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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare mathematics learning
achievements in the topic of Counting Numbers of Prathom Suksa VI students before
and after learning with mathematics project activities; (2) to study mathematics
communication ability of Prathom Suksa VI students after learning with mathematics
project activities; and (3) to study the quality of mathematics projects in the topic of
Counting Numbers of Prathom Suksa VI students as results of mathematics project
activities.
The research sample consisted of 34 Prathom Suksa VI students an intact
classroom of Talukkhoinam School, Nakhon Sawan Province during the first semester
of the 2017 academic year, obtained by cluster sampling. The employed research
instruments were (1) learning management plans in the topic of Counting Numbers
using mathematics project activities; (2) a mathematics learning achievement test; (3)
an evaluation form for mathematics communication ability; and (4) a quality
assessment form for mathematics projects. Statistics employed for data analysis were
the mean, standard deviation, and t-test.
Research findings showed that (1) the post-learning achievement in the topic
of Counting Numbers of Prathom Suksa VI students who learned with mathematics
project activities was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .05
level; (2) the post-learning mathematics communication ability of Prathom Suksa VI
students who learned with mathematics project activities was at the good level; and (3)
the mathematics projects developed by Prathom Suksa VI students had quality at the
good level.

Keywords: Mathematics project activities, Learning achievement, Mathematics
communication, Mathematics project quality, Prathom Suksa
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
ที่มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็ นอย่างมาก การเร่ งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ชาติ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ยคุ 4.0 จึงเป็ นทางออกสําคัญของการจัดการศึกษา
เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งระบุวสิ ัยทัศน์ (Vision) ไว้วา่ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชี วิต อย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21” (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560, น. 78)
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจาก
คณิ ตศาสตร์ ช่วยให้มนุ ษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ ได้อย่างรอบคอบและถี่ถว้ น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อื่นๆ อันเป็ นรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดั เทียมกับ
นานาชาติ การศึกษาคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั สมัยและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าอย่างลวดเร็ ว
ในยุคโลกาภิวตั น์ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คํานึ งถึ งการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่จาํ เป็ น
สําหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นสําคัญ นัน่ คือ การเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและการร่ วมมือ
ซึ่ งจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
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ทั้งนี้การจัดการรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ที่ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้ อมที่ จะ
เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชี พเมื่อจบการศึกษา หรื อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 1)
แม้วา่ การพัฒนาประเทศจะให้ความสําคัญกับคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ มีประโยชน์ต่อ
การดําเนิ นชี วิต ช่ วยพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
คุณภาพผูเ้ รี ยนด้านคณิ ตศาสตร์ เมื่อเรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ใช้
วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น. 56, 59) แต่
นักเรี ยนไทยส่ วนใหญ่ยงั มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คุณลักษณะ และทักษะอยูใ่ นระดับที่ยงั ไม่น่าพึง
พอใจ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยน ในปี
การศึกษา 2557-2559 ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ปรากฏว่า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ผลการทดสอบเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 38.06 43.47 และ 40.47 ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับระดับโรงเรี ยน ที่พบว่า โรงเรี ยน
บ้านตลุกข่อยนํ้า ได้ผลการทดสอบเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 46.33 53.33 และ 51.00 ตามลําดับ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2557 - 2559) จากผลการทดสอบวิช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ข้างต้น พบว่า คะแนนในแต่ ล ะปี มี ก ารขยับ ขึ้ นลงบ้า ง แต่โดยภาพรวมถื อว่า
คะแนนยังอยูใ่ นระดับไม่น่าพอใจ เมื่อพิจารณาแบบทดสอบพบว่า เนื้อหาสาระที่ออกข้อสอบมากที่สุด
คือ จํานวนนับ ซึ่ งประกอบไปด้วย เรื่ องการประมาณค่า สมบัติของจํานวนนับ โจทย์ปัญหา และ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป เป็ นต้น จากผลการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า
เรื่ องจํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้างตํ่า ผูเ้ รี ยน
ส่ วนใหญ่ไม่ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เดิ มผูว้ ิจยั เน้นสอนเนื้ อหาเป็ นหลัก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขาดการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นมี
การพัฒนาทัก ษะการสื่ อสาร ผูเ้ รี ย นขาดทัก ษะการสื่ อสารอย่า งเห็ นได้ชัด ผู เ้ รี ย นใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถเลื อกรู ปแบบการนําเสนอที่ เหมาะสมได้ นําเสนอ
ผลงานไม่เป็ นระบบ ขาดทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง ขาดการจัดการข้อมูลที่ดี ขาดทักษะ
การทํางานเป็ นกลุ่ม เป็ นต้นสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูด้ าํ เนิ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแต่เพียงผูเ้ ดียว จะทําให้ผเู้ รี ยนขาดโอกาสในการฝึ กฝนด้าน การสื่ อสาร
ที่เป็ นพื้นฐานต่อการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ ท้งั ในปั จจุบนั และอนาคต ดังนั้นในการจัดการเรี ยน การ
สอนครู ควรให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมรู ้ ร่ วมคิ ด ร่ วมกระทํา กระตุ น้ ให้นกั เรี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ทางสั งคม
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550, น. 2) สังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เยาวชนไทย คนไทยจึงต้องเป็ นนักเรี ยนรู้
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(learner) ด้วยการเป็ นนักสื บ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเอื้ออาทร
แบ่งปั นกันต้องมีปฏิสัมพันธ์กนั เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม แสดงความเป็ นผูน้ าํ ต้องสร้างคนไทยเป็ นนัก
ผลิตแทนการเป็ นนักบริ โภค คือ เป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ใหม่ แนวคิดใหม่ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ หรื อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ดังนั้นจึงต้องเสริ ม สร้ า งเด็ก ไทยให้เ ป็ นนวัตกร (innovator) กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่สามารถเสริ มสร้างความเป็ นนักผลิต หรื อนวัตกร คือ การสอนโครงงาน หรื อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้
โครงงานเป็ นฐาน (project-based learning) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556, น. 13-14)
โครงงานคณิ ตศาสตร์ มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากเป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ท้งั สามด้าน คือด้านองค์ความรู ้ ด้านทักษะและกระบวนการ
และด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านองค์ความรู ้ ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ใน
สาระที่เกี่ยวข้องของโครงงาน หรื อเกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่คน้ พบจากการทํากิจกรรมโครงงาน ด้านทักษะ
และกระบวนการ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน เป็ นระบบ เป็ นขั้นตอน ฝึ กการให้
เหตุผลในระหว่างการหาคําตอบของปั ญหา ผลของการดําเนินงานตามโครงงานต้องมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ และสามารถนําคณิ ตศาสตร์ มาอธิ บายให้เหตุผลสนับสนุ นที่ยอมรับได้ ฝึ กการสื่ อสาร
สามารถนําเสนอแนวคิดของตนเอง สื่ อสารและเสนอให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ เลื อกรู ปแบบการสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย และนําเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสม ฝึ กการเชื่ อมโยงความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
หาความสัมพันธ์ของความรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ในแต่ละสาระทาง
คณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อื่นๆ และฝึ กความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการเรี ยนรู ้หรื อแก้ปัญหาที่
แปลกใหม่ในขณะที่ทาํ โครงงานคณิ ตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื่น เคารพให้เกียรติผรู ้ ่ วมงานโครงงานคณิ ตศาสตร์
ยังเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ทําให้เกิดความมุ่งมัน่
ในการทํางาน ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (ปรี ชา
เนาว์เย็นผล, 2555, น. 13-14; สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555, น. 145; สม
วงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ, 2550, น. 1)
ผูว้ ิจยั จึงศึกษาหาวิธีพฒั นาหรื อปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใหม่ โดยเลือก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนสร้ างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยน
จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สามารถฝึ กทักษะการสื่ อสาร
ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ในขณะที่ทาํ โครงงาน (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2554, น. 13-14) และ
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับการศึ กษารายงานการวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ท าํ
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ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน (จริ ยา หวันหะ, 2556; เจี ยมใจ จันทร์ ศรี ,
2550; ธนวิทย์ เฟื่ องฟู, 2557; พรเนตร ตี ระมาตย์, 2550; เพชรี บุ รินทร์ โกษฐ์, 2554; รัชนี ทุ่มแห่ ว,
2552; เรณู รัตนประเสริ ฐ, 2554; วิลาวัลย์ ศุภพร, 2558; สุ รรณา ตั้งแก้ว, 2556; Greenword, 2004 และ
Hargrave, 2004) ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้เดิม แสวงหาความรู ้และขยายความรู ้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทน จึงส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งจํา นวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น พัฒนา
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ และศึกษาคุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
เนื่องจากปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของโรงเรี ยนบ้านตลุ กข่อยนํ้า
ผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ค่อนข้างตํ่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องจํา นวนนับตํ่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ จํานวนนับเป็ นพื้นฐานที่
สําคัญต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในทุกสาระ และมีความสําคัญในการนําไปใช้ใ นชี วิต จริ ง ผูเ้ รี ยนไม่
สามารถนําความรู ้ ไปเชื่ อมโยงกับสาระอื่ นๆ ได้ จึ งมี ความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนในการแก้ปั ญหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และต้องพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนมี
ปั ญหาในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่เหมาะสม ขาดทักษะการนําเสนอ นําเสนอ
ผลงานไม่เป็ นระบบ นําเสนอไม่เป็ นลําดับขั้นตอน ไม่ชัดเจน เป็ นต้น การจัดกิ จกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมกระทํา ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์
ในสาระที่เกี่ย วข้องกับ โครงงาน ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้ท บทวนความรู ้ เ ดิ ม แสวงหาความรู ้ และ
ขยายความรู ้ ฝึ กการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน มีระบบ เป็ นขั้นตอน ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทน ฝึ ก
การสื่ อสาร เลื อกรู ปแบบการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนําเสนอด้วยวิธีการที่ เหมาะสม
สามารถนําเสนอแนวคิ ดของตน สื่ อสารและนํา เสนอให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนแสวงหา
ความรู ้ใหม่ๆ อย่างงต่อเนื่องเป็ นระบบ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ผลการจัดกิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนับ ที่ มี ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน และการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพ
ที่ 1.1
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
เรื่ องจํานวนนับ

ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
คุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
4.2 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
4.3 คุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี

5. ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง ศึกษากลุ่มเดียว มีการวัดก่อน และหลังการทดลอง
มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการสื่ อสาร และคุณภาพโครงงานของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
5.1 ประชากร คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยแม่ ว งก์ เ ขาชนกัน
อํา เภอแม่ ว งก์ จัง หวัด นครสวรรค์ ปี การศึ ก ษา 2560 มี นัก เรี ย นจํา นวน 208 คน เป็ นแบบคละ
ความสามารถ มีท้ งั นักเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยูใ่ นห้องเดียวกัน
5.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา มีดงั นี้
5.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ
5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถใน
การสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ และคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
5.3 เนื้อ หาคณิต ศาสตร์ ที่ นาํ มาจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อง จํา นวนนับ กลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 ประกอบด้ว ย การหาค่า ประมาณของจํา นวนนับ สมบัติ ข องจํา นวนนับ
โจทย์ปัญหา การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย ใช้เวลาดําเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
จํานวน 20 ชัว่ โมง โดยทําการทดสอบก่อนเรี ยน 1 ชัว่ โมง ดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 18 ชัว่ โมง และ
ทําการทดสอบ หลังเรี ยน 1 ชัว่ โมง
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6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้
โดยสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ แบ่งเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้ สู่ โครงงานเบื้ องต้น ระยะที่ 2
ฝึ กฝนเติ มสาระและระบุ วิธีดาํ เนิ นงาน ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ ระยะที่ 4
เพิ่มพูนประสบการณ์ทาํ โครงงานที่ ส นใจ โดยมี ก ารจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น คื อ 1) นํา เข้า สู่
บทเรี ย น 2) นํา เสนอเนื้ อ หาใหม่ 3) เสริ มสร้ างความเข้าใจ 4) นําไปใช้ 5) ฝึ กทักษะและทบทวน
หลังจากเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระจากบทเรี ยน ก็จะสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในขั้นที่ 5) ฝึ กทักษะและทบทวน ด้วยการให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในบทเรี ยน ฝึ กการเขียนรายงาน นําเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่าย ในลักษณะ
ค่อยเป็ นค่อยไป จนสามารถขยายฐานความรู ้จากบทเรี ยน นําเสนอในรู ปโครงงานที่สมบูรณ์ ทําให้
นักเรี ยนมีความรู ้ และความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีกระบวนการ มีระบบ เป็ น
ขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ เป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อฝึ กการคิดเป็ น ทําเป็ น และ
แก้ปัญหาเป็ น และเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนให้อิสระนักเรี ยนทําโครงงานตามความสนใจ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
6.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิต ศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยนจากการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเมิ นได้
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น จําแนกพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ทางด้านพุทธพิสัย ตามกรอบแนวคิดของวิลสัน (Wilson.) ซึ่ งจําแนกความสามารถ
ด้านความรู ้ ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ เป็ น 4 ระดับ คือ ความรู ้ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ ความเข้าใจ
การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
6.3 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
การถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ หรื อกระบวนการคิดของตนเอง
ให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ โดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ คําศัพท์ ตัวแปร ตาราง กราฟ รู ปภาพ หรื อแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อความหมายและสามารถนําเสนอข้อมูลด้วยการพูด การอภิปราย การเขียน หรื อ
จัดแสดงผลงาน การที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายหรื อการเขียน แลกเปลี่ ยนความรู ้ และ
ความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึ กซึ้ งและจดจําได้นานมากขึ้ น ความสามารถใน
การสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมขึ้นตามรายการประเมินพฤติกรรมหรื อ
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การแสดงออกในความสามารถการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555, น.149) ซึ่ งมีสอดคล้องกับปั ญหาของผูเ้ รี ยนที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา ซึ่งได้เสนอ
ประเด็นที่ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ 1) การใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม 2) นําเสนอผลงานตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน
และเข้าใจง่าย 3) มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 4) มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 5) รู ปแบบการนําเสนอดึงดูดความสนใจ
6.4 คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลการประเมินความสามารถในการทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงงานที่เป็ นผลสําเร็ จ
แล้ว ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ใช้การประเมินคุณภาพโครงงานตามแนวคิดของสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และสถาบันส่ ง เสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งการประเมิน
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเมินประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ 1) ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ 2) เนื้อหาของโครงงาน 3) กระบวนการทํางาน 4) การนําเสนอโครงงาน

7. ประโยชน์ ทไ่ี ด้ รับ
7.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการอันจะเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ ทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะและกระบวนการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งได้
7.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน สําหรับครู ผสู ้ อน
คณิ ตศาสตร์ และผูส้ นใจในศาสตร์ อื่นๆ ต่อไป
7.3 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาต่อไป
7.4 ผลการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางแก่ผสู ้ นใจในการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ในเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ อื่นต่อไป

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ อ ง ผลการจัด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง จํา นวนนับ ที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.1 ความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.2 ประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.3 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.4 หลักการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.5 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.6 ขั้นตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.7 การประเมินโครงงานคณิ ตศาสตร์
2. การสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
2.1 ความหมายของการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
2.2 การส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
2.3 การประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตสาสตร์
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
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1. การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
1.1 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
ชัยศักดิ์ ลี ลาจรัสกุล (2543, น. 5-6); ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-6); ยุท ไกยวรรณ์
(2544, น. 10); สถาบันส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2556, น. 107); สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2541, น. 1); อุษาวดี จันทรสนธิ (2556, น. 12-76)
ได้ให้ความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไว้สอดคล้องกันดังนี้ โครงงานคณิ ตศาสตร์ (mathematics
project) เป็ นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดค้น วางแผน ลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
โดยอาศัยความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการดําเนิ นการเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ตอ้ งการซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้สํารวจ ศึกษา แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองตามความถนัด ความสนใจอย่างอิสระ ใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ซึ่ งอาจจัดเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนํา และ
ให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
ยุพิน พิพิธกุล (2548, น. 5); สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2555, น. 145); สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (2546, น. 1) ได้ให้ความหมายของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ไ ว้ส อดคล้องกันดัง นี้ โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สืบเสาะหาความรู ้ ลงมือปฏิบตั ิ และสร้างองค์ความรู ้ ดว้ ย
ตนเองตามประเด็นที่ตนสนใจ โดยมีการเชื่อมโยงทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีครู ผสู ้ อนหรื อผูร้ ู ้ทาํ หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2549, น. 47); สุ วร กาญจนมยูร (2545, น. 5) ได้ให้
ความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไว้สอดคล้องกันดังนี้ โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นงานที่เกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือของการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน หรื อแต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้โดย
การลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง ด้วยตนเอง ตามความรู ้ ความสามารถและความสนใจในปั ญหา หรื อข้อสงสัย
ภายใต้การแนะนําดูแลของครู หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นที่ปรึ กษาคอยช่วยเหลือ ตรวจสอบความถูกต้อง
ขององค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนแต่ละคน หรื อแต่ละกลุ่มค้นพบ
จากการศึกษาความหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้วา่ โครงงานคณิ ตศาสตร์
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ตามความสนใจอย่างอิสระ
มีการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิตามแผน และสร้างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง ด้วยการเชื่ อมโยงทฤษฎี ทาง
คณิ ตศาสตร์ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เดิม โดยอาศัยความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ใน
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การดําเนินการเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งอาจจัดเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ โดยมีครู เป็ นผูค้ อย
กระตุน้ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
1.2 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
ยุพิน พิพิธ กุล (2550, น. 21-22) และสมาคมคณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2541, น. 4-5) ได้แบ่งประเภทโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานเชิงประวัติศาสตร์ เป็ นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติความ
เป็ นมาของคณิ ตศาสตร์ ประวัตินกั คณิ ตศาสตร์ ประวัติการค้นพบสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ โดย
การสํารวจ
2. โครงงานตามสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เป็ นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระคณิ ตศาสตร์ โดยการทดลองหรื อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
3. โครงงานที่นาํ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง เป็ นโครงงานที่นาํ ความรู ้ แนวคิด ทฤษฎี
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการหาคําตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ ง
ชัย ศัก ดิ์ ลี ล าจรั ส กุ ล (2543, น. 7-8); ยุ ท ไกยวรรณ์ (2544, น. 14-21); วิ ม ลศรี
สุ ว รรณรั ต น์ และมาฆะ ทิ พ ย์คี รี (2547, น. 14-16) สถาบันส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2556, น. 8) ได้แบ่งประเภทโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทประเภททดลอง เป็ นการศึกษาหาคําตอบของปั ญหา
โดยการออกแบบทดลองและดําเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทสํารวจ เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้จากธรรมชาติ โดยการสํารวจและรวบรวมข้อมูลต่าง
ๆ แล้วนําข้อมูลมาจัดกระทําและนําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
3. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทพัฒนาหรื อประดิษฐ์ เป็ นการพัฒนาหรื อประดิ ษฐ์
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ โดยการประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ อาจเป็ น
การปรับปรุ งอุปกรณ์เครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้วให้มีประสิ ทธิ ภาพดีย่งิ ขึ้น หรื อเป็ นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งการสร้างแบบจําลองเพื่ออธิ บายแนวความคิดต่างๆ
4. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทการสร้างทฤษฎีหรื อการอธิ บาย เป็ นโครงงานที่
ผูท้ าํ จะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิ บายเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิ ตศาสตร์
หรื อทฤษฎีสนับสนุน หรื อเป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ใหม่ เสนอในรู ปคําอธิ บาย สู ตร สมการ โดย
ใช้ทฤษฎี ข้อมูลอื่นสนับสนุน
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-8 ถึง 13-9) ได้แบ่งประเภทโครงงานคณิ ตศาสตร์
ออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
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1. โครงงานที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยน เป็ นโครงงานที่มีความเชื่อมโยงกับบทเรี ยนโดยตรง
เป็ นการนําความรู ้ จากบทเรี ยนไปอธิ บายสิ่ งต่างๆ หรื อใช้แก้ปัญหาที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง
ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อกําหนดปั ญหาขึ้นมาเอง เป็ นการทําโครงงานเล็กๆ อย่างง่าย
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการทําแบบฝึ กหัด แต่มีวธิ ี นาํ เสนอโครงงานให้น่าสนใจกว่าการทําแบบฝึ กหัด
2. โครงงานประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นโครงงานที่นาํ ความรู ้ สมบัติทางคณิ ตศาสตร์
หรื อทฤษฎีบทไปอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการนําไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติ จริ งและการนําไปใช้ในศาสตร์ อ่ืนๆ
3. โครงงานเชิ งทฤษฎี เป็ นโครงงานที่สร้ างข้อคาดการณ์ จากการสังเกต ค้นหา
ความสัมพันธ์จากตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย การสร้างสู ตร หรื อทฤษฎี
ทางคณิ ตศาสตร์ และพิสูจน์โดยใช้การให้เหตุผลแบบนิ รนัย รวมถึงโครงงานที่เกิดจากความสนใจ
ศึกษาเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ในเชิงลึก
4. โครงงานเชิ งสํารวจ เป็ นโครงงานที่มุ่งศึกษา สิ่ งต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
หรื อมี อยู่ในธรรมชาติ โดยใช้การสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์
แปลความหมาย และอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
5. โครงงานประดิ ษฐ์คิดค้น เป็ นโครงงานที่มีผลการดําเนิ นงานเป็ นสิ่ งประดิษฐ์
หรื อแนวคิ ดที่ เป็ นของตนเอง สร้ างสรรค์หรื อคิดค้นขึ้ นจากความรู ้ สมบัติทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
ทฤษฎี รวมถึงการใช้เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีทางคณิ ตศาสตร์ ในการสร้างสรรค์
6. โครงงานเชิ งทดลอง เป็ นโครงงานที่มีการกําหนดปั ญหาที่ตอ้ งการหาคําตอบ
ตั้งสมมติฐาน ดําเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผลการทดลอง
7. โครงงานเชิ งประวัติศาสตร์ เป็ นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
ของเรื่ องราวต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาโครงงานที่สัมพันธ์ กบั บทเรี ยน ตามแนวคิ ด
ของ ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-8) ซึ่งเป็ นโครงงานที่มีความเชื่ อมโยงกับบทเรี ยนโดยตรง เป็ น
การนําความรู้ จากบทเรี ยนไปอธิ บายสิ่ งต่างๆ หรื อใช้แก้ปัญหาที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อกําหนดปั ญหาขึ้นมาเอง เป็ นการทําโครงงานเล็กๆ อย่างง่ายที่
มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการทําแบบฝึ กหัด แต่มีวธิ ี นาํ เสนอโครงงานให้น่าสนใจกว่าการทําแบบฝึ กหัด
1.3 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
สมาคมคณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชูป ถัม ภ์ (2541, น. 5-6);
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, น. 145); ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543, น. 6);
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ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-14) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกัน
ดังนี้
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะกระบวนการ และความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู ้ ศึกษาค้นคว้าหรื อทําวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์
และเพิ่มพูนความรู ้ตามความถนัดและความสนใจ
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน มี
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนําเสนอ สามารถนํามาใช้ในการเผยแพร่
ผลงานของตนเองให้คนอื่นเข้าใจได้
5. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของคณิ ตศาสตร์ และเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีวสิ ยั ทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรู ้จกั ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกในความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ สามารถ
นําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการออกแบบสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการสังเคราะห์
การนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
จากจุดมุ่งหมายของโครงงานที่นาํ เสนอข้างต้น ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายที่สําคัญของ
โครงงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้
สามารถนําความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสร้ างสรรค์ผลงานทางคณิ ตศาสตร์ มี ทกั ษะในการอ่าน การคิ ดวิเคราะห์ และการเขี ยน มี
ความสามารถในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และนําเสนอ เผยแพร่ ผลงานของตนเองให้คนอื่นเข้าใจได้
1.4 หลักการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
Bolt.and Hobbs (1993 อ้างอิงใน เจียมใจ จันทร์ ศรี 2550, น. 37-38) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
หลักการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
1. เริ่ มแรกการสอนโครงงาน ควรให้นกั เรี ยนได้เป็ นผูค้ ิดอย่างอิสระ หาข้อสงสัย
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ รวบรวมข้อมูล หาข้อสรุ ป และเผยแพร่ ขอ้ ค้นพบด้วยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้โครงงานต่าง ๆ ควรเรี ยนรู ้ต้งั แต่ช้ นั ประถมศึกษา และจะดียงิ่ ขึ้น
ถ้าได้ให้เรี ยนโครงงานในปี แรกในระดับมัธยมศึกษา โดยกําหนดให้เป็ นส่ วนประกอบของ
วิชาคณิ ตศาสตร์
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3. การนําเสนอผลงานควรจะเป็ นการเขียน รายงานปากเปล่า นิทรรศการ
สร้างรู ปจําลอง

