไ้ดต้ลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปช่วย
การพิจารณายทุธวิธีต่างๆ ได ้ 

4. สามารถระลึกถึงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ และสามารถน าความรู้
เหล่านั้นมาใชเ้ช่ือมโยงในการเรียนคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ได ้ 

กรมวิชาการ(2545, น. 10-14) ก าหนดให้ทกัษะและกระบวนการเช่ือมโยงเป็นมาตรฐาน
หน่ึงในสาระการเรียนรู้เร่ืองทักษะกระบวนการท่ีมุ่งหวงัให้เกิดขึ้ นกับผูเ้รียนเม่ือจบหลักสูตร
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดบั โดยระบุไวว้่าผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  
ทางคณิตศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นประเทศผูน้ าของโลกปัจจุบนัไดก้ าหนดใหผู้เ้รียนมี
มาตรฐานด้านทกัษะและกระบวนการเช่ือมโยงไวเ้ช่นกนั โดยก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการเช่ือมโยงไว ้3 ประการ คือ  

1. ผูเ้รียนตระหนกัและสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ได ้  
2. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสามารถเช่ือมโยงวิธีการ แนวคิดทางคณิตศาสตร์มาท าให้เกิดการ

เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
3. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสามารถเช่ือมโยงและประยกุตค์วามรู้คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้ 
มาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.-3) 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 25) กล่าวไวด้งัน้ี  
1..สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ .ในวิชา

คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้
2. สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนไปประยกุตใ์นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใน

ชีวิตประจ าวนัได ้ 
จากมาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ สรุปไดว้่า เป็นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์

เร่ืองต่าง ๆ เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และการน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ย่างเป็น
ระบบ  

4.4 แบบของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ(2547, น. 50) กล่าวถึงลกัษณะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์

วา่เป็นไปไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี  
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1. การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ การเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างสูตร การหาพื้นท่ีของ
รูปสามเหล่ียม ตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมเร่ืองพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ใน 2 ประเด็น คือ รูป
สามเหล่ียมเป็นคร่ึงหน่ึงของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ คือ ความกวา้งคูณความยาว 

ดงันั้น สูตรการหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมคือ  2
1  สูง    ฐาน  

2. การเช่ือมโยงระหว่างเร่ืองราวต่างๆ ของคณิตศาสตร์ เช่น การลบเป็นการด าเนินการตรง
ขา้มของการบวก การคูณเป็นการบวกซ ้ าๆ การคูณและการหารเป็นการด าเนินการตรงกนัขา้ม ร้อย
ละสัมพนัธ์กบัเศษส่วน การวดัสัมพนัธ์กบัเรขาคณิต  

3. การเช่ือมโยงแบบจ าลองหลายๆ แบบสู่ความคิดรวบยอดเดียวกัน เช่น การให้นักเรียน
สร้างหน่วยการวดัท่ีไม่เป็นมาตรฐานตามความตอ้งการของตนเอง ก็จะไดห้น่วยท่ีไม่เป็นมาตรฐาน 
หลายๆ ลักษณะ แต่ทุกหน่วยน าไปสู่ความคิดรวบยอดเดียวกันว่าเป็นหน่วยการวดัท่ีไม่เป็น
มาตรฐาน  

4. การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดค านวณ เช่น ในการเรียนรู้เร่ืองหน่วยการวดั 
เด็กตอ้งเกิดความคิดรวบยอดวา่จ านวนต่างๆ จะมาบวกลบกนัไดต้อ้งมีหน่วยการวดัเดียวกนั ดงันั้น 
ถา้หากจ านวนเหล่านั้นมีหน่วยต่างกนัจึงตอ้งมีการเปล่ียนหน่วยใหเ้หมือนกนัก่อน  

5. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนัและคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ โดยการก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นวิถีทางหน่ึง ท่ีสนับสนุนส่งเสริมการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั การก าหนดหน่วยการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษา
ส ารวจ สืบคน้ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีตนสนใจ ไดมี้โอกาสแสดงความคิดริเร่ิม ไดส้ร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
ในขณะเดียวกัน ยงัคงเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย  หน่วยการเรียนรู้อาจเป็นหน่วยการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์เอง หรือเป็นหน่วยการเรียนรู้กลางท่ีคณิตศาสตร์เรียนรู้ร่วมดว้ยกบัวิชาอ่ืนๆ ก็ได ้ 

เทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ (2547, น. 38) ไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างรูปสมมาตร และ 
ประวติัศาสตร์ว่าท่ีผ่านมามีการน าเอาวฒันธรรมจากท่ีต่างๆ  มาเป็นต้นแบบในการผลิตและ
ออกแบบส่ิงประดบัตกแต่งต่างๆ หรือเป็นภาพสัญลกัษณ์ของพิธีการหรือสัญลกัษณ์ทางศาสนา ซ่ึง
หลายอย่างท่ีกล่าวมาเป็นคณิตศาสตร์โดยธรรมชาติ มีภาพท่ีสร้างมาจากการสะทอ้นและการหมุน
ภาพบนระนาบ ดังนั้นประวติัศาสตร์และการผสมผสานทางศิลปะ ท าให้นักเรียนได้ศึกษาการ
สะทอ้นและการหมุนภาพบนระนาบไดเ้ช่นเดียวกบัมโนมิติของรูปสมมาตร  การศึกษารูปสมมาตร
เพื่อให้เช่ือมโยงกบัศิลปะและประวติัศาสตร์ ส่งเสริมความเขา้ใจในการสร้างภาพบนระนาบและ
แสดงโครงสร้างพื้นฐานของพีชคณิตและเรขาคณิต  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551, น. 99) ได้กล่าวว่า การ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ อาจจ าแนกตามลกัษณะของการเช่ือมโยงไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี  
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1. การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการน าความรู้และทกัษะ/กระบวนการ
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้สามารถแกปั้ญหาไดห้ลากหลายวิธี 
หรือกะทดัรัดขึ้น และท าใหก้ารเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับนกัเรียนมากขึ้น  

2. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  เป็นการน าความรู้และทักษะ/การบวนการ
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพนัธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเน้ือหา และความรู้ของศาสตร์อ่ืนๆ 
เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ มี
ความหมาย และนกัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัต่อ
ศาสตร์อ่ืนๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  

การจ าแนกในแต่ละลกัษณะขา้งตน้ไดร้วมเอาการน าความรู้และทกัษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชก้บัสถานการณ์ในชีวิตจริงดว้ย  

สรุปได้ว่า แบบการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 1. การเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 2. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน โดยสามารถน ามาใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ย ท าใหเ้กิดเป็นการผสมผสานแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

4.5 การสอนคณิตศาสตร์โดยการเช่ือมโยง  
การสอนคณิตศาสตร์โดยการเช่ือมโยงไดมี้ผูก้ล่าวถึงแตกต่างกนั ดงัน้ี  
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ  ของสหรัฐอเมริกา(The National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM.), 2000) ไดก้ล่าวว่า การเช่ือมโยงวิชาหน่ึงเขา้กบัวิชาอ่ืนๆ  ในการสอน เช่น 
การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์และภาษาไทย การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กบัสังคม 
การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะ ฯลฯ เหตุผลท่ีสนับสนุนวิชาการต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในการ
สอน มีดังต่อไปน้ีคือส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ได้จ ากัดว่าจะเก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะ เราจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายๆ .สาขาวิชามาร่วมกันแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง  

การจดัการเรียนการสอนให้เกิดความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์
ต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ไม่จ าเป็นว่าความคิด
รวบยอดจะตอ้งแยกความคิดรวบยอดในวิชาอ่ืนๆ  ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษา หรือสังคม
ศึกษาเน้ือหาและกระบวนการเรียนในวิชาหน่ึงอาจช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใจในวิชาอ่ืนดีขึ้นได ้
การสอนท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลายๆ  สาขาเขา้ด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่าง ท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้(Transfer Learning) ส่ิงท่ีเรียนเขา้กับชีวิตจริงได ้
และในทางกลบักันก็จะสามารถเช่ือมโยงเร่ืองจริงภายนอกห้องเรียนเขา้กับส่ิงท่ีเรียนได้ ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจไดว้า่ส่ิงท่ีตนเรียนมีประโยชน์หรือพร้อมท่ีจะน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงได ้  
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หลกัสูตรการเรียนการสอนแบบเช่ือมโยงมีประโยชน์ในการขจดัความซ ้ าซ้อนของเน้ือหา
ต่างๆ ในหลกัสูตร ในปัจจุบนัประสบปัญหาในเร่ืองความรู้และขอ้มูลต่างๆ  น้ีท าให้การเรียนแบบ
สัมพนัธ์วิชามีความส าคญัมากกว่าท่ีต่างวิชาต่างเพิ่มเน้ือหาเขา้ไปในหลกัสูตรของตน การเรียนการ
สอนแบบเช่ือมโยงสามารถตอบสนองต่อความสามารถของผูเ้รียนซ่ึงมีหลายด้าน  เช่นภาษา
คณิตศาสตร์ การมองพื้นท่ี ความคล่องของร่างกาย การเคลื่อนไหว ดนตรี สังคมหรือมนุษยส์ัมพนัธ์
และความรู้ความเขา้ใจตนเอง และสนองตอบต่อความสามารถท่ีจะแสดงออกและตอบสนองทาง
อารมณ์(Emotional Intelligence)  

Kennedy and Tipps(1994, pp. 194-198) กล่าวถึง ความส าคัญของการเช่ือมโยงในวิชา
คณิตศาสตร์ในการสอนว่า นักเรียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัสร้างการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
ไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภูมิ แผนภาพ สัญลกัษณ์ มโนมติ และความเขา้ใจ เน้ือหาต่างๆ กบักระบวนการ
รวมเน้ือหาและวิธีการท่ีหลากหลายรวมกนัเป็นหลกัการทางคณิตศาสตร์ และจะตอ้งรู้จกัสร้างการ
เช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง  

การเช่ือมโยงควรสร้างให้เกิดขึ้นสม ่าเสมอในระหว่างการเรียนการสอน การจดัการกับ
เน้ือหาให้เป็นรูปธรรม โดยให้นักเรียนไดป้ฏิบติังานหรือท ากิจกรรมแลว้แปลความหมายกิจกรรม
ในแบบของรูปภาพ แผนภูมิ ตารางขอ้มูลกราฟและสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ในชั้นเรียนเกรด 3 ครูได้
สอนให้นกัเรียนสร้างการเช่ือมโยงระหว่าง “คุกก้ี” กบัเศษส่วน นกัเรียนในชั้นนั้นไดรู้้จกัสร้างการ
เช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริงดว้ยปัญหาการท า “คุกก้ี”  

จากการสอนคณิตศาสตร์โดยการเช่ือมโยงท่ีกล่าวมาข้างตน้ สรุปไดว้่า ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต
จริงไม่ไดจ้ ากดัว่าจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง แต่ในการด ารงชีวิตจ าเป็นจะตอ้งใชค้วามรู้
และทกัษะต่างๆ จากหลายๆ สาขาวิชามาร่วมกนัแกปั้ญหา และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง การ
จดัการเรียนการสอนให้เกิดความสัมพนัธ์เช่ือมโยงทั้งภายในกลุ่มวิชา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน และการด าเนินชีวิตจริงให้เช่ือมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ  ท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ท่ีส าคญัท่ีสุดช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ ส่ิงท่ีเรียนเขา้กบัชีวิตจริง
และพร้อมท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน ์และแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงได ้ 

แนวทางการพฒันาทกัษะ/กระบวนการดา้นการเช่ือมโยง สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา(NCTM., 2000, p. 359) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของครูในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือนักเรียนเกรด  9-12 ว่า มีวิธีการมากมายท่ีครูสามารถช่วยนักเรียนค้นหาและน ามาซ่ึงการ
เช่ือมโยงทางวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาน้ีนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ท่ี
นักเรียนท าการเช่ือมโยงเองไดค้รูจ าเป็นตอ้งเร่ิมในการบูรณาการแต่ละปัญหาเพราะวตัถุประสงค์
ของการสอนโดยส่วนมากมุ่งเน้นท่ีขอบเขตเน้ือหา มีการจัดหลักสูตรแยกออกจากกัน  เช่น 
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เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาความรู้ความช านาญในการท าการเช่ือมโยงทางวิชา
คณิตศาสตร์ และช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถของพวกเขา และส่ิงหน่ึงท่ีเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท าการเช่ือมโยง คือการสร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้มี
การเขา้ถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการหาค าตอบ 
และถา้นักเรียนท าผิดไม่ควรบอกว่าผิดแลว้ปล่อยให้ผ่านไป  ครูควรจะช่วยให้นักเรียนไดพ้บแก่น
(ข้อเท็จจริง) ของแนวคิดถูกต้อง ซ่ึงบางทีอาจน าไปสู่วิธีการใหม่ๆ  และเกิดการเช่ือมโยงขึ้ น 
นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้พิจารณาและเปรียบเทียบวิธีการของตนเองกบักลุ่มอ่ืน  แสดงให้เห็น
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

จากความหมายของการสอนคณิตศาสตร์โดยการเช่ือมโยง  สรุปไดว้่า เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยงทั้ งภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน .ต่างกลุ่มวิชาและสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวนั ท าให้นักเรียนเขา้ใจในเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์และ
แกปั้ญหาได ้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตนเรียนมีคุณค่ามีประโยชน์  

4.6 การพฒันาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NCTM.(2000, Evaluation of teaching : 

Standard 4 – Mathematical Concepts, Procedures, and Connections อา้งถึงใน นงลกัษณ์ แกว้มาลา. 
2547, p. 21) กล่าวถึง การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า ครูมีบทบาทในการพฒันาความคิดรวบยอด 
กระบวนการ และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  

1. สาธิตความรู้ในเร่ืองความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
2. น าเสนอคณิตศาสตร์ในลกัษณะเช่นเดียวกบัเครือข่ายการเช่ือมโยง ความคิดรวบยอดและ

กระบวนการร่วมกนั  
3. เน้นให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และเป็นการเช่ือมโยงใน

ชีวิตประจ าวนั  
4. ร่วมท ากิจกรรมกบันักเรียน โดยส่งเสริมความเขา้ใจในความคิดรวบยอดกระบวนการ 

และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  
5. ร่วมกนัอภิปรายคณิตศาสตร์ โดยขยายความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอดกระบวนการ

และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  
กรมวิชาการ(2545, น. 203-205) ระบุว่า องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ 

ทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงมีดงัน้ี  
1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดัในเร่ืองนั้น  
2. มีความในเน้ือหาท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรืองานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเป็นอยา่งดี  
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3. มีทกัษะการมองเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงระหว่างความรู้และทกัษะ /กระบวนการท่ีมี
ในเน้ือหานั้นกบังานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4..มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. มีความเขา้ใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีหาไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ว่ามีความเป็นไปได้หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นอย่างสมเหตุสมผลในการจดัการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์นั้นผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์สอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นการน าความรู้ เน้ือหาสาระและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีผูส้อนก าหนดขึ้น เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความ
เช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ .หรือเป็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  

จรรยา ภูอุดม(2545, น. 23-24) กล่าวถึง การคดัเลือกสถานการณ์ปัญหาเพื่อใช้เป็นส่ือใน
การเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระท่ี 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงนับเป็นแนวทางหน่ึง
ในการพฒันาทกัษะกระบวนการเช่ือมโยง ดงัน้ี  