4. ในการประเมินผลควรเป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุ่ม
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556, น. 8); ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
(2543, น. 6); นภัสสร สุ ทธิ กุล (2553, น. 16); ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-15) ได้กล่าวถึงหลักการ
ที่สาํ คัญในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกันดังนี้
1. เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้
2. เป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจ หรื อมีขอ้ สงสัยและต้องการหาคําตอบ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั อย่างลุ่มลึก ทําให้รู้จริ ง ด้วยวิธีการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. เป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อฝึ กการคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหา
เป็ น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีระบบมีกระบวนการ เริ่ มจากการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ
กําหนดจุดประสงค์ วางแผนการศึกษาค้นคว้า ดําเนินการรวบรวมข้อมูล สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขั้นตอน
5. เป็ นเรื่ องใหม่ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และใช้อา้ งอิงได้
6. คํานึงถึงเสรี ภาพและเศรษฐกิจ หมายถึง การให้เสรี ภาพแก่ผทู ้ าํ โครงงาน ในเรื่ อง
ที่จะทําโดยคํานึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนที่มีอยูเ่ ป็ นองค์ประกอบ
7. เป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับชีวติ จริ ง ผูท้ าํ โครงงานใช้
ความสามารถหลายด้าน
ในการทําวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดหลักการที่ สําคัญในการจัดกิ จกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ คือ ต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีกระบวนการ มีระบบ เป็ น
ขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ เป็ นการเสาะแสวงหาความรู้ ดว้ ยตนเอง เพื่อฝึ กการคิดเป็ น ทําเป็ น
และแก้ปัญหาเป็ น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้อิสระแก่ผทู ้ าํ โครงงานตามความสนใจ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
1.5 การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-32 ถึง 13-41) กล่าวไว้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้กิจกรรมโครงงานทําได้โดยสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของบทเรี ยน เริ่ มต้น
ด้วยการแนะนําและให้นกั เรี ยนทําโครงงานอย่างง่ายที่มีองค์ประกอบน้อยๆ ที่สอดรับกับกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แล้ว ค่ อ ยๆ เพิ่ ม องค์ป ระกอบของโครงงานให้ ม ากขึ้ น ในลัก ษณะค่ อ ยเป็ นค่อยไป
จนกระทัง่ มีความสมบูรณ์ ตามรู ปแบบของการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน เพื่อให้นกั เรี ยนได้
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เพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจสาระสําคัญของบทเรี ยนผ่านการทําโครงงาน พร้อมกับได้เรี ยนรู ้วิธีการ
ทํา โครงงานที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกับ เนื้ อ หาระของบทเรี ย นและการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ท างสาระ
คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานสามารถแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู้ สู่ โครงงานเบื้องต้ น ฝึ กทําแบบฝึ กหัด โดยให้นาํ เสนอในรู ป
โครงงานอย่างง่าย ฝึ กการตั้งชื่ อโครงงาน กําหนดจุดประสงค์ของโครงงาน ระบุหวั ข้อของเนื้ อหา
สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวิธีดําเนินงาน เพิ่มเติมหัวข้อจากระยะที่ 1 โดย
เพิ่มรายละเอียดของเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงงานอย่างง่ายที่ทาํ และเพิ่มการเขี ยน
วิธีดาํ เนินงานสั้นๆ ในการจัดทําโครงงาน
ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ ฝึ กทําโครงงานที่มีความลุ่มลึกขึ้น
นํา เสนอโดยเพิ่ ม เติ ม หัวข้อที่ สํ า คัญของโครงงาน ให้ส มบู รณ์ ได้แก่ ความเป็ นมา ระยะเวลาดําเนินงาน สรุ ปและข้อเสนอแนะ และหัวข้ออื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ทําโครงงานที่สนใจ เพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับการจัดทํา
โครงงานประเภทต่างๆ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการทําโครงงานอย่างเต็มที่ อาจเป็ นโครงงาน
ที่นกั เรี ยนสนใจ ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงหรื อบูรณาการกับเนื้ อหาสาระหลายสาระก็ได้
ดังแผนภาพ
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การจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ กจิ กรรมโครงงาน
เตรียม
ความพร้ อม
เรี ยนรู ้เนื้ อหา
คณิ ตศาสตร์
ฝึ กการ
แก้ปัญหา
ปลายเปิ ด
เป็ น
โครงงานที่
สอดคล้อง
กับ
จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
ของบทเรี ยน
เป็ น
โครงงาน
ตามความ
สนใจของ
นักเรี ยน

ระยะที่ 1 เริ่มเรี ยนรู้ สู่ โครงงานเบือ้ งต้ น
ฝึ กทําโครงงานอย่างง่าย ฝึ กการตั้งชื่ อ กําหนด
จุดประสงค์ ระบุหวั ข้อของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง และเขียนผลการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
ระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวธิ ีดําเนินงาน
ฝึ กทําโครงงานอย่างง่าย โดยเพิ่มการเขียน
รายละเอียดของเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และเขียนวิธีดาํ เนินงานในการจัดทําโครงงาน

ทําแบบฝึ กหัด
ทํากิจกรรมการเรี ยน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ของ
บทเรี ยน ฝึ กการ
เขียนรายงาน
นําเสนอในรู ป
โครงงานอย่างง่าย

ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานทีส่ มบูรณ์
ฝึ กทําโครงงานที่มีความลุ่มลึกขึ้นนําเสนอโดย
เพิ่มเติมหัวข้อที่สาํ คัญของโครงงาน ให้สมบูรณ์
ได้แก่ ความเป็ นมา ระยะเวลาดําเนินงาน สรุ ป
และข้อเสนอแนะ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

ทํากิจกรรมการเรี ยน
ขยายฐานความรู ้จาก
บทเรี ยน นําเสนอใน
รู ปโครงงานเต็มรู ป

ระยะที่ 4 เพิม่ พูนประสบการณ์ ทาํ โครงงานที่
สนใจ เพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
ประเภทต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการจัดทํา
โครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

นักเรี ยนจัดทํา
โครงงานตาม
ความสนใจ อาจมี
ความเชื่อมโยงกับ
สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ

ภาพที่ 2.1 การจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
ที่มา: ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-33)
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แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ตามแผนภาพข้างต้นอธิ บายได้ดงั นี้
กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมการสู่ กิจกรรมโครงงาน ครู ควรสอดแทรกการใช้
คําถามหรื อปั ญหาปลายเปิ ดซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มีคาํ ตอบหลายๆ คําตอบ รวมถึงการให้นกั เรี ยนเป็ นผูห้ า
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้ อหาของบทเรี ยนที่กาํ ลังเรี ยน คําถามหรื อปั ญหาปลายเปิ ดนั้นสามารถ
พัฒนาจากคําถามหรื อปั ญหาปกติ
โครงงานระยะที่ 1 เริ่มเรียนรู้ สู่ โครงงานเบือ้ งต้ น
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่นิยมใช้สรุ ปเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญดังนี้
1) นําเข้ าสู่ บทเรี ยน โดยการทบทวนความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนเนื้อหาใหม่ หรื อสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของบทเรี ยน
2) นําเสนอเนือ้ หาใหม่ ด้วยการเสนอตัวอย่าง บทนิยาม หรื อใช้การแก้ปัญหาที่มี
ความเกี่ยวข้องเพื่อเชื่ อมโยงสู่ เนื้อหาใหม่
3) เสริมสร้ างความเข้ าใจ นําเสนอตัวอย่างเพิ่มเติม ครู และนักเรี ยนสรุ ปข้อความรู้
ร่ วมกัน
4) นําไปใช้ แสดงการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ อาจอยูใ่ นรู ปการแก้โจทย์ปัญหา
5) ฝึ กทักษะและทบทวน รวมทั้งการขยายฐานความรู ้ ด้วยการให้นกั เรี ยนทํา
แบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามขั้นตอนข้างต้นสามารถสอดแทรกกิจกรรม
โครงงานโดยปรับเปลี่ยนและเพิม่ เติมส่ วนท้ายของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
ด้วยการให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรม ให้นาํ เสนอกิจกรรมในรู ปโครงงานอย่างง่าย ซึ่ ง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่สาํ คัญของการเขียนรายงานการทําโครงงานระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่
โครงงานเบื้องต้น
1. ชื่ อโครงงาน สามารถกําหนดให้สอดคล้องกับเนื้อหาระที่นกั เรี ยนกําลังเรี ยน หรื อ
เป็ นชื่อที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอในรู ปโครงงาน
2. ผู้จัดทําโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่ทาํ หรื อชื่ อกลุ่มที่จดั ทําโครงงานร่ วมกัน
3. จุ ดประสงค์ สามารถทําได้โดยปรับเปลี่ยนคําสั่งที่ให้ทาํ แบบฝึ กหัด พัฒนามา
เป็ นจุ ดประสงค์ข องโครงงาน ครู ผูส้ อนต้องทํา หน้า ที่ เป็ นที่ ป รึ ก ษา ช่ วยดู แล แนะนํา การเขี ยน
จุดประสงค์โครงงานให้อยูใ่ นกรอบของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
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4. สาระคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ระบุเพียงชื่ อหัวข้อ หรื อชื่ อเรื่ องของบทเรี ยนที่
นักเรี ยนกําลังเรี ยนอยูซ่ ่ ึ งมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานที่นกั เรี ยนทํา
5. ผลการดําเนินงาน ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงงาน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานสามารถพัฒนามาจากวิธีทาํ และคําตอบ รวมถึงการแสดงผลตามที่ระบุในจุดประสงค์
ผูจ้ ดั ทําต้องมีวธิ ี การนําเสนอเป็ นของตนเอง นําเสนอให้น่าสนใจกว่าการทําแบบฝึ กหัดตามปกติ
โครงงานระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้นนี้ ครู อาจใช้เวลาจัดกิจกรรม 3-4 ครั้ง
ครั้งละ 1-2 ชัว่ โมง ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาํ เสนอโครงงานที่กลุ่มนักเรี ยนจัดทําขึ้น ด้วยวิธี
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้สื่อช่วยการนําเสนอ และควรให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสจัดแสดงโครงงาน
บนป้ ายนิ เทศของห้องเรี ยน ติดแสดงไว้ครั้งละประมาณ 1 สัปดาห์ ให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่นได้มาศึกษา
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
โครงงานระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวธิ ีดําเนินงาน
ส่ วนประกอบของรายงานโครงงานควรเพิม่ เติมหัวข้อจากโครงงานระยะที่ 1 โดยเพิม่
รายละเอียดของเนื้อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการเขียนวิธีดาํ เนินงาน โดยให้เขียนต่อจาก
จุดประสงค์ ก่อนที่แสดงผลของของการดําเนินงาน
1) สาระคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง พิจารณาว่าโครงงานที่ทาํ มีความเกี่ยวข้องหรื อได้นาํ
เนื้ อหาใดของคณิ ตศาสตร์ ม าใช้บา้ ง ให้เติ ม สาระสํา คัญของเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ล งไปด้วย โดย
นักเรี ยนสามารถเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องจากเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน หรื อจากบทสรุ ปของ
บทเรี ยน
2) วิธีดําเนินงาน ให้กล่าวถึ งวิธีการ ขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ การได้ผลดําเนิ นงานตาม
โครงงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบ สิ่ งที่ตอ้ งการ หรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์ นักเรี ยน
สามารถเรี ยบเรี ยงขึ้นจากวิธีการ ขั้นตอนที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิโดยตรง
โครงงานระยะที่ 2 นี้นกั เรี ยนมีอิสระในการทํากิจกรรมในโครงงานมากขึ้น แต่ยงั อยู่
ในกรอบจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน ครู ยงั ต้องช่วยแนะนํา โดยเฉพาะการเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง ครู ตอ้ งช่วยตรวจความถูกต้อง ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของมโนมติทางคณิ ตศาสตร์
โครงงานระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานทีส่ มบูรณ์
เมื่อถึงโครงงานระยะที่ 3 นี้ถือว่านักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําโครงงานได้
พอสมควรแล้ว สามารถฝึ กทําโครงงานที่มีความลุ่มลึ กและมีขนาดใหญ่ข้ ึ นได้ การเขี ยนรายงาน
โครงงาน ให้นาํ เสนอโดยเพิ่มเติมหัวข้อที่สําคัญของโครงงาน ให้สมบูรณ์ ได้แก่ ความเป็ นมา ระยะเวลา
ดําเนิ นงาน สรุ ป และข้อเสนอแนะ และหัวข้ออื่นๆ ที่เห็ นว่าเหมาะสม การเขียนหัวข้อต่างๆ ให้มี
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ความละเอี ยดชัดเจนขึ้ น โครงงานระยะที่ 3 นี้ ควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้จ ัดทําโครงงานที่ มี
องค์ประกอบครบถ้วน
องค์ประกอบของรายงานการทําโครงงานระยะที่ 3 ที่ควรเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ จาก
โครงงานระยะที่ 1 และโครงงานระยะที่ 2 มีดงั นี้
1) ครูที่ปรึ กษา ก็คือผูส้ อน หรื ออาจมีครู ท่านอื่นซึ่ งมีความถนัดหรื อความสนใจใน
เรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่ วยเป็ นที่ปรึ กษา หัวข้อนี้ อาจมีปรากฏในโครงงานตั้งแต่โครงงาน
ระยะที่ 1 และโครงงานระยะที่ 2 ก็ได้
2) ความเป็ นมา ให้กล่ าวถึ งเหตุ ผลและแรงจูงใจที่ ท าํ ให้เกิ ดความสนใจในการทํา
โครงงานนี้ข้ ึนมา
3) ระยะเวลาในการดํา เนิ นงาน บอกช่ วงเวลา หรื อระยะเวลารวมในการจัดทํา
โครงงาน อาจนําไปไว้ในส่ วนขยายของวิธีดาํ เนินงานก็ได้
4) สรุป และข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ ควรสรุ ปเป็ นข้อๆ และสามารถเพิ่มเติมสิ่ งที่นกั เรี ยนผูจ้ ดั ทําได้รับจากการจัดโครงงานใน
ลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบ ความรู ้ หรื อข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
เมื่อดําเนินการทําโครงงานมาถึงโครงงานระยะที่ 3 อาจถือได้วา่ การจัดการเรี ยนรู้
โดยการสอดแทรกกิจกรรมโครงงานสิ้ นสุ ดลงแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็ นระยะที่นกั เรี ยนจะเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการทําโครงงานที่อาจอยูน่ อกกรอบของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิด วางแผน และจัดทําโครงงานเอง โดยครู ผสู ้ อนจะลด
บทบาทลงเป็ นเพียงที่ปรึ กษา
โครงงานระยะที่ 4 เพิม่ พูนประสบการณ์ ทาํ โครงงานทีส่ นใจ
โครงงานระยะที่ 4 นี้ เป็ นกิ จกรรมที่มุ่งให้นักเรี ยนจัดทําโครงงานโดยตรง เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนคิดหัวข้อโครงงานเองตามความสนใจ เพิ่มเติมความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดทําโครงงาน
ประเภทต่างๆ เปิ ดโอกาสนักเรี ยนมีอิสระในการทําโครงงานอย่างเต็มที่ อาจเป็ นโครงงานที่นกั เรี ยน
สนใจ ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงหรื อบูรณาการกับเนื้ อหาสาระหลายสาระก็ได้ การจัดกิจกรรม
โครงงานระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ทาํ โครงงานที่สนใจนี้ สามารถดําเนิ นการเป็ นกิ จกรรมเสริ ม
นอกเหนื อไปจากการเรี ยนการสอนปกติ ครู สามารถให้ความรู ้ เกี่ยวกับขั้นตอนในการทําโครงงาน
และควรให้ความรู ้เกี่ยวกับโครงงานประเภทต่างๆ
จากการศึกษา สรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
โดยสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไปในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการจัดกิ จกรรม
โครงงาน-คณิ ตศาสตร์ แบ่งเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้น ระยะที่ 2 ฝึ กฝน
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เติ มสาระและระบุ วิธี ด ําเนิ นงาน ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานที่ สมบู รณ์ ระยะที่ 4 เพิ่มพู น
ประสบการณ์ ทาํ โครงงานที่ สนใจ โดยมี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ 5 ขั้น คื อ 1) นําเข้าสู่ บทเรี ยน 2)
นําเสนอเนื้ อหาใหม่ 3) เสริ มสร้ างความเข้าใจ 4) นําไปใช้ 5) ฝึ กทักษะและทบทวน หลังจากเรี ยนรู้
เนื้อหาสาระจากบทเรี ยน ก็จะสอดแทรกการทําโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั้นที่ 5) ฝึ ก
ทักษะและทบทวน ด้วยการให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรม ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ในบทเรี ยน ฝึ กการเขียนรายงาน นําเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่าย ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
จนสามารถขยายฐานความรู ้ จากบทเรี ยน นําเสนอในรู ปโครงงานที่สมบูรณ์ ทําให้นกั เรี ยนมีความรู้
และความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่มีกระบวนการ มี ระบบ เป็ นขั้นตอน สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง เพื่อฝึ กการคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น
และเมื่ อเรี ย นจบบทเรี ย นให้อิส ระนัก เรี ย นทํา โครงงานตามความสนใจ และสามารถนํา ไปใช้
ประโยชน์ได้
1.6 ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, น. 147-148); ชัยศักดิ์
ลีลาจรัสกุล (2543, น. 8-13); ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 16-20); วิมลศรี สุ วรรณรัตน์ และ มาฆะ
ทิพย์คีรี (2547, น. 23-27) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกันดังนี้
1) การเลือกหัวข้ อเรื่ องโครงงาน
การเลือกหัวข้อเรื่ องหรื อปัญหาที่จะศึกษา ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกเรื่ องที่สนใจ ใน
ระยะแรก ครู อาจเป็ นผูต้ ้ งั คําถามให้ผเู ้ รี ยนเกิดข้อสงสัย โดยมากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหา ข้อสงสัย ที่
นักเรี ยนอยากรู ้ และต้องการแก้ปัญหา หรื อต้องการหาคําตอบที่ถูกต้องให้ได้ดว้ ยตนเอง
หัวข้อเรื่ องควรเป็ นเรื่ องเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่ องใด ถ้าเป็ น
เรื่ องที่แปลกใหม่หรื อมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ หรื อเป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์แล้ว ก็จะทําให้โครงงาน
นั้นมีคุณค่าต่อผูเ้ รี ยนและสังคมต่อไป
2) การวางแผนทําโครงงาน
การวางแผนทําโครงงานหรื อการเขียนเค้าโครงของโครงงาน เพื่อกําหนดขอบเขต
ของงาน ครู ตอ้ งช่วยพิจารณาไม่ให้ขอบเขตของงานกว้างเกินไป ต้องให้เหมาะสมกับเวลา งบประมาณ
เทคนิควิธีการ การเลือกวัสดุอุปกรณ์มีการวางแผนปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน โดยเขียนเค้าโครงของ
โครงงานประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชื่ อโครงงาน ผูจ้ ดั ทําโครงงาน ที่ปรึ กษาโครงงาน ความเป็ นมา
จุดประสงค์ของโครงงาน สมมติฐาน (ถ้ามี) สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดําเนิ นงาน
วิธีดาํ เนินงาน ประโยชน์ของโครงงาน บรรณานุกรม
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3) การลงมือทําโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําโครงงานสามารถลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ในเค้าโครงของ
โครงงาน การลงมือทําโครงงานเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมายข้อมูล สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า และในบางครั้งอาจมีการ
ตรวจสอบข้อคาดการณ์หรื อสมมติฐานที่สร้างไว้ดว้ ย
4) การเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงาน เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าที่เป็ นเอกสาร
การเขียนรายงานโครงงาน เป็ นการสื่ อสาร สื่ อความหมายแนวคิดของตนเองให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ควรใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชื่ อโครงงาน ผูจ้ ดั ทําโครงงาน ที่ปรึ กษาโครงงาน
บทคัดย่อ ความเป็ นมา จุดประสงค์ของโครงงาน สมมติฐาน (ถ้ามี) สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดําเนินงาน วิธีดาํ เนินงาน ผลการดําเนินงาน สรุ ปและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม และภาคผนวก
5) การแสดงผลงาน
การแสดงผลงานเป็ นการนําเสนอผลงานที่ได้จากการทําโครงงานให้ผอู ้ ื่น
ได้รับรู ้ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ กระบวนการในการทํางาน โดยวิธีต่างๆ เช่น
เอกสารรายงาน ชิ้นงานสิ่ งประดิษฐ์ แบบจําลอง การจัดป้ ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ เป็ นการแสดง
ความสามารถในการนําเสนอ การตอบคําถาม และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุ งผลงาน
นอกจากการกําหนดขั้นตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 16-20) ได้แบ่งขั้นตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 7 ตอน ซึ่ง
สอดคล้องกับ 5 ขั้นตอนข้างต้น และได้เพิ่มเติมอีก 2 ขั้นตอน คือการกําหนดจุดประสงค์โครงงาน
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดจุดประสงค์ โครงงาน เป็ นการกําหนดทิศทางของโครงงานตามหัวข้อ
เรื่ องที่เลือก ไม่จาํ เป็ นต้องมีหลายข้อ ประเด็นสําคัญคือจุดประสงค์ทุกข้อต้องหาคําตอบได้ครบถ้วน
เมื่อสิ้ นสุ ดโครงงาน
การศึ กษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผูท้ าํ โครงงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจเนื้ อหา
สาระคณิ ตสาสตร์ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถนํามาใช้ในการทําโครงงานได้อย่าง
ถู กต้อง รวมทั้งต้องศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ จะทําโครงงาน ศึ กษาขั้นตอนวิธีการค้นหา
คําตอบของโครงงาน อาจศึกษาจากหนังสื อ เอกสาร อินเทอร์ เน็ต หรื อศึกษาจากโครงงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เคยมีผทู ้ าํ มาแล้ว รวมถึงการขอคําแนะนําจากครู ที่ปรึ กษาโครงงาน และผูร้ ู ้อื่นๆ
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จากการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้แบ่งขั้นตอนการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 5 ขั้นตอน
ซึ่ ง สอดคล้องกับ 5 ขั้นตอนข้า งต้น ได้แก่ 1) การเลื อกหัวข้อเรื่ อง 2) การวางแผนทํา โครงงาน
3) การลงมือทําโครงงาน 4) การเขียนรายงานโครงงาน 5) การแสดงผลงาน
1.7 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์
สมาคมคณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชูป ถัม ภ์ (2541, น. 2-6)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556, น. 110-111) ได้กล่าวถึงประเด็นหลัก
และตัวบ่งชี้ในการประเมินโครงงานคณิ ตศาสตร์ เพื่อนําไปใช้สร้างแบบประเมินคุณภาพโครงงาน ซึ่ง
ครู ที่ ปรึ กษาโครงงานสามารถนํา ไปใช้ป ระเมิ นภาพรวมของคุ ณ ภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ไ ว้
สอดคล้องกันดังนี้
1) ความสําคัญของการจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) เป็ นงานเดี่ยวหรื องานกลุ่ม
(2) นักเรี ยนริ เริ่ มเองหรื อครู ช่วยแนะแนวทาง
(3) การทํางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม
(4) มีการพัฒนาตนเอง
(5) มีการพัฒนางาน
(6) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
(7) มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ในบทเรี ยน
(8) มีประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
2) เนื อ้ หาของโครงงาน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์
(2) ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
(3) การเลือกใช้ขอ้ มูลได้เหมาะสมตรงประเด็นปั ญหา
(4) มีการอธิ บายโดยใช้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ที่ชดั เจน
(5) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3) กระบวนการทํางาน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
(2) มีการดําเนินงานตามแผน
(3) มีการประเมินและปรับปรุ งการดําเนินงาน
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4) การนําเสนอโครงงานคณิ ตศาสตร์ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) การรายงานสามารถสื่ อความหมายได้ดี
(2) ความสมบูรณ์ของข้อมูล
(3) ความเหมาะสมของรู ปแบบที่ใช้นาํ เสนอ
(4) ความน่าสนใจของวิธีการนําเสนอ
(5) ความสอดคล้องของผลการดําเนิ นงานกับจุดประสงค์ท่ีกาํ หนด
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การประเมินคุณภาพโครงงานตามแนวคิดของสมาคม
คณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ (2541, น. 2-6) และสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556, น. 110-111) ซึ่ งการประเมิ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเมิ น
ประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คื อ 1) ความสําคัญของการจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ 2) เนื้ อหาของ
โครงงาน 3) กระบวนการทํางาน 4) การนําเสนอโครงงาน

2. การสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
2.1 ความหมายของการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
การสื่ อสาร (Communication) เป็ นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสาร โดยนําเสนอผ่านช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และ
การแสดงท่าทาง โดยอาจไม่ใช้สื่อหรื อใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสารหรื อสิ่ ง
ตีพิมพ์ต่าง ๆ และอินเทอร์ เน็ต (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550, น. 60;
ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2530, น. 4; นิ รมล ศตวุฒิ, 2547, น. 72; รุ่ งฟ้ า จันท์จารุ ภรณ์ , 2555, น. 9-24;
Sillars, 1966, p. 1 ; Hiebert, 1974, p. 6; Barker, 1981, p. 3 ; Wilmot, 1987, p. 6)
การสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Communication) เป็ นความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในการอธิ บาย ชี้ แจง แสดงความเข้าใจหรื อความคิดเกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ของตนเองให้ผอู ้ ื่น
ได้รับรู ้ โดยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อความหมาย การอธิ บายลําดับขั้นตอน
การทํางานการแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อสรุ ปที่ได้ การใช้ตาราง กราฟ รู ปภาพ หรื อค่าสถิติ ใน
การอธิ บายหรื อนําเสนอข้อมูล (สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติสหรัฐอเมริ กา NCTM, 2000, pp. 4-5;
Rey, Marityn and Mary, 2001, p. 83; อัมพร ม้าคะนอง, 2556, น. 10-11)
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การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ เป็ นความสามารถ
ในการพูดและการเขียน การใช้คาํ ศัพท์ สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ รู ปภาพ และแบบจําลอง
เพื่อแสดงความคิดหรื ออธิ บายแนวความคิดของตนเองให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างถู กต้อง มีความกระชับ ชัดเจนและเหมาะสม (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555, น. 79; รุ่ งฟ้ า จันท์จารุ ภรณ์, 2555, น. 9-24 ถึง 9-25)
จากการศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Communication
Ability) หมายถึ ง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ อธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ หรื อกระบวนการคิดของตนเองให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ โดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ คําศัพท์ ตัวแปร
ตาราง กราฟ รู ปภาพ หรื อแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อความหมายและสามารถนําเสนอข้อมูล
ด้วยการพูด การอภิปราย การเขียน หรื อจัดแสดงผลงาน การที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายหรื อ
การเขียน แลกเปลี่ยนความรู ้ และความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น จะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ งและจดจําได้นาน
มากขึ้นอีกด้วย
2.2 การส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
สภาครู คณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ กา (NCTM, 2000, pp. 270-272) ได้
กล่าวถึง การพัฒนาการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับเกรด 6-8 ว่า ครู จะต้องจัดสภาพ
ห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการอธิ บาย การถกเถียง การอภิปราย และการให้เหตุผล
ซึ่ งเป็ นวิธีที่ทาํ ให้นกั เรี ยนได้มีการสื่ อสารทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นค้นหา
ปั ญหาร่ วมกัน รวมถึงการให้คาํ แนะนําจากครู โดยครู จะต้องกําหนดชิ้นงานที่ประกอบด้วย
1) ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสําคัญของแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
2) มีแนวทางในการหาคําตอบได้หลายวิธี
3) อนุ ญาตให้นกั เรี ยนแสดงแนวความคิดได้อย่างหลากหลาย
4) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอธิ บาย แสดงเหตุผล และการคาดเดา ในการแก้ปัญหา ครู
จะมีบทบาทในการในการให้คาํ แนะนําและรับฟังการตอบคําถามที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
Gredler (1997, p. 3) กล่ า วว่า การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นมี ก ารสื่ อ สารทาง
คณิ ต ศาสตร์ ต้อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้า นการฟั ง การอ่ า น การอภิ ป ราย และการเขี ย น ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) การฟั ง ผูป้ กครองและครู ผสู้ อนควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีการคิดคําตอบอยูต่ ลอดเวลา
ขณะที่ฟังผูอ้ ื่นอยู่ ควรรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนด้วยและควรส่ งเสริ มการเคารพความคิดเห็ น
ของผูอ้ ื่นด้วย
2) การอ่าน ครู ผสู ้ อนควรแนะนําให้นกั เรี ยนอ่านบทความทางคณิ ตศาสตร์ ให้เห็น
ขั้นตอนไม่ใช่แค่เพียงการทํางานที่ได้รับมอบหมายหรื อการบ้านเพียงอย่างเดียว
3) การเขียนเน้นการพัฒนาด้านการสรุ ปความ และการเรี ยนรู ้แบบแสดงผลย้อนกลับ
4) การอภิปราย นักเรี ยนควรมีการอภิปรายในชั้นเรี ยน โดยแบ่งเป็ นการแบ่งกลุ่ม
ในการแก้ปัญหา และการอภิปรายในชั้นเรี ยน
5) การนําเสนอ นักเรี ยนนําเสนอผ่านทางโมเดล หรื อรู ปภาพเป็ นวิธีการแสดงความคิด
ของนักเรี ยนที่ครอบคลุมมากที่สุด
Rowan and Morrow (1993, p. 9-11) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1) นําเสนอสื่ อรู ปธรรมแล้วให้นกั เรี ยนพรรณนาสิ่ งที่พบ
2) ใช้เนื้ อหา เรื่ องราวหรื องานที่เกี่ยวข้องและใกล้ตวั นักเรี ยน เช่ น โครงงานที่มี
การสื บค้น ช่วยให้นกั เรี ยนเห็ นคุ ณค่าของคณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นวิชาที่มีประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิต
เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องและใกล้ตวั นักเรี ยน จะทําให้การใช้คณิ ตศาสตร์ สื่อสารเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์
3) การใช้คาํ ถาม โดยเฉพาะคําถามปลายเปิ ด จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิด
อย่างหลากหลายและคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการให้นกั เรี ยนตั้งคําถามให้กบั ตัวเอง ซึ่งจะนําไปสู่
การค้นพบตามที่เขาสนใจ
4) ให้โอกาสนักเรี ยนได้เขียนสื่ อสารแนวคิดของตนเอง เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นว่าการเขียน
เป็ นส่ วนสําคัญของการดําเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ เป้ าหมายของการเขียนต้องชัดเจนกับนักเรี ยน
นักเรี ยนต้องเข้าใจว่าทําไมต้องเขียนอธิ บาย
5) ใช้กลุ่ มแบบร่ วมมื อและช่ วยเหลื อกัน การจัดกลุ่มให้นักเรี ยนได้ร่วมมื อและ
ช่ วยเหลื อกันในการเรี ยนรู ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สํารวจแนวคิด อธิ บายแนวคิดกันใน
กลุ่มเป็ นการสื่ อสารโดยตรง
6) ใช้การชี้แนะโดยตรงและชี้ แนะโดยอ้อม การตอบสนองต่อคําถามของนักเรี ยน
การบริ หารและการจัดระบบชั้นเรี ยน เป็ นการชี้ แนะให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงสิ่ งที่คาดหวังและมาตรฐาน
ของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้แสดงแนวคิดได้อย่างไม่ตอ้ งกังวล
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Thurber (1976, p. 514-534) กล่าวถึง กิจกรรมด้านทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
ที่ควรจัดดังนี้

1) ศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ (The Vocabulary of Mathematics) ซึ่ งให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจ
ที่มาและความหมายของคําศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการสร้างคําศัพท์
2) การนําเสนอปากเปล่า (Oral Presentations)ได้แก่การให้นกั เรี ยนได้มีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
(1) การสรุ ปรายงานในห้องเรี ยนหรื อรายงานสั้นๆ ที่ นักเรี ยนได้ออกมาพูด
หน้าชั้นและมีคาํ ถามถามตอบเพื่อนหน้าชั้น
(2) พูดนําเสนอเมื่อได้รับฟั งหรื อการอ่านหนังสื อหรื อการดูภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ แล้วนํามาพูดรายงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ของการพูดและการรายงาน
(3) การนําเสนอเป็ นกลุ่ม การทํางานเป็ นทีมของนักเรี ยนโดยให้เตรี ยมเรื่ องที่
สนใจที่ตอ้ งการพูด และการนําเสนอรายงาน
(4) เกมทางคณิ ตศาสตร์ อาจจะให้เล่นเกมในเวลาสั้นๆ โดยการเขียนที่ให้แสดง
จินตนาการ หรื อกําหนดสถานการณ์มาและให้คิดและแก้ปัญหานั้น
(5) รายการโทรทัศน์และวิทยุ ให้ดูรายการที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ อาจจัดกิจกรรม
กําหนดเวลาสั้นๆ ให้และให้มีการนําเสนอความคิดจากการดูรายการโทรทัศน์ หรื อวิทยุ
3) การเขียนที่ดีและเพิ่มการเขียนให้มากกว่าเดิม โดยสนับสนุ นการเขียนของนักเรี ยน
อาจมีการให้นกั เรี ยนสรุ ปจากบทเรี ยนที่ได้เรี ยนมาหรื อให้นกั เรี ยนได้เขียนจากประสบการณ์โดยไม่
ต้องจํากัดหน้าในการเขียน
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2554, น. 32) ได้กล่าวถึ ง
การจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดทักษะการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอมีแนวทาง
ในการดําเนินการดังนี้
1) กําหนดโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
2) ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิและแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่วยชี้ แนะ
แนวทางในการสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนําเสนอ
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การฝึ กทักษะ กระบวนการการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นําเสนอต้องทําอย่างต่อเนื่ อง โดยสอดแทรกอยูใ่ นทุกขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้
ผูเ้ รี ยนคิดตลอดเวลาที่ เห็ นปั ญหาว่า ทําไมจึงเป็ นเช่ นนั้น จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เขียนรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นอย่างไร จะใช้ภาพ ตาราง หรื อกราฟใดช่วยในการสื่ อสารความหมาย
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดทักษะการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนําเสนอ เช่น ในพีชคณิ ต เป็ นการฝึ กทักษะให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ปัญหาสามารถเขียน
ปัญหาในรู ปแบบของตาราง กราฟ หรื อข้อความ เพื่อสื่ อสารความสัมพันธ์ของจํานวนเหล่านั้น โดย
เริ่ มจากการกําหนดโจทย์ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ กําหนดตัวแปร เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในรู ปของสมการหรื ออสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กาํ หนดและดําเนิ นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ
ทางพีชคณิ ต ในเรขาคณิ ตมีเนื้ อหาที่ตอ้ งฝึ กการวิเคราะห์ การให้เหตุผลและการพิสูจน์ ผูเ้ รี ยนต้อง
ฝึ กสังเกต การนําเสนอรู ปภาพต่างๆ เพื่อสื่ อความหมาย แล้วนําความรู ้ ทางเรขาคณิ ตไปอธิ บ าย
ปรากฏการณ์และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน
คงรัฐ นวลแปง (2547, น. 8) และอัมพร ม้าคนอง (2556, น. 10-11 ถึง 10-12) ได้
เสนอแนวคิดไว้สอดคล้องกันว่า ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั อาจเริ่ มต้น
จากการใช้ภาษาในชีวติ ประจําวันหรื อภาษาที่คุน้ เคย หลังจากนั้นค่อยเชื่อมโยงไปสู่ ภาษาทางคณิ ตศาสตร์
ผูส้ อนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาทางคณิ ตศาสตร์ และความหมายที่แตกต่างกันออกไปของศัพท์
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผูเ้ รี ยนใช้เป็ นภาษาที่ไม่เป็ นทางการ เช่น คําว่า คู่ หักออก
ผลที่ได้ เป็ นต้น หลังจากฝึ กการสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการแล้วในลําดับต่อไป ผูส้ อนอาจฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนสื่ อสารอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการแสดงความเข้าใจกับผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยน
โดยใช้ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตามหากผูส้ อนต้องการฝึ กทักษะการสื่ อสาร
ให้กบั ผูเ้ รี ยนผูส้ อนควรลดเวลาและปริ มาณการพูดในห้องเรี ยนของตนให้นอ้ ยลง เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้
สื่ อสารกันมากขึ้น
สําหรับวิธีการสื่ อสารนั้น แม้ในห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไปจะนิยมให้ผเู ้ รี ยนสื่ อสาร
โดยการพูด แต่นกั การศึกษาหลายท่านให้ความเห็นว่า การให้ผเู ้ รี ยนสื่ อสารโดยการเขียนเป็ นสิ่ งจําเป็ น
เนื่ องจากการเขียนให้ผอู ้ ื่นอ่าน ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการพูด จึงต้องมีการทบทวน
ไตร่ ตรองให้แน่ใจว่า ความหมายของสิ่ งที่กาํ ลังอธิ บายนั้นชัดเจน และตรงตามที่ตนเองต้องการบอก
ให้ผอู ้ ื่นทราบ ซึ่ งกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิดในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดการคิดแบบสะท้อน
ความคิด
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จากการศึ กษาข้างต้น แนวทางในการส่ งเสริ ม ความสามารถในการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดโดยเริ่ มต้นจากการใช้ภาษาในชี วิตประจําวัน
หรื อภาษาที่คุน้ เคย หลังจากนั้นค่อยเชื่ อมโยงไปสู่ ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ โดยครู ใช้คาํ ถามปลายเปิ ดสร้าง
สถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิและ
แสดงความคิดเห็ นด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่ วยชี้ แนะ และมีการส่ งเสริ มทักษะด้านการฟั ง การอ่าน
การอภิปราย การเขียน และการนําเสนอ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงสมควรที่จะส่ งเสริ มทั้งด้าน
การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนําเสนอ
2.3 การประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตสาสตร์
สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติสหรัฐอเมริ กา (NCTM, 2000 อ้างอิงใน รุ่ งฟ้ า จันท์จารุ
ภรณ์, 2555, น. 9-60 ถึง 9-61) ได้เสนอมาตรฐานด้านการสื่ อสาร และมาตรฐานด้านการนําเสนอไว้ดงั นี้
มาตรฐานด้านการสื่ อสาร เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. รวบรวมและจัดระบบความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ผา่ นการสื่ อสารได้
2. สื่ อสารความคิดทางคณิ ตศาสตร์ กบั เพื่อน ครู และบุคคลอื่นๆ ได้อย่างสอดคล้องและ
ชัดเจน
3. วิเคราะห์และประเมินความคิดและยุทธวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ของบุคคลอื่นได้
4. ใช้ภาษาคณิ ตศาสตร์ ในการแสดงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างตรงประเด็น
มาตรฐานด้านการนําเสนอ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. สร้ า งและใช้ ก ารนํ า เสนอในการรวบรวม บัน ทึ ก และสื่ อสารแนวคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้
2. เลือกใช้ ประยุกต์ และปรับเปลี่ ยนการนําเสนอทางคณิ ตศาสตร์ แบบต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาได้
3. ใช้การนําเสนอในการจําลองและตีความปรากฏการณ์ทางกายภาพ ทางสังคม และ
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้
Kennedy and Tipps (1994, p. 112) แบ่งการประเมินความสามารถในการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ (Language of Mathematics)
(1) ไม่ใช้หรื อใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ไม่เหมาะสม
(2) ใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ได้เหมาะสมเป็ นบางครั้ง
(3) ใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ได้เหมาะสมเกือบทุกครั้ง
(4) ใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สละสลวย
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2) การแสดงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Representations)
(1) ไม่ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
(2) มีการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
(3) ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม
(4) ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน
3) ความชัดเจนของการนําเสนอ (Clarity of Presentation)
(1) การนําเสนอไม่ชดั เจน (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด)
(2) การนําเสนอมีความชัดเจนในบางส่ วน
(3) การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ์
(4) การนําเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็ นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบถ้วน)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, น. 82) และ ชา
นนท์ จันทรา (2555, น. 14-33) ได้กล่าวถึ ง การประเมินความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอประเมินได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน
ไว้สอดคล้องกันดังนี้
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ ดังนี้
1. เลื อกรู ปแบบของการสื่ อสาร การสื่ อความหมายและการนําเสนอด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
2. ใช้ขอ้ ความ ศัพท์ สู ตร สมการ หรื อแผนภู มิท่ี เป็ นสากลประกอบตามลํา ดับ
ขั้นตอนของการนําเสนอได้เป็ นระบบ ชัดเจน และเหมาะสม
3. เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปั ญหา
4. บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล
5. สรุ ปสาระสําคัญที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้
6. สื่ อความหมายของสิ่ งที่อ่านหรื อฟั งได้อย่างชัดเจน
7. อธิ บายความคิดหรื อการทํางานของตนเองให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน
8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
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สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2555, น. 149) ได้
กล่าวถึง การประเมินความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
ประเมินได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน ไว้ดงั นี้
1) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ถูกต้องและเหมาะสม
2) นําเสนอผลงานอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนและเป็ นระบบที่ชดั เจนเข้าใจง่าย
3) มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
4) มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5) รู ปแบบการนําเสนอดึงดูดความสนใจ
จากงานวิ จ ัยของพรรณทิ ภา ทองนวล (2554, น. 136-137) ได้เสนอการประเมิ น
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ทําการวัด 2 ด้าน
1) ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเขีย น ประเมิ นโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามรถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการเขียน ที่มีการกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรู บริ ค และประเมินได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการสื่ อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการเขียน ดังนี้
1. เขียนแสดงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
2. ใช้ภาษาและตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในการนําเสนอแนวคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์
3. เขียนอธิ บายแสดงขั้นตอนในการหาคําตอบ
2) ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ด้า นการพูด เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ประเมินโดยนําข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการพูด และผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนจํานวน 6 คน มาพรรณนาวิเคราะห์เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการใช้ภาษา และตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสารแนวคิด แล้วนําเสนอโดยการบรรยายสรุ ป
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย สนใจศึ ก ษาปั ญ หา ผูเ้ รี ย นขาดทัก ษะการสื่ อ สารทาง
คณิ ตศาสตร์ เช่น ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน นําเสนอผลงานไม่เป็ น
ระบบ ขาดทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับรายการประเมินพฤติกรรมหรื อการแสดงออก
ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, น. 149) โดยประเด็ นปั ญหาของ
ผูเ้ รี ยนที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา ได้แก่ 1) การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 2) นําเสนอผลงานตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 3) มีรายละเอียด
ของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 4) มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนําเสนออย่างเหมาะสม 5) รู ปแบบ
การนําเสนอดึงดูดความสนใจ
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3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
3.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
พวงรั ต น์ ทวี รั ต น์ (2529, น. 29) และ ภพ เลาหไพบู ล ย์ (2542, น. 329) ได้ใ ห้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้สอดคล้องกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะ ความรู ้ ความสามารถ หรื อมวลประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรม หรื อจากการเรี ยนการสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนเกิด
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
พฤติกรรมสามารถวัดได้
สุ นีย ์ ลิ้มรสสุ คนธ์ (2544, น. 42) ได้ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
ความสําเร็ จในด้านความรู ้ ทักษะ และสมรรรถนภาพด้านต่างๆ ของสมอง หรื อประสบการณ์ ที่ได้
จากการเรี ยนรู ้ อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝึ กฝน หรื อประสบการณ์ ต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล สามารถวัดได้ดว้ ยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ
ปาณิ ตา อาจวงษ์ (2552, น. 51) ได้ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
คุณลักษณะทางด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความสามาถ และทักษะด้านวิชาการที่เกิดจากบุคคลที่ได้รับ
การเรี ยนการสอน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง เช่น
ระดับสติปัญญา
Wilson (1971, pp. 643-685) ได้เสนอแนวคิ ดไว้ว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
คณิ ตศาสตร์ คือ ผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ประเมินเป็ นระดับความสามารถ และ
เขาได้แบ่งพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 2 ด้าน
1. พฤติ ก รรมด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย หรื อ ความรู้ ค วามคิ ด (Cognitive Domain) ซึ่ งเป็ น
ความสามารถด้านสติปัญญา ความรู ้และความคิด
2. พฤติ ก รรมด้า นจิ ต พิ สั ย หรื อ ความรู ้ สึ ก (Affective Domain) ได้แ ก่ ทัศ นคติ
ความรู ้สึกซาบซึ้ง และความสนใจ
สําหรับพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัยหรื อความรู ้ความคิด (Cognitive Domain) ในการ
เรี ย นวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งได้จาํ แนกพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ทางด้านพุ ทธิ พิสัย ตามกรอบแนวคิ ด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว้ 4 ระดับดังนี้
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1) ความรู้ ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้
ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ด เป็ นความสามารถในการระลึกถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว ทั้ง
ในด้านข้อเท็จจริ ง ศัพท์ นิ ยาม และความสามารถในการดําเนิ นการคิ ดโจทย์ปั ญหาง่ ายๆ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นดังนี้
(1) ความรู ้ ค วามจํา เกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง (Knowledge of Specific Facts) เป็ น
ความสามารถที่ระลึกถึงข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่นกั เรี ยนเคยได้รับจากการเรี ยนการสอนมาแล้ว คําถามที่
วัดความสามารถในระดับนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ตลอดจนความรู ้พ้ืนฐานซึ่ งนักเรี ยนได้สั่งสมมาเป็ น
ระยะเวลานานแล้ว
(2) ความรู ้ ความจําเกี่ยวกับศัพท์และนิ ยาม (Knowledge of Terminology) เป็ น
ความสามารถในการระลึกหรื อจําศัพท์และนิยามต่างๆ ได้ ซึ่ งคําถามที่วดั ความสามารถในด้านนี้จะ
ถามโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้ แต่ไม่ตอ้ งอาศัยการคิดคํานวณ
(3) ความสามารถในการใช้ ก ระบวนการคิ ด คํ า นวณ (Ability to Carry Out
Algorithms) เป็ นความสามารถในการใช้ขอ้ เท็จจริ งหรื อนิ ยามและกระบวนการที่ได้เรี ยนมาแล้วมา
คิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่ เคยเรี ยนรู้ มา ซึ่ งคําถามที่วดั ความสามารถในด้านนี้ จะต้องเป็ นโจทย์
ง่ายๆ คล้ายคลึงตัวอย่าง นักเรี ยนไม่ตอ้ งพบความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจเลือกใช้กระบวนการ
2) ความเข้ าใจ (Comprehension) เป็ นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู ้ความจําเกี่ยวกับความคิดคํานวณแต่ซบั ซ้อนมากขึ้น แบ่งออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็ นความสามารถที่
ซับซ้อนกว่าความรู ้ ความจําเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง เพราะมโนมติเป็ นนามธรรมที่ประมวลจากข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ต้องอาศัยการตัดสิ นใจในการตีความหรื อยกตัวอย่างของมโนมติน้ นั โดยใช้คาํ พูดของตนหรื อ
เลือกความหมายที่กาํ หนดให้ ซึ่ งเขียนในรู ปแบบใหม่ที่แตกต่างๆ ไปจากที่เคยเรี ยน
(2) ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิ ตศาสตร์ และการสรุ ปอ้างอิงเป็ นกรณี
ทั่ว ไป (Knowledge of Principles, Rules and Generalization) เป็ นความสามารถในการนํ า เอา
หลักการ กฎ และความเข้าใจเกี่ยงกับมโนมติไปสัมพันธ์กบั โจทย์ปัญหา จนได้แนวทางในการแก้ปัญหา
ถ้าคําถามนั้นเป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ หลัก การและกฎที่ นัก เรี ย นเพิ่ง เคยพบเป็ นครั้ งแรก อาจจัดเป็ น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้
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(3) ความเข้า ใจในโครงสร้ า งทางคณิ ตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical
structure) เป็ นคําถามที่วดั เกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและโครงสร้างทางพีชคณิ ต
(4) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบปั ญหา จากแบบหนึ่ งไปเป็ นอีกแบบ
หนึ่ ง (Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็ นความสามารถ
ในการแปลงข้อความที่กาํ หนดให้ เป็ นข้อความใหม่หรื อภาษาใหม่ เช่น แปลตามภาษาพูดให้เป็ น
สมการซึ่ งมีความหมายคงเดิม โดยไม่คาํ นึ งถึงกระบวนการแก้ปัญหา หลังจากแปลแล้วอาจกล่าวได้
ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ
(5) ความสามารถในการคิ ด ตามแนวของเหตุ ผ ล (Ability to Follow a Line of
Reasoning) เป็ นความสามารถในการอ่า นและเข้าใจข้อความทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ ง แตกต่ างไปจาก
ความสามารถในการอ่านทัว่ ๆไป
(6) ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (Ability
to Read and Interpret a Problem) ข้อสอบที่วดั ความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบที่
วัดความสามารถในขั้นอื่นๆ โดยให้นกั เรี ยนอ่านและตีความโจทย์ปัญหาซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปของข้อความ
ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติหรื อกราฟ
3) การนําไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นแก้ปัญหาที่นกั เรี ยน
คุ ้นเคยเพราะคล้ายกับปั ญหาที่ นักเรี ยนประสบระหว่างเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัด ที่ นักเรี ยนต้องเลื อก
กระบวนการ-แก้ปัญหา และดําเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้ แบ่งออกเป็ น 4
ขั้น คือ
(1) ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ คล้ายกับปั ญหาที่ ประสบอยู่ในระหว่าง
เรี ยน (Ability to Solve Routine Problem) นักเรี ยนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจและ
เลือกกระบวนการการแก้ปัญหาจนได้คาํ ตอบออกมา
(2) ความสามารถในการเปรี ย บเที ย บ (Ability to Make Comparisons) เป็ น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุ ด เพื่อสรุ ปการตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา
ขั้นนี้ อาจต้องใช้วิธีการคํานวณ และจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งความสามารถ ใน
การคิดอย่างมีเหตุผล
(3) ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ข ้อมูล (Ability to Analyze Data ) เป็ น
ความสามารถในการในการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่ องในการหาคําตอบจากข้อมูลที่กาํ หนดให้ ซึ่ งอาจ
ต้องอาศัยการแยกข้อมูลที่เกี่ ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพิ่มเติม มีปัญหาอื่นใดบ้างที่ อาจเป็ นตัวอย่างในการหาคําตอบของปั ญหาที่กาลังประสบอยู่ หรื อ
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ต้องการแยกโจทย์ปัญหาออกมาพิจารณาเป็ นส่ วนๆมีการตัดสิ นใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ตน้
จนได้คาํ ตอบหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
(4) ความสามารถในการมองเห็ นแบบลักษณะโครงสร้ างที่ เหมื อนกัน และ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns Isomorphism’s and Symmetries) เป็ นความสามารถที่ตอ้ ง
อาศัย พฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่การระลึ กถึงข้อมูลที่กาํ หนดให้ การเปลี่ ยนรู ปปั ญหา การจัด
กระทํากับข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ นักเรี ยนต้องสํารวจสิ่ งที่คุน้ เคยกันจากข้อมูลหรื อสิ่ งที่
กําหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ
4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรี ยนไม่เคย
เห็ น หรื อไม่เคยทําแบบฝึ กหัดมาก่ อน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นโจทย์ที่พลิ กแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขต
เนื้ อหาที่เรี ยนการแก้โจทย์ปัญหา ดังกล่าวต้องอาศัยความรู ้ ที่ได้เรี ยนมารวมกับความคิ ดสร้ างสรรค์
ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมในระดับนี้ ถือว่าเป็ นพฤติกรรมระดับสู งสุ ดของการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ซ่ ึ งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสู ง แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to
Solve Non-Routine Problems) คําถามในขั้นนี้เป็ นคําถามที่ซบั ซ้อนไม่มีในแบบฝึ กหัดหรื อตัวอย่าง ไม่
เคยเห็ นมาก่อน นักเรี ยนต้องอาศัยความคิ ดสร้ างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจ มโนมติ นิ ยาม
ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เรี ยนมาแล้วเป็ นอย่างดี
(2) ความส ามารถ ในการค้ น หาความสั ม พั น ธ์ (Ability to Discover
Relationship) เป็ นความสามารถในการจัดส่ วนต่างๆ ที่โจทย์กาํ หนดให้ใหม่ แล้วสร้างความสัมพันธ์
ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา แทนการจําความสัมพันธ์เดิ มที่ เคยพบมาแล้ว มาใช้กบั ข้อมูล
ใหม่เท่านั้น
(3) ความสามารถในการสร้ า งข้อพิสู จน์ (Ability to Construct Proofs) เป็ น
ความสามารถในการสร้างข้อความภาษา เพื่อยืนยันข้อความทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมเหตุสมผล โดย
อาศัยนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีต่างๆ ที่เรี ยนมาแล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน
(4) ความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ พิสูจน์ (Ability to Criticize Proofs)
เป็ นความสามารถการใช้เหตุผลควบคู่กบั ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็ นพฤติกรรมที่มี
ความซับซ้อนน้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสามารถ
ตรวจสอบข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรื อไม่ มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิ ยามหรื อ
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์

35
(5) ความสามารถในการสร้างสู ตรและทดสอบความถูกต้องของสู ตร (Ability
to Formulate and Validate Generations) นักเรี ยนต้องสามารถสร้ างสู ตรขึ้นมาใหม่โดยให้สัมพันธ์
กับ เรื่ องเดิ ม และต้องสมเหตุ ส มผลด้วย เป็ นความสามารถในการค้นพบสู ตรหรื อกระบวนการ
แก้ปัญหา และพิสูจน์วา่ ใช้เป็ นกรณี ทว่ั ไปได้
จากการศึ ก ษาข้า งต้น ผูว้ ิ จ ัย ได้แ นวคิ ด ในการวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนั บ ตามกรอบแนวคิ ด ของ Wilson (1971, pp. 643-685) โดยกํา หนด
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ไ ว้ 2 ด้า น คื อ 1. พฤติ ก รรมด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย หรื อความรู ้ ค วามคิ ด ซึ่ งเป็ น
ความสามารถด้านสติปัญญา ความรู ้ และความคิด 2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยหรื อความรู ้ สึก ได้แก่
ทัศนคติ ความรู ้สึกซาบซึ้ง และความสนใจ และได้จาํ แนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านพุทธิ พิสัย
ไว้ 4 ระดับ คือ ความรู้ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ เพื่อ
ใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
3.2 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement test)
ชานนท์ จันทรา (2555, น. 14-50) ได้เสนอแนวคิดไว้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ครู สามารถตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเป็ นแบบทดสอบที่ ใช้วดั ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ ทั้งเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริ งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และ
มโนทัศน์แต่ละเรื่ อง จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
รู ปแบบของแบบทดสอบสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) แบบทดสอบแบบปรนัยหรื อแบบทดสอบที่ไม่ใช่ความเรี ยง (Objective tests)
แบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) แบบทดสอบแบบ
ถูกผิด (True-false) แบบทดสอบแบบเติมคําหรื อแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) แบบทดสอบ
แบบเปรี ยบเทียบ
2) แบบทดสอบแบบอัตนัยหรื อแบบทดสอบที่ไม่ใช่ความเรี ยง (Subjective tests)
เช่น แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทาํ
แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบหรื อแบบหลายตัว เลื อ ก (Multiple choice) เป็ น
แบบทดสอบที่สามารถใช้วดั ได้ท้ งั ความรู ้ความคิด ข้อเท็จจริ ง หลักการ ทฤษฎี การตัดสิ นใจ การ
แปลความหมายของข้อมูล การนําไปใช้ การวิเคราะห์ ตลอดจนความสามารถด้านทักษะกระบวน
การทางคณิ ตศาสตร์ โดยแบบทดสอบชนิ ดนี้ มีส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนของคําถาม
และส่ วนของคําตอบที่เรี ยกว่าตัวเลือก ซึ่ งมีท้งั ตัวเลือกที่เป็ นคําตอบที่ถูกและตัวเลือกที่เป็ นคําตอบที่
ผิดเรี ยกว่าตัวลวง การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบให้มีคุณภาพ มีหลักการดังนี้
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1) ลักษณะคําถามของแบบทดสอบแบบตัวเลือก
1. สั้น ชัดเจน ได้ใจความ และเป็ นคําถามเดียว
2. ใช้ภาษาได้เหมาะสมและเข้าใจง่าย
3. เป็ นตัวแทนของแนวคิดและเนื้อหาสําคัญที่ตอ้ งการวัด
4. ควรใช้ประโยคบอกเล่า ถ้าจําเป็ นต้องใช้ประโยคปฏิ เสธควรเน้นข้อความ
หรื อขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่แสดงการปฏิเสธ
5. แต่ละข้อเป็ นอิสระจากกัน โดยไม่ให้การตอบคําถามของข้อหนึ่ งชี้นาํ หรื อ
ขึ้นอยูก่ บั อีกข้อหนึ่ง
6. ในแต่ละข้อ คําถามและคําตอบควรอยูใ่ นหน้าเดียวกัน ไม่ควรมีคาํ ถามหรื อ
ตัวเลือกในข้อเดียวกันไปอยูแ่ ยกกันคนละหน้า เพราะจะทําให้ผตู ้ อบสับสน
7. ควรจัดวางรู ปแบบ และพิมพ์ให้เป็ นระบบระเบียบเดียวกัน
2) ลักษณะตัวเลือกของแบบทดสอบแบบตัวเลือก
1. ใช้ภาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้คาํ หรื อข้อความซํ้า
2. ควรเป็ นเรื่ องหรื อประเด็นเดียวกัน
3. ถ้าตัวเลื อกเป็ นจํานวนควรจัดเรี ยง ลําดับจากมากไปน้อยหรื อจากน้อยไป
มากด้วย
4. ไม่ควรใช้ตวั เลือก “ถูกทุกข้อ” “ไม่มีขอ้ ถูก” เพราะอาจเป็ นการสื่ อความหมาย
ไม่แน่ใจในคําถามหรื อการเลือกตอบด้วยความไม่มนั่ ใจก็ได้
5. ควรสร้างตัวลวงต่างๆ ให้มีเหตุผลที่อาจจะเป็ นไปได้หรื อมีบางส่ วนถูก
6. ควรกระจายคําตอบที่ถูกไปยังตัวเลือกต่างๆ แบบสุ่ มในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน
7. แต่ละข้อต้องมีคาํ ตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว ซึ่ งต้องมีความชัดเจนและ
ถูกต้อง ไม่ทาํ ให้นกั เรี ยนที่ เก่ งเกิ ดความสับสนและไม่ควรอยู่ในตําแหน่ งเดี ยวกันทุกข้อ หรื อจัด
อย่างเป็ นระบบจนทําให้เดาได้ง่าย
8. ควรมีความยาวใกล้เคียงกัน ถ้ายาวไม่เท่ากันควรเรี ยงจากสั้นไปหายาว หรื อ
ยาวไปหาสั้น
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีข้นั ตอนที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสู ตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู้หรื อ
เนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อเรื่ องที่ตอ้ งการวัด
2) กํา หนดจุ ดมุ่ ง หมายของการวัดผลและประเมิ นผล สาระการเรี ย นรู ้ และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
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3) เลือกประเภทของแบบทดสอบโดยอาจเป็ นแบบปรนัยทั้งหมด แบบอัตนัย
ทั้งหมด หรื อแบบปรนัยผสมกับแบบอัตนัย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความรู ้ ความสามารถ
ตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้
4) กําหนดจํานวนข้อสอบ การกระจายของเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการทดสอบและ
เวลาที่ใช้ในการสอบ โดยในส่ วนของจํานวนข้อสอบและคะแนนนั้นต้องสัมพันธ์หรื อเหมาะสมกับ
เวลาที่ใช้สอบและรู ปแบบของแบบทดสอบด้วย
5) จัดทําตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ เพื่อกําหนดจํานวนข้อของแบบทดสอบแต่ละ
เนื้ อ หาและพฤติ ก รรมที่ มุ่ ง วัด ตามอัต ราส่ ว นที่ เ หมาะสม โดยพรฤตกรรมที่ มุ่ ง วัด นั้น อาจใช้
ความสามารถด้านความรู ้ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ความรู ้ ความจํา และการคิดคํานวณ ความ
เข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ หรื ออาจผสมผสานระหว่างความสามารถด้านความรู ้ความคิด
และทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น ความรู ้ ความจํา และการสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ ความเข้าใจและการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ความเข้าใจและการให้เหตุผล การ
นําไปใช้และการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เป็ นต้น ซึ่ งการจัดทําตารางวิเคราะห์
ข้อสอบนี้จะช่วยทําให้ได้แบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา
จากการศึ กษาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้แนวคิ ดในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนผูว้ ิจยั สร้างแบบทดสอบแบบเลื อกตอบหรื อแบบหลายตัวเลื อก (Multiple choice) เป็ น
แบบทดสอบที่สามารถใช้วดั ได้ท้ งั ด้านความรู ้ ความคิด ข้อเท็จจริ ง หลักการ ทฤษฎี การตัดสิ นใจ การ
แปลความหมายของข้อมูล การนําไปใช้ การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยแบบทดสอบมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนของคําถาม
และส่ วนของคําตอบที่ถูกและตัวเลือกที่เป็ นคําตอบที่ผดิ เรี ยกว่าตัวลวง