1. เป็นสถานการณ์แบบองค์รวม  มีการบูรณาการแบบเน้ือหา เน้นมโนมิติหรือแนวคิด
หลกัการสอนคณิตศาสตร์ท่ีแยกเป็นส่วนๆ ท าให้นักเรียนไม่สามารถสร้างมโนมิติท่ีเป็นภาพรวม
และน าคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ นักเรียนจ านวนมากไม่สามารถสร้างมโนมิติท่ีเป็นภาพรวมจาก
ส่วนย่อยๆ ไดแ้ต่จะจ าเฉพาะลกัษณะท่ีเป็นส่วนยอ่ยๆ ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือมโนมิติถูกน าเสนอใน
ลกัษณะท่ีเป็นภาพรวม นักเรียนจะหาวิธีการสร้างความหมายโดยการแยกภาพรวมออกเป็นส่วนๆ  
เพื่อให้สามารถให้เข้าใจได้ ส่วนการเน้นมโนมิติหลักก็เน่ืองมาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทุก
จุดประสงค์ไม่ไดมี้ความส าคญัเท่ากันหมด บางจุดประสงค์เป็นเพียงกรณีเฉพาะหรือเป็นผลท่ีได ้
โดยอ้อมจากการเรียนบางจุดประสงค์  นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความส าคญัทุกจุดประสงคจ์ะท าให้เวลาท่ีมีในหลกัสูตรไม่เพียงพอส าหรับจดักิจกรรมให้นักเรียน
ไดค้ิดอยา่งจริงจงั การจดับรรยากาศการเรียนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยการกระท า จะตอ้งเป็น
บรรยากาศท่ีอดัแน่นดว้ยเน้ือหา แต่เป็นการเนน้ท่ีแนวคิดใหม่ๆ จึงตอ้งมีการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ
ว่าจะเลือกจุดประสงคใ์ดท่ีเป็นจุดประสงค์หลกัส าหรับจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยอาจใชก้าร
สร้างแผนผงัมโนมิติเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  เน่ืองจากแผนผงัมโนมิติเป็นระบบการแทน
ความรู้ท่ีมีโครงสร้างเป็นล าดับขั้น มีความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างมโนมิติต่างๆ  สามารถ
แสดงให้เห็นถึงเน้ือหาท่ีขึ้นต่อกันอย่างชัดเจน โดยมโนมิติท่ีเป็นกรณีทัว่ไปท่ีสุดจะเป็นมโนมิติ
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หลกัส่วนมโนมิติท่ีเฉพาะเจาะจงจะเป็นมโนมิติรอง แผนผงัมโนมิติ จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงมโน
มิติหลกัและความรู้พื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. ขอ้มูลในสถานการณ์สอดคลอ้งและตรงตามสภาพจริงในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นเพียง
ขอ้มูลท่ีแต่งขึ้น จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเรามกัพบว่านักเรียนไม่สามารถน าส่ิงท่ีเรียนไปใช้กับ
สถานการณ์จริงได ้เพราะสถานการณ์ในชีวิตจริงส่วนใหญ่มีลกัษณะซบัซอ้นผสมผสานกบัเน้ือหา 
ต่างๆ มากกวา่ท่ีจะแยกออกเป็นส่วนๆ ดว้ยเหตุน้ี สถานการณ์ปัญหาท่ีจะน ามาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนจึงมีลกัษณะแบบองคร์วม มีการบูรณาการของเน้ือหาและมีความซบัซอ้นตรงตาม
ความเป็นจริงมากกว่าการแต่งขึ้น การฝึกให้นกัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงย่อม
ท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ เห็นวา่คณิตศาสตร์สัมพนัธ์โดยตรงกบัชีวิตประจ าวนั 
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การให้โอกาสนกัเรียนไดแ้กปั้ญหาแบบน้ีจะท าให้นักเรียน
สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในชีวิตจริงได ้และเห็นวา่การเรียนรู้ต่อไปอีกเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิง่  

3. เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีอยู่รอบตวันักเรียน เหมาะกบัวยั ความสนใจและมีความหมาย
ต่อนกัเรียน เน่ืองจากการใชส้ถานการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสนใจและมีความหมายต่อนกัเรียน 
เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะผลักดันให้นักเรียนเกิดความอยากแก้ปัญหาหรือการกระท าอัน
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  

4..เป็นสถานการณ์ ท่ี ส่งเสริมการส ารวจ  การอภิปรายและการตัดสินใจ  เน่ืองจาก
สถานการณ์ท่ีส่งเสริมการส ารวจ อภิปรายและตดัสินใจ เป็นสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเร้า
ให้นกัเรียนรู้จกัคิดอนัเป็นจุดเร่ิมตอ้นของการส ารวจอย่างนกัวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีสถานการณ์ท่ี
ส่งเสริมการส ารวจ อภิปรายและการตดัสินใจ ยงัเป็นสถานการณ์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบ
สัญลักษณ์ในการส่ือสาร เกิดปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคม  ท่ีส าคญัคือการใช้สถานการณ์ท่ี
ส่งเสริมการส ารวจ อภิปรายและการตดัสินใจ จะช่วยส่งเสริมและพฒันาความสามารถของนกัเรียน
ทางดา้นทกัษะ/กระบวนการ ทั้งทางดา้นการส่ือสาร การแกปั้ญหา และการใหเ้หตุผลไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. เป็นสถานการณ์ท่ีท้าทาย  สามารถหาค าตอบได้หลายวิธี นักเรียนแต่ละคนมีระดับ 
ความรู้ ทกัษะและความเขา้ใจต่อสถานการณ์ปัญหาแตกต่างกนั การใชส้ถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถ
หาค าตอบได้หลายวิธีจึงเอ้ือต่อการใช้วิธีการของนักเรียนในการหาค าตอบ ซ่ึงจะส่งเสริมการคิด 
และอภิปรายของนักเรียนประกอบกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาท่ีสามารถ
แกไ้ขไดห้ลายวิธี ดงันั้นการใชส้ถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดห้ลายวิธีจึงส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงไดม้ากขึ้น นอกจากน้ีการแกปั้ญหา
เพียงไม่ก่ีปัญหา แต่มีวิธีการแกท่ี้หลากหลาย เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กว่าการแกปั้ญหาหลายๆ ปัญหา
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แต่ใช้วิธีการเดียวกนั เน่ืองจากการใช้เพียงวิธีเดียวมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดความลม้เหลวในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียน  

ในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ 
นั้น ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ  เพื่อใหผู้เ้รียนได้
เห็นการน าความรู้ เน้ือหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 
หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่หรือน าความรู้และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาในสถานการณ์ ท่ีผูส้อนก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความ
เช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั 
เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการปฏิบติัจริง และมีทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงความรู้ ผูส้อนอาจมอบหมาย
งานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น แลว้น าเสนองานต่อ
ผูส้อนและผูเ้รียนให้มีการอภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกัน  ดังตัวอย่างการเช่ือมโยงสถานการณ์
ปัญหา ต่อไปน้ี(กรมวิชาการ, 2545, น. 204 – 205)  

บริษทัก่อสร้างด ารงตอ้งการเช่าท่ีดินขนาด 2 ไร่ จ านวน 1 แปลง ส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง 
ในราคาประหยดั และมีผูน้ าท่ีดินมาเสนอใหเ้ช่า 2 รายดงัน้ี  

นายบุญ เสนอท่ีดิน 2 ไร่ 1 งาน คิดราคาค่าเช่าท่ีดินทั้งแปลงเดือนละ 7,000 บาท  
นายลว้น เสนอท่ีดิน 5 ไร่ 3 งาน แปลงท่ีดินใหเ้ช่าไดโ้ดยคิดค่าเช่าตารางวาละ 100 บาท 

ต่อปี  
ถา้นกัเรียนเป็นเจา้ของบริษทัก่อสร้างด ารง นกัเรียนจะเช่าท่ีดินของใคร เพราะเหตใุด  
จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น  จะเห็นว่าผูเ้รียนต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ในการ

ค านวณค่าเช่าท่ีดิน ตอ้งค านวณถึงราคาท่ีตอ้งการประหยดั ตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจการ
น าเสนอเฉพาะค าตอบจากการค านวณของผูเ้รียนไม่ใช่ส่ิงส าคญัสุด ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อ
แนวคิดและเหตุผลของผูเ้รียนแต่ละคนประกอบดว้ย  

ตวัอยา่งค าตอบและเหตุผลของนกัเรียนอาจเป็นดงัน้ี  
ด.ช.ก่อ ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงมีค่าเช่าจ่ายปีละ 84,000 บาท  
(7,000   12 = 84,000) และไดท่ี้ดินมากกวา่ท่ีก าหนดไวอี้ก 1 งาน  
ด.ญ.นิตยา ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนางลว้น ซ่ึงคิดค่าเช่า 2 ไร่  
หรือ 800 ตารางวา เป็นเงิน 80,000 บาท ต่อปี ซ่ึงเป็นราคาเช่า  
ท่ีถูกกวา่เช่าท่ีดินของนายบุญ  
ด.ญ.นุช ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงเม่ือคิดค่าเช่าเป็นตารางวาต่อปีแลว้  
จะจ่ายเพียงตารางวาละ 93 บาท ( )93900

127000   ซ่ึงถูกวา่ค่าเช่าท่ีดิน ของนางลว้น 
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ผูส้อนอาจเปิดประเด็นให้ผูเ้รียนไดมี้การอภิปรายต่อในเร่ืองน้ีไดอี้กในประเด็นท่ีว่าในชีวิต
จริงแลว้ก่อนตดัสินใจลงทุนท ากิจการใด ผูล้งทุนจะไม่พิจารณาเฉพาะค่าเช่าเพียงอย่างเดียวตอ้ง
พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้ม ความสะดวกในการเขา้ออก ท่ีอยู่ท่ีใกลห้รือ
ไกลจากบริษัทเพียงใด ประเด็นเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเสริมทักษะกระบวนการการให้เหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ในดา้นการคิดอยา่งถี่ถว้นรอบคอบ กลา้
แสดงความคิดเห็นคิดอยา่งมีวิจารณญาณอีกดว้ย  

จากความหมายของการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  สรุปได้ว่าเป็นการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อให้พฒันาทกัษะการเช่ือมโยง ครูผูส้อนควรบูรณาการเน้ือหาต่างๆ ภายใน
วิชาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการน าวิชาคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวนั ควรจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ ให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้เน้ือหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชเ้รียนรู้
เน้ือหาใหม่ๆ หรือน ามาแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีครูก าหนดขึ้นจะช่วยให้วิชาคณิตศาสตร์น่าสนใจ
มากยิง่ขึ้น  

4.7 การประเมินทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการ(2552, น. 17-23) กล่าวถึง การประเมินผลตามสภาพจริงของวิชา

คณิตศาสตร์เป็นการประเมินผลท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกต การ
บันทึก การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงสมรรถภาพของนกัเรียนอย่างเพียงพอ  และตรงกบัความเป็นจริง การประเมินตาม
สภาพจริงควรให้ความส าคญักบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการพฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท่ีสอดคล้องกับคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการประเมินผล จ าแนกได ้2 ประเภท ดงัน้ี  

1. แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีผูส้อนสร้างขึ้นเพื่อใชท้ดสอบนกัเรียนประกอบดว้ย
แบบทดสอบประเภทต่างๆ  ได้แก่  แบบเลือกตอบ  แบบถูกผิด  แบบจับคู่  แบบเติมค า  แบบ
เปรียบเทียบ แบบเขียนตอบ และแบบแสดงวิธีท า  

2. ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีผูส้อนและนกัเรียนอาจมีส่วนร่วมกนั
ก าหนดขอบเขตและเกณฑต์่างๆ ในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยแบบฝึกหัด ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การศึกษาค้นควา้ทางคณิตศาสตร์และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานและโครงงาน
คณิตศาสตร์ก็เป็นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีผูส้อน นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ อาจร่วมกนั
ประเมินผลงานของนกัเรียนตามความเหมาะสม  
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นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยงัได้น าเสนอวิธีการประเมินตามสภาพจริงท่ีผูส้อน 
นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินหรือนักเรียนประเมินตนเอง  จากผลงานในรูปของภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีโอกาสใช้ความรู้  ความคิด ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และการแสดงออกดา้นต่างๆ ในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
มีการใช้เหตุผล  การส่ือสาร การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ตลอดจนฝึกให้
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, น. 75-125) ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  ควรมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้นหรือสอดคลอ้งกบัสาระเพิ่มเติม โดยบูรณาการกบัสถานการณ์จริงหรือกบัศาสตร์
อ่ืนๆ  

2. ส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกและประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ รวมทั้งใชท้กัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสร้างสรรคง์าน  

3..เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง  ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยา่งมีความหมาย  

4. แสดงถึงความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน รวมทั้งความสามารถด้าน
การจดัการและการลงมือปฏิบติัจริง  

5. ปลูกฝังนกัเรียนให้มีนิสัยในการท างานท่ีดี มีความมุ่งมัน่ พากเพียร พยายาม มีเหตุผล มี
การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบและมีความรับผิดชอบ  

ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 
ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี  

1.แบบฝึกหัด เป็นภาระงานท่ีช่วยให้นกัเรียนไดมี้โอกาสทบทวนผลการเรียนรู้เน้ือหาสาระ
ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ แบบฝึกหัดท่ีมอบหมายให้นกัเรียนฝึกฝน จ าแนกไดเ้ป็นแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน แบบฝึกหดัทา้ยเร่ือง แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

2..ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์หรือค าถามท่ีมีเน้ือหาสาระกระบวนการหรือ
ความรู้ท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคยมาก่อนและไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัที การหาค าตอบจะตอ้งใชค้วามรู้
และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ  ประกอบกับความสามารถดา้นการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์และการตดัสินใจ  
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3. การศึกษาคน้ควา้ทางคณิตศาสตร์ เป็นภาระงานท่ีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายให้ศึกษา การ
คน้ควา้ เรียบเรียงเพื่อให้ไดค้วามหมายอย่างคลอบคลุมกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ.โดยผูส้อนท าหน้าท่ีแนะน าเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้และแนวทางในการ
คน้ควา้ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาระหวา่งการคน้ควา้ดว้ยกนั  

4. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ  เช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิต  การทดลอง การศึกษาส ารวจ และการชม
นิทรรศการหรือการแสดงผลงาน  

แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน อาจจ าแนกได ้3 ประเภท คือ  
1. แบบฝึกเสริมทกัษะระหว่างเรียน ท่ีผูส้อนก าหนดให้ใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี เพื่อ

วดัผลการเช่ือมโยง เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ในห้องเรียนหรือนอก
ห้องเรียน ให้อธิบายหรือแสดงวิธีท าบนกระดานเพื่อให้นักเรียนได้คน้หากฎเกณฑ์ต่างๆ  ได้ดว้ย
ตนเองโดยการแนะน าของครูผูส้อน  

2. แบบฝึกเสริมทกัษะทา้ยเร่ือง มีลกัษณะเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ ท่ีผูส้อนก าหนดให้
นกัเรียนท าในลกัษณะของการบา้นก็ได้ โดยผูส้อนก าหนดตามความสามารถของนักเรียนเพื่อเป็น
การฝึกทกัษะใหเ้กิดความแม่นย  าและรวดเร็ว  

3..แบบฝึกเสริมทักษะท้ายบทเรียน  เป็นแบบฝึกทักษะท่ีต้องใช้ความรู้และวิธีการท่ี
หลากหลายผสานกนั เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้ดา้นต่างๆ หรือเพื่อเป็นการทบทวนความรู้สึก
ทกัษะเพิ่มเติม  

การวดัทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นการวดัความสามารถการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงเพื่อตรวจสอบดงัน้ี  

1.สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมองปัญหาคณิตศาสตร์
ท่ีก าหนดให้ในภาพรวมก่อนแลว้จึงวิเคราะห์เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทยก์ าหนดให้ว่าตรงกับ
สาระเน้ือหาหรือสาระคณิตศาสตร์เร่ืองใด มีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกนัในเร่ืองใดและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีโจทยก์ าหนดใหไ้ด ้ 

2. สามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัวิชาอ่ืนๆ โดยส ารวจปัญหาและอธิบายผลท่ีไดจ้ากการ
เช่ือมโยงเน้ือหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การให้เหตุผลและสร้างแนวคิดใหม่หรือแนวทางการ
แก้ปัญหาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ จากการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานแนวคิดของคณิตศาสตร์ใน
เร่ืองต่างๆ ได ้ 
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3..น าความรู้และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ไปประยุกต์ใช้โดยการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั  

จากความหมายของการประเมินทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  สรุปได้ว่า เป็นการ
ประเมินผลทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน ใชก้ารประเมินจากความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เขา้ด้วยกัน  เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน และการน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยใช้การประเมินจากโครงงาน
คณิตศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบสมบูรณ์ เพื่อเป็นการวดัและการประเมินผลทกัษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ 
 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางการเรียนหลงัจากไดเ้รียนเน้ือหา
ของวิชาคณิตศาสตร์แลว้นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  หรืออาจกล่าวได้ อีกนัย
หน่ึงว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาดา้นคณิตศาสตร์ของนักเรียน  Wilson (1971, pp. 645-696 
อ้างถึงในอนันต์  จันทร์กวี .2546, น..297-318).ได้จ าแนกพฤติกรรมท่ีพึ งประสงค์ของวิชา
คณิตศาสตร์ทางดา้นสติปัญญาไว ้ดงัน้ี  

1. ความรู้ความจ าเก่ียวกบัการคิดค านวณ(Computation) เป็นความสามารถในการระลึกถึง
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ทั้งในดา้นขอ้เท็จจริง ศพัท ์นิยาม ตลอดจนความสามารถในการดาเนินการคิด
โจทยปั์ญหาอย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ตอ้งอาศัยการตดัสินใจ ทั้งน้ีรวมถึงโจทยปั์ญหาท่ี
เหมือนกบัตวัอยา่งหรือแบบฝึกหดัท่ีเคยทามาแลว้ พฤติกรรมขั้นน้ียงัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ยๆ คือ  

1.1 ความรู้ความจ าเก่ียวกับข้อเท็จจริง(Specific Facts) เป็นความสามารถท่ีจะระลึกถึง
ขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ตลอดจนพื้นฐานต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนสร้างสมการ
เป็นเวลานานอีกดว้ย  

1.2 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม(Terminology) เป็นความสามารถในการระลึกถึง
ศพัทนิ์ยามต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้โดยไม่ตอ้งอาศยัการคิดค านวณแต่อย่างใดและไม่ตอ้งการความรู้
อ่ืนมาช่วย  

1.3 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัการใชก้ระบวนการคิดค านวณ(Algorithms) เป็นความสามารถ
ในการใช้ข้อเท็จจริง ศัพท์หรือนิยาม และคิดค านวณตามกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้ว  ในท่ีน้ี
หมายถึงการด าเนินการตามล าดับขั้นตอนท่ีครูเคยสอนมาแลว้ เช่น ล าดับขั้นตอนในการหารยาว 
ล าดบัขั้นตอนการหาตวัคูณร่วมนอ้ย หรือ ตวัหารร่วมมาก  
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2. ความเขา้ใจ(Comprehension) เป็นความสามารถในการน าความรู้ท่ีได้เรียนมาแลว้ มา
สัมพนัธ์กบัโจทยห์รือปัญหาใหม่ ตลอดจนความสามารถในการตีความ แปลความ และขยายความ
ได ้พฤติกรรมขั้นน้ีแบ่งออกเป็น 6 ขั้นยอ่ย ๆ คือ  

2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนมติ(Concept) เป็นความสามารถในการน าขอ้เทจ็จริง 
 ท่ีมีอยู่มาประมวลเขา้เป็นมโนมติ มโนมตินั้นมีความซับซ้อนกว่าขอ้เท็จจริง ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้
ต่างๆ มาผสมผสานกนั ค าถามเก่ียวกบัมโนมติน้ี ครูจะตอ้งไม่เคยบอกหรือสอนมาก่อน เพราะวา่ถา้
เคยบอกมาก่อนแลว้จะกลายเป็นวดัความรู้ความจ าเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  

2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎ และการสรุปอา้งอิงเป็นกรณีทัว่ไปทาง 
คณิตศาสตร์(Principles Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอาหลกัการ กฎ และ
ความรู้เก่ียวกบัมโนมติไปสัมพนัธ์กบัโจทยปั์ญหาจนไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาโจทยไ์ด ้  

2.3 ความเขา้ใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์(Mathematical Structure) ค าถาม  
ท่ีวดัพฤติกรรมในขั้นน้ีต่างจากพฤติกรรมขั้นความรู้ความจ าเก่ียวกับศพัท์และนิยาม เรามกัจะใช้
ค  าถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยามในคณิตศาสตร์มาใชว้ดัพฤติกรรมเก่ียวกบัโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  

2.4 ความสามารถในการแปลงโจทยปั์ญหา จากรูปแบบหน่ึงไปยงัอีกรูปแบบหน่ึง  
(Transform Problem Elements From One mode to Another) เป็นความสามารถในการแปลขอ้ความ
ท่ีก าหนดให้ออกเป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่  อีกรูปหน่ึงซ่ึงมีความหมายคงเดิม  เป็นต้นว่า 
เปล่ียนโจทยปั์ญหาใหอ้ยูใ่นรูปสมการ ซ่ึงการวดัในขั้นน้ีไม่รวมถึงวิธีการหาค าตอบจากสมการนั้น  

2.5 ความสามารถในการด าเนินความคิดตามแนวของเหตุผลท่ีวางไว้(Follow a 
Line of Reasoning) ความสามารถในการด าเนินความคิดตามแนวของเหตุผลเป็นความสามารถใน
การอ่านและเขา้ใจกบัขอ้ความทางคณิตศาสตร์และสามารถบอกได้ว่าผลสรุปในแต่ละขั้นมาจาก
เหตุผลใด  

2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหา (Read and Interpret of  
Problem) เป็นความสามารถในการอ่านและตีความจากโจทยปั์ญหาท่ีก าหนดให้ เพื่อทราบว่าโจทย์
ตอ้งการอะไร โจทยก์ าหนดอะไรให้บา้ง ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้ยงัขาดส่วนใดบา้ง รวมทั้งการแปล
ความหมายจากกราฟหรือขอ้มูลทางสถิติตลอดจนการแปลสมการหรือตวัเลขใหเ้ป็นรูปภาพ  

3. การน าไปใช้(Application) เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึง กบัท่ีเคย
เรียนมาแลว้ นั่นคือนักเรียนจะตอ้งผสมผสานความรู้ความสามารถจากขั้นความรู้ความจ าเก่ียวกบั
การคิดค านวณและความเขา้ใจ ในการน ามาใชแ้กโ้จทยปั์ญหาซ่ึงจะมีหลายขั้นตอนในการจดักระท า
เพื่อให้ได้ค  าตอบออกมา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเลือก การตดัสินใจว่าจะท าขั้นตอนใด 
ก่อน –หลงั พฤติกรรมขั้นน้ียงัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นยอ่ย คือ  
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3.1 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีคุน้เคย(Solve Routine Problem) หรือ 
ปัญหาท่ีเคยเรียนมาแลว้ พฤติกรรมขั้นน้ีเป็นความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาท่ีคลา้ยคลึงแต่
ไม่ใช่ขอ้เดียวกนักบัตวัอย่างหรือแบบฝึกหัดท่ีนักเรียนเคยท ามาแลว้ นักเรียนจะตอ้งอาศยัความรู้
ความจ าเก่ียวกบัการคิดค านวณ และความเขา้ใจ มาผสมผสานกนัแกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ออกมา  

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ(Make Comparison) เป็นความสามารถใน 
การหาความสัมพนัธ์ โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีโจทยใ์ห้มา 2 ชุด ในการแกปั้ญหาอาจจะ ตอ้งใช้
วิธีการคิดค านวณ และความเขา้ใจ แลว้จึงน ามาเปรียบเทียบเพื่อตดัสินใจ  

3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล(Analyze Data) เป็นความสามารถในการ 
จ าแนกและตดัสินไดว้า่ขอ้มูลส่วนใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการแกปั้ญหาโจทย ์  

3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบ ลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกนั และการ 
สมมาตร(Recognize Patterns, Isomorphism and Symmetries) พฤติกรรมในขั้นน้ีจะเก่ียวกับการ
ระลึกขอ้มูล แปลงปัญหาการจดักระท ากบัขอ้มูล การมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ท่ีคุน้เคย
กบัขอ้มูลท่ีก าหนดให ้หรือจากปัญหาท่ีก าหนดขึ้น  

4..การวิเคราะห์(Analysis) พฤติกรรมขั้นน้ีถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดด้านสติปัญญา 
นักเรียนจะตอบปัญหาท่ีวดัพฤติกรรมขั้นน้ีได้ตอ้งมีความสามารถในระดับสูง โจทยปั์ญหาจะมี
ลกัษณะซับซ้อน พลิกแพลง ซ่ึงนักเรียนไม่เคยลองฝึกท ามาก่อน แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าโจทย์
ปัญหานั้นจะอยู่นอกขอบข่ายเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมา ดงันั้นการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีวดัพฤติกรรมใน
ขั้นน้ีจึงครอบคลุมความรู้ความสามารถในสามขั้นท่ีกล่าวมาแล้ว รวมทั้ งการมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถค้นพบวิธีการหรือแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆได้ พฤติกรรมขั้น
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นยอ่ย ๆ คือ  

4.1 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีไม่คุน้เคยมาก่อน(Solve Nonroutine  
Problems) ค าถามในขั้นน้ีเป็นค าถามท่ีต้องคิดซับซ้อน เป็นโจทย์ท่ีไม่ได้อยู่ในแบบฝึกหัดหรือ
ตวัอย่าง ไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรียนจะแกปั้ญหาไดต้อ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ของคณิตศาสตร์ 
ต้องเข้าใจมโนมติหรือนิยามตลอดจนทฤษฎีต่างๆ  ท่ีครูสอนมาแล้วเป็นอย่างดี  แล้วใช้ความรู้
เหล่านั้นมาผสมผสานกนัแกปั้ญหา  

4.2 ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์(Discover Relationships) ขอ้สอบท่ี 
วดัพฤติกรรมในขั้นน้ีนกัเรียนจะตอ้งจดัส่วนต่าง ๆ ท่ีโจทยก์ าหนดให้ใหม่ แลว้สร้างความสัมพนัธ์
ขึ้นเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา พฤติกรรมในขั้นน้ีท่ีต่างไปจากขั้นน าไปใชต้รงท่ีนักเรียนตอ้งรวบรวม
ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหม้าเป็นความสัมพนัธ์ใหม่ แทนท่ีจะจ าความสัมพนัธ์อนัเดิมท่ีเคยพบมาแลว้ มา
ใชก้บัขอ้มูลชุดใหม่เท่านั้น  
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4.3 ความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์(Construct Proofs) เป็นความสามารถใน 
การสร้างขอ้พิสูจน์โจทยปั์ญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อน นักเรียนจะตอ้งอาศยันิยามและทฤษฎีความรู้
ต่างๆ มาช่วยแกปั้ญหา  

4.4 ความสามารถในการวิพากษว์ิจารณ์การพิสูจน์(Criticize Proofs) เป็นการใช ้
เหตุผลท่ีควบคู่ไปกบัความสามารถในการพิสูจน์  ซ่ึงตอ้งการให้นักเรียนมองเห็นหรือเขา้ใจ  การ
พิสูจน์นั้นวา่ถูกตอ้งหรือไม่มีตอนใดผิดพลาดไปบา้ง  

4.5 ความสามารถในการสร้างสูตร และการทดสอบความถูกตอ้งของสูตรนั้น ซ่ึง 
ใชเ้ป็นกรณีทัว่ไปได(้Formulate and Validate Generalization) พฤติกรรมขั้นน้ีคลา้ยกบัขอ้ 3 แต่อาจ
ซับซ้อนมากกว่า นักเรียนสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่ โดยให้สัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีเคยเรียนมาแลว้
และตอ้งสมเหตุสมผลสามารถใชไ้ดทุ้กกรณี  

ผูว้ิจยัได้น าความรู้เร่ืองการจ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวิชาคณิตศาสตร์ ทางดา้น
สติปัญญาตามแนวคิดของวิลสันไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีผูวิ้จยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยัในคร้ังน้ี  
 
6. ความพงึพอใจ 
 6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 

รักษ์พงษ ์ วงษธ์านี (2546, น. 65) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทัศนคติท่ีดีของบุคคล  ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนเองต้องการท่ีจะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้นตรงกนัขา้มหากความตอ้งการท่ีตนเองไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พอใจ
ก็จะเกิดขึ้น 

มยุรี  ศรีคะเณย ์(2547, น. 91) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงพลงัท่ีเกิดจากจิตท่ีมี
ผลท าให้บุคคลชอบหรือไม่ชอบในงานหรือกิจกรรมท่ีท าซ่ึงส่งผลให้งานหรือกิจกรรมท่ีท านั้น
ประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

สุรพงษ์  บรรจุสุข(2547, น. 62) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกนึกคิด  
หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงบวกและ
ตอ้งการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ(2551, น. 189) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพ
ความรู้สึกท่ีมีความสุข  สดช่ืน  เป็นภาวะทางอารมณ์เชิงบวกท่ีบุคคลแสดงออก เม่ือไดรั้บผลส าเร็จ
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ทั้งปริมาณและคุณภาพตามจุดมุ่งหมายความตอ้งการ  ความพึงพอใจจึงเป็นผลของความตอ้งการท่ี
ไดรั้บการตอบสนองโดยมีการจูงใจ(Motivation)  หรือส่ิงจูงใจ(Motivators) เป็นตวัเหตุ 

กนน  ทศานนท(์2553, น. 35) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิดจากพื้นฐานของการับรู้ค่านิยมประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคล
ได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ซ่ึงระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกพอใจหรือทศันคติท่ีดีของ
บุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง
ท่ีช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
 6.2    ความส าคัญของความพงึพอใจ 

ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนท างานท่ีได้รับมอบหมาย  หรือตอ้งการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์(บุญน า เกษี, 
2556, น. 47– 48) ดังนั้นการท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือปฏิบัติงาน มีแนวคิด
พื้นฐานท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะคือ    

1.  ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความตอ้งการผูป้ฏิบัติ 
งานจนเกิดความพึงพอใจจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่าผูไ้ม่ได้
รับการตอบสนอง ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ือ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนให้มีแรงจูงใจในการ
ท ากิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.  ผลการปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ผลการปฏิบติังานท่ีดี จะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ   

จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เม่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในใจ เป็นผลด้านความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดขึ้น เช่น ความ
ภาคภูมิใจ  ความมัน่ใจ  การไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน  ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวลัท่ี
ผูอ่ื้นจดัหาให ้ เช่น ไดรั้บค าชมเชยจากครูผูส้อน พ่อแม ่
 6.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
  นกัการศึกษาหลายท่าน ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้และตั้งทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน
ไว ้ดงัน้ี 
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  Herberg et al. (1959, pp. 113-115) ได้ศึกษาค้นควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีท าให้เกิด
ความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างานมี 2 ปัจจยั คือ 
  1. ปัจจัยกระตุ้น(Motivation Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงมีผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 
  2. ปัจจยัค ้าจุน(Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
และมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต 
สถานะอาชีพ สภาพการท างาน เป็นตน้ 
  สมยศ  นาวีการ(2541, น. 119-155) กล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัใหบ้รรลุ 
ผลตามวตัถุประสงค ์ครูผูส้อนซ่ึงในสภาพปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก หรือใหค้  าแนะน า
ปรึกษา จึงตอ้งค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ 
หรือการปฏิบติังานมีแนวคิดพื้นฐานท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ 
  1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังาน การตอบสนองความตอ้งการผูป้ฏิบติังาน
จน เกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่าผูไ้ม่ไดรั้บ
การตอบสนอง 
  2. ผลการปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ผลการปฏิบติังานท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงในท่ีสุดการตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานย่อมไดรั้บการตอบสนองในรูปของรางวลั
หรือผลตอบแทน ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก 
(Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีปริมาณ
ของผลตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติัจะถูกก าหนดโดย
ความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน
ท่ีรับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดขึ้น 
  สรุปไดว้่า จากแนวคิดดังกล่าว ครูผูส้อนท่ีตอ้งการให้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับรรลุผลส าเร็จ จึงตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในเป็นผล
ดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดแก่ตวัผูเ้รียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นเม่ือสามารถ
เอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใตค้วามยุ่งยากทั้งหลายไดส้ าเร็จ ท าให้เกิด
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ความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจนไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็น
รางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหาใหม้ากกวา่ท่ีตนเองใหต้นเอง เช่น การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากครูผูส้อน พ่อแม่ 
ผูป้กครอง หรือแมแ้ต่การได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูเ้รียนใหมี้แรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 6.4 การวัดความพงึพอใจ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2551, น. 181) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจสามารถวดัได้
โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเรียกว่าแบบวดัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ทั้งแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า แบบทดสอบวดัความรู้ วดัความถนัดและวดัพฤติกรรม ดงันั้นการ
วดัความพึงพอใจสามารถท าไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 

1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ    

2.  การสัมภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการ
ท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้

3.  การสังเกตเป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล  ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและ การสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
 มนตช์ยั  เทียนทอง(2554, น. 318) กล่าววา่ การวดัความพึงพอใจเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้
ในการประเมินผลดา้นคุณภาพ ซ่ึงเป็นการสอบถามความรู้สึกหรือความชอบเก่ียวกบับทเรียนท่ี
พฒันาขึ้น โดยแนวทางท่ีใชใ้นการก าหนดประเด็นค าถามท่ีนิยมใชมี้อยู ่2 แนวทาง ดงัน้ี 
 1. แนวทางการประเมินภาพรวมทัว่ไป เช่น สอบถามเก่ียวกบัส่วนน าเขา้ ส่วนประมวลและ
ส่วนท่ีแสดงผล โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วนวา่มีขอ้ค าถามใดบา้งท่ีจะสอบผูเ้รียนเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการใชบ้ทเรียน กล่าวไดว้า่แนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีมีการใชป้ระเมินความพึง
พอใจมากท่ีสุด 
 2. แนวทางการใชท้ฤษฎีประเมินผล โดยสามารถน าทฤษฎีประเมินผลมาก าหนดกรอบใน
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัสาระ(Context) ส่วนน าเขา้(Input) ส่วนประมวลผล
(Process) และผลผลิต(Product)  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะนิยมใชแ้บบสอบถามมากกวา่การสัมภาษณ์ โดยการกระท ากบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้ใชบ้ทเรียนโดยตรงเพื่อประเมินความพึงพอใจหลงัจากท่ีทดลองใชบ้ทเรียน
แลว้ ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นดชันีบ่งช้ีความพึงพอใจของผูเ้รียน ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จะใชค้่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือใช้
สถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มก็ได ้
 แบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
  พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน    5    คะแนน 
  พึงพอใจมาก  ใหค้ะแนน    4    คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน    3    คะแนน 
  พึงพอใจนอ้ย  ใหค้ะแนน    2    คะแนน 
  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน    1    คะแนน 
 ค่าเฉล่ียจากการประเมินแต่ละขอ้เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน โดยใชเ้กณฑก์ารแปล
ความหมายคะแนน(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553, น. 82-83) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50    หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50    หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การวดัความพึงพอใจเป็นการสอบถามความรู้สึกหรือความชอบ
เก่ียวกบับทเรียนท่ีพฒันาขึ้นโดยสามารถท าไดห้ลายวิธีทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกตและท่ีนิยมใช้
มากท่ีสุด คือ การใชแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการให้
น ้าหนกัคะแนนหากขอ้ความใดมีค่าคะแนนสูงแสดงวา่มีความพึงพอใจต่อส่ิงนั้นมาก 
 
7. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 เน่ืองจากการวิจยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฏีการ
เรียนรู้ต่างๆ มาใช้เป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอา
ขั้นตอนกระบวนการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์และการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษามาปรับประยุกต์ และออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ จึงขอน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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7.1 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
จากการศึกษารายงานวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  รวม 11 

เร่ือง ผูว้ิจยัสังเคราะห์และสังเขปสาระ โดยแบ่งการศึกษางานวิจยัเป็น 2 ช่วงเวลา ดงัน้ี  
7.1.1 รายงานวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ก่อน พ.ศ. 2550  

การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ผูว้ิจัยศึกษา
งานวิจยั 6 เร่ือง ไดแ้ก่ รายงานวิจยัของ นภสัสร สุทธิกุล (2546) อารีรัตน์ ขวญัทะเล (2546) บุษกร 
คาพุช (2548)  ศศิฤทัย ด่านกลาง (2548) โชติกา กิจเนตร (2549)  ศรินทรา อุทยัเลิศ (2549) ผูว้ิจยั
สังเคราะห์งานวิจยัทั้ง 6 เร่ืองในประเด็นต่อไปน้ี  

1) รายงานวิจยัของ นภสัสร สุทธิกุล (2546) และ อารีรัตน์ ขวญัทะเล (2546) งานวิจยัของ 
นภสัสร สุทธิกุล (2546) ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นกบันกัเรียนหลงัจากท าโครงงานคณิตศาสตร์ใน
เร่ืองต่อไปน้ี  (1) จ านวนและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์  (2) คุณภาพของโครงงาน
คณิตศาสตร์ (3) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม (4) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (5) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา ค 014 คณิตศาสตร์ 4 และ (6) ความสามารถในการแกปั้ญหา ส่วนงานวิจยัของ อารี
รัตน์ ขวญัทะเล (2546) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวนและ
ตวัเลข และเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนดว้ยการท าโครงงานคณิตศาสตร์และท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  
รูปแบบการวิจัยของงานวิจยัทั้ งสองเร่ืองเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง แบบแผนวดัก่อนและหลังการ
ทดลอง มีกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัของ นภสัสร สุทธิกุล (2546) ไดม้าจากการสุ่ม
อย่างง่ายจากนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 72 คน 
จบัสลากให้กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง  และอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 36 คน ส่วน
งานวิจยัของ อารีรัตน์ ขวญัทะเล (2546) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 
หอ้งเรียน ๆ ละ 52 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ผลการวิจยัของ นภสัสร สุทธิกุล (2546) พบว่า (1) โครงงานคณิตศาสตร์ ท่ีกลุ่มทดลอง
จดัท ามีจ านวน 12 โครงงาน แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
โครงงานท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (2) โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองจดัท ามี
คุณภาพอยู่ในระดบัดี (3) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง 
(4) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง สูงกวา่ก่อนการทดลอง  
(5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ค 014 คณิตศาสตร์ 4 ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (6) ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน
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กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  ส่วนผลการวิจัยของ  อารีรัตน์  ขวัญทะเล  (2546) ปรากฏว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวนและตวัเลข และเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์สูงกว่าท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จะ
เห็นว่างานวิจยัทั้งสองเร่ืองไดผ้ลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม  

2) รายงานวิจยัของ บุษกร คาพุช (2548) ศศิฤทยั ด่านกลาง (2548) โชติกา กิจเนตร (2549) 
และ ศรินทรา อุทัยเลิศ (2549) พบว่า งานวิจัยทั้ ง 4 เร่ือง มีวตัถุประสงค์สอดคล้องกัน  คือ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ และศึกษาความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์  แต่มีรายละเอียดการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั งานวิจยัของบุษกร คาพุช (2548) และ ศศิฤทยั  
ด่านกลาง (2548) เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน ส่วนงานวิจยัของ โชติกา กิจเนตร 
(2549) และ ศรินทรา อุทยัเลิศ (2549) เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ์ ระดบัการศึกษา
ท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-2 และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่างไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม ยกเวน้งานวิจยัของ ศรินทรา อุทยัเลิศ (2549) กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง  

ผลการวิจัยด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 4 เร่ืองได้ผลสอดคล้องกัน 
งานวิจยัของ บุษกร คาพุช (2548) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการประยุกต์ การแปลงทาง
เรขาคณิตของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจยัของ ศศิฤทยั ด่านกลาง (2548) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานเร่ืองเส้นขนาน สูงกวา่ก่อนการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนงานวิจยัของ โชติกา กิจเนตร (2549) พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
สอนหลงัจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในเกณฑร้์อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของ ศรินทรา อุทยัเลิศ (2549) 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานเร่ืองพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สูงกวา่เกณฑ ์65 %  

ผลการวิจยัดา้นการประยุกต์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ ศศิฤทยั ด่านกลาง (2548) โชติกา 
กิจเนตร (2549) และ ศรินทรา อุทัยเลิศ (2549) ได้ผลสอดคล้องกัน คือ นักเรียนและนักศึกษามี
ความสามารถในการประยุกตค์วามรู้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีขึ้นไป ส่วนงานวิจยัของ บุษกร 
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คาพุช (2548) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
พอใช ้ 

7.1.2 รายงานวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษารายงานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ รายงานวิจยัของ เจียมใจ จนัทร์ศรี (2550) สมชาย 
ทองบ่อ (2551) ทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง (2551) รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) และศันสนีย์ อินทรบริสุทธ์ิ 
(2554) มีวตัถุประสงค์สอดคล้องกัน  คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และศึกษาคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  

แผนการจดัการเรียนรู้ของงานวิจยัทั้ง 5 เร่ือง สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ โดยออกแบบกิจกรรมตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล  โดย
สอดแทรกโครงงานเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมตน้ดว้ย
โครงงานท่ีมีองค์ประกอบง่ายๆ แลว้ค่อยๆ เพิ่มองค์ประกอบให้มากขึ้น จนกระทัง่สมบูรณ์ตาม
รูปแบบของการจดัท าโครงงาน แผนการสอนท่ีใช้ในงานวิจยัทั้ง 5 เร่ือง มีจ านวน 6 -16 แผน ใช้
เวลาสอน 15-18 ชัว่โมง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6-16 แผน แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์แบบปรนัยเลือกตอบ  จ านวน 25-40 ขอ้ แบบอตันัยจ านวน 2 
ขอ้ แบบทดสอบทุกชุดมีคุณภาพเพราะมีค่าความเท่ียงมากกว่า 0.5 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 -
0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปทุกชุด แบบประเมินความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของงานวิจยัทั้ง 5 เร่ือง อยู่ในระดับดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00 -3.23 
แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี 4 เร่ือง ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.74-3.94 ส่วน
งานวิจยัของทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง (2551) คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.12  

จากผลการวิจยัทั้ง 5 เร่ืองไดผ้ลสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ เจียมใจ จนัทร์ศรี (2550)ไดท้ า
การวิจยัเร่ือง“ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ” 
พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์สู งกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ ..01                     
2) ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมของนักเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.23 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี และ 3) คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.946 อยู่
ในระดบัดี งานวิจยัของสมชาย ทองบ่อ (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
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เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนกัเรียนหลงัการใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่า
ก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 2) ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนกัเรียนหลงัใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  มีค่าเฉล่ีย 
3.08 อยู่ในระดบัดี 3) คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี งานวิจยั
ของทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลงัไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ
ของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.5 อยู่ในระดับดี 3) 
คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.12 อยู่ในระดับดีมาก งานวิจยัของ 
รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลงัเรียนโดยการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.1 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2) ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนักเรียนหลงัการสอนโดยการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  มี
ค่าเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัดี 3) คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียน 
อยู่ในระดบัดี งานวิจยัของ ศนัสนีย ์อินทรบริสุทธ์ิ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ ผลการจดักิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองรูปสามเหล่ียมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ .และ
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5” พบว่า               
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่าการจดั
กิจกรรมแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 2) ความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี 

งานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
ยงัไม่มีผูท้  าการวิจยั จึงขอน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  

Meyer and others(1997) ไดว้ิจยัพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกเม่ือไดรั้บความทา้ทาย
ต่อการเรียนรู้แบบโครงงานดว้ยตนเองโดยใชค้วามรู้เดิมเป็นฐานศึกษาเพียงกลุ่มเดียวโดยการสอบ
คดัเลือกวดัระดับความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกัน  
จ านวน 14 คนเป็นนักเรียนเกรด 5 จ านวน 8 คน เกรด 6 จ านวน 6 คน เป็นนักเรียนผูห้ญิง 7 คน 
นกัเรียนผูช้าย 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโครงงานว่าว พฤติกรรมของนกัเรียนมี 3 รูปแบบ คือ
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ความลม้เหลว ตอ้งปรับปรุง และปฏิบติัได้ โดยการสัมภาษณ์ เม่ือเกิดความลม้เหลวในการท างาน 
แบบส ารวจการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ ผลการวิจยั นักเรียนท่ีมีความลม้เหลวในการท างาน จะไม่
ชอบงานท่ีมีความทา้ทายและแรงตอบโตใ้นการท างานคร้ังต่อไป นกัเรียนท่ีไม่ค่อยมีความลม้เหลว
ก็จะมีเป้าหมายในการท างานและมีกลยทุธ์ในการเรียนรู้ท่ีดีกวา่  

Trujillo(1998) ได้ท าการวิจัยเร่ือง เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์  เพื่อ
ตรวจสอบปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานคณิตศาสตร์(เช่น ความวิตก
กงัวล ความสนใจ การน าเสนอโครงงาน ครู เพศ เป็นตน้) กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียน จ านวน 304 
คน ท่ีถูกส ารวจความคิดเห็น ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน และ
ความวิตกกงัวลกบัเจตคติของนกัเรียนมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวกเท่ากบั 0.12 ซ่ึงผลการวิจยัทั้งสอง
แบบมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดา้นผลการวิจยัเชิงคุณภาพ นักเรียน 61% มีเจตคติท่ีดีต่อ
โครงงานคณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนจ านวน 40 % มี
ความสุขและสนุกในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนมากกว่า 50 % กล่าวว่า เจตคติท่ีมีต่อ
โครงงานเป็นผลมาจากครู กลุ่มเพื่อน และเน้ือหาของโครงงาน   
 จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในการจดัการ
เรียนรู้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัเรียนสูงขึ้น รวมทั้งโครงงาน
คณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนไดท้ ามีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  ซ่ึงจะเห็นไดว้่ากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
นั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีขั้นตอนในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ไดน้ าองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปเช่ือมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวนั ได้ร่วมคิดร่วม
แกปั้ญหา ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นอนัจะส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ดว้ย ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเอาขั้นตอนกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์และผนวกกบัแนวคิดและทฤษฏีทางการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพฒันา
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในคร้ังน้ี 
 7.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

คะนึงนิจ จนัทรมณี (2557) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวิจยัน้ีเป็นการนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM โดยจดั
กิจกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เคร่ืองมือท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใชหุ่้นยนตแ์บบ
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สัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น 
การจดักิจกรรมโดยใชหุ่้นยนตช่์วยเสริมและฝึกสมาธิ โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนชา้ และกลุ่ม
นกัเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจเรียนใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมดีขึ้น 

จ ารัส อินทลาภาพร, มารุต พฒัผล, วิชยั วงษ์ใหญ่ และศรีสมร พุ่มสะอาด(2558) ไดศึ้กษา
แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า
ในการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา  ผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ี คือ 1)ศึกษา
สาระส าคญัของสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในลกัษณะของการบูรณาการ 2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ด้วยตนเองก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 3) จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 4) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  (Project-based learning) 5) จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน 6) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) ซ่ึงแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าว
เป็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) 

เกศินี  สุทธิ(2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองความหมาย
ของล าดับ โดยใช้การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง STEM EDUCATION(สะเต็มศึกษา) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 40 คน และผลวิจยัพบว่า 
1) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาและสร้างนวตักรรมท่ีใชค้วามรู้
และทกัษะดา้นสะเต็มศึกษาไดดี้ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 2) นกัเรียนสามารถออกแบบ
และเขียนแผนภาพและจ านวนหนูแฮมเตอร์ได ้3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดบัดีมาก 4) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเตม็ศึกษามีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 

Kuen(2015).ได้วิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้
แบบจ าลองการแกปั้ญหาทางวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมให้ทกัษะด้านการคิด แกปั้ญหา จุดหมายคือ
ตอ้งการให้นกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเป็นฐานในการแกปั้ญหาเร่ืองสะพาน
ถล่มท่ี Minnesota ในปี 2007 กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเป็นฐาน ซ่ึงมี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุปัญหา 2) วิธีการแก้ปัญหาและความเป็นไปได้ 3) วางแผนและออกแบบ
วิธีการ 4) สร้างและทดสอบช้ินงาน 5) ปรับปรุงและพฒันา ผลท่ีไดค้ือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้
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โดยใชแ้บบจ าลองการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเป็นฐานสามารถส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะดา้นการ
แกปั้ญหาร่วมกบัเพื่อน และเสริมสร้างทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์ความคิดยืดหยุ่นของนกัเรียน
ไดอี้กด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เป็นฐานยงัสามารถส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัเม่ือพบเจอสถานการณ์ต่างๆ ได ้

Sunyoung, Rorert and Margaret(2014) ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของ 
สะเต็มศึกษาโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีแตกต่างกนัคือ สูง กลาง ต ่า 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายคือเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ต่างกนัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาโดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐานว่ามีผลการท างานในระดบัท่ีต่างกนัหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ละคนเป็นอย่างไร กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนท่ีมาจาก 3 โรงเรียนในรัฐ Texas 
จ านวน 836 คน ผลการศึกษาพบว่าหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาโดยใช้
โครงงานเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น 
และมีประสิทธิภาพการท างานไดดี้ขึ้น 
 จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา จะพบว่า 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถพฒันาการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไดดี้ขึ้น โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษานั้นเป็นการน าเอาจุดเด่นของแต่
ละสาขาวิชามาผสมผสานกนั โดยเน้นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดร่้วมระดมสมองแกปั้ญหาเก่ียวกบั
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรืออาชีพต่างๆ นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา
ยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะทางสังคม เน่ืองจากนักเรียนแต่ละกลุ่มจะไดท้ างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐานมาปรับใช้และสอดแทรกในการพฒันารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในคร้ังน้ี 

7.3 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
ลิลลา ดลภาค (2549) ได้ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา

เก่ียวกบัสมการท่ีเน้นทกัษะการเช่ือมโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีได้รับการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการท่ีเน้นทักษะการ 
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เช่ือมโยงสามารถสอบผ่านเกณฑไ์ด้มากกว่าร้อยละ 60 ของนกัเรียนทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

รัชนีวรรณ  ขันชัยภูมิ(2551) ได้ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ี์มีต่อทกัษะการเช่ือมโยงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ 

1. นักเรียนจ านวนร้อยละ 76.00 มีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคิดเป็นร้อยละ 
75.60 ซ่ึงผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ คือ ให้มีจ านวนนกัเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผ่าน 
เกณฑร้์อยละ 70 ขึ้นไป  

2. นักเรียนจ านวนร้อยละ 80.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.04 ซ่ึงผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนไว้ คือ ให้มีจ านวนนกัเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผา่นเกณฑร้์อย
ละ 70 ขึ้นไป 

Rohendi (2012) ได้ศึกษาการพฒันาการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย การ
น าเสนอเน้ือหาในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา พบว่าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยการน าเสนอ 
เน้ือหาในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ยงัสามารถปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนไดดี้กวา่ วิธีการสอนแบบปกติ  

Rohendi and Dulpaja(2013) ได้ ศึ กษ าแบบจ าล อ งโครงก ารก าร เช่ื อม โยงท าง
คณิตศาสตร์(CMP) เพื่อเป็นส่ือในการน าเสนอความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่าความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้แบบจ าลองโครงการการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์(CMP) เป็นส่ือท่ีดีกว่าแบบทั่วไป 
นอกจากน้ี กิจกรรมของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองน้ีดีมากๆ และกลายเป็นส่ือท่ีใช้
งานอยู่มาก 

จากการศึกษา เอกสาร แนวคิด หลกัการ ทฤษฏีการเรียนรู้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท า
ให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีน าจุดเด่นของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนต่างๆ ผนวกกบัแนวคิดและ
ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการออกแบบนวตักรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ต่อไป  