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
จากการศึกษารายงานการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ 11 เรื่ อง ได้แก่ รายงานการวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556), เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550), ธน
วิทย์ เฟื่ องฟู (2557), พรเนตร ตีระมาตย์ (2550), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), รัชนี ทุ่มแห่ ว (2552),
เรณู รัตนประเสริ ฐ (2554), วิลาวัลย์ ศุภพร (2558), สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556), Greenword (2004) และ
Hargrave (2004), ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์สาระสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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วัตถุ ประสงค์การวิจยั งานวิจยั ของจริ ย า หวันหะ (2556), เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550),
พรเนตร ตี ระมาตย์ (2550), รัช นี ทุ ่ม แห่ ว (2552), เรณู รัต นประเสริ ฐ (2554), วิล าวัล ย์ ศุภ พร
(2558) มีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกันคือ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นัก เรี ย นระหว่างก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ 2) ศึก ษาความสามารถใน
การเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ยน 3) ศึก ษาคุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ยน
งานวิจยั ของ ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556) และ Hargrave
(2004) มี วตั ถุ ประสงค์สอดคล้องกันคื อ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ข อง
นัก เรี ย น 2) ศึ กษาความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน และงานวิ จ ัยของ
Greenword (2004) มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ ข อง
นักเรี ยน 2) ศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน แสดงให้เห็ นว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้อย่าง
หลากหลาย โดยในการวิจยั แต่ละเรื่ องมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 2-3 ข้อ
ตัวแปรที่ศึกษา งานวิจยั ที่ศึกษาส่ วนใหญ่ ศึกษาตัวแปรที่สอดคล้องกัน คือ ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ และคุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน
แบบการวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556), เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550), พรเนตร ตีระมาตย์
(2550), รั ชนี ทุ่มแห่ ว (2552), เรณู รั ตนประเสริ ฐ (2554), วิลาวัลย์ ศุ ภพร (2558), Greenword (2004)
และHargrave (2004) เป็ นแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่ มเดี ยววัดก่อนและหลังการทดลอง งานวิจยั ของ
ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556) เป็ นแบบกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ
หน่วยการเรี ยนรู ้ท่ีศึกษามีงานวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556) เรื่ อง รู ปเรขาคณิ ต ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4, เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550) และเรณู รัตนประเสริ ฐ (2554) เรื่ อง ทศนิ ยม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1, ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557) เรื่ อง ร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5,
พรเนตร ตีระมาตย์ (2550) เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1,
เพชรี บุรินทร์โกษฐ์ (2554) เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1, รัชนี ทุ่มแห่ว (2552)
เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2, วิลาวัลย์ ศุภพร (2558) เรื่ อง ชนิ ดของ
ฟั งก์ชนั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และสุ รรณา ตั้งแก้ว (2556) เรื่ อง ความคล้าย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
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สามารถมี เนื้ อหาที่ ใ ช้สอนได้อย่างหลากหลาย และสามารถจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไ ด้ท้ งั ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้งานวิจยั ทั้ง 9 เรื่ อง จริ ยา หวันหะ (2556), ของเจียมใจ จันทร์ ศรี
(2550), พรเนตร ตีระมาตย์ (2550), รัชนี ทุ่มแห่ว (2552), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), เรณู รัตนประเสริ ฐ
(2554), สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556), ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), วิลาวัลย์ ศุภพร (2558) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่ ม เรี ย นรู ้ สู่ โครงงานเบื้ องต้น
ระยะที่ 2 ประสานสาระและระบุวิธีดาํ เนิ นงาน ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ และ
ระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ทาํ โครงงานที่สนใจ โดยมีข้ นั ตอนในการสอน คือ 1) นําเข้าสู่ บทเรี ยน
2) นําเสนอเนื้อหาใหม่ 3) เสริ มสร้างความเข้าใจ 4) นําไปใช้ และ 5) ฝึ กทักษะและทบทวน
การวิเคราะห์ ข ้อมูล มี รายงานการวิจ ัย 8 เรื่ องของจริ ยา หวันหะ (2556), เจี ยมใจ
จันทร์ ศรี (2550), พรเนตร ตีระมาตย์ (2550), รัชนี ทุ่มแห่ว (2552), เรณู รัตนประเสริ ฐ (2554), วิลาวัลย์
ศุภพร (2558), Greenword (2004) และ Hargrave (2004) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ กบั ก่อนได้รับการสอนด้วยค่าทดสอบค่าที
(t – test Dependent Sample) งานวิจยั ของธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), สุ รรณา
ตั้งแก้ว (2556), เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ โดยใช้ค่าทดสอบ
ค่าที (t – test Independent Sample) ความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ และคุ ณภาพ
โครงงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั มีงานวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556), เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550), พรเนตร
ตี ร ะมาตย์ (2550), รั ช นี ทุ่ ม แห่ ว (2552), เรณู รั ต นประเสริ ฐ (2554), วิ ล าวัล ย์ ศุ ภ พร (2558),
Greenword (2004) และHargrave (2004) สอดคล้องกัน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน
มีงานวิจยั ของธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556) สอดคล้องกัน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าการจัดกิจกรรมแบบปกติ
ผลการศึกษาความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ พบว่า งานวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556),
เจี ยมใจ จันทร์ ศรี (2550), ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557), พรเนตร ตี ระมาตย์ (2550), เพชรี บุ รินทร์ โกษฐ์
(2554), รั ช นี ทุ่ม แห่ ว (2552), วิลาวัลย์ ศุ ภพร (2558), อยู่ในระดับดี งานวิจยั ของ เรณู รั ตนประเสริ ฐ
(2554) และ สุ รรณา ตั้งแก้ว (2556) อยู่ในระดับดี มาก ผลการศึกษาคุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน พบว่า งานวิจยั ของเจียมใจ จันทร์ ศรี (2550), พรเนตร ตีระมาตย์ (2550), รัชนี ทุ่มแห่ ว
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(2552), เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554), วิลาวัลย์ ศุภพร (2558), อยูใ่ นระดับดี และมีงานวิจยั ของ จริ ยา
หวันหะ (2556), และเรณู รัตนประเสริ ฐ (2554) อยูใ่ นระดับดีมาก
4.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
จากการศึกษารายงานการวิจยั ที่เกี่ยวกับการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ 7 เรื่ อง ได้แก่
รายงานการวิจยั ของปริ ญญา สองสี ดา (2550), ปิ ยะรัตน์ เงาผ่อง (2551), พรรณทิภา ทองนวล (2554),
สญามณ รู ปตํ่า (2554), สุ กญั ญา ลําตาล (2554), สุ นทร สมบัติธีระ (2555), อัจฉราพรรณ อาโน (2555)
ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์สาระสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุ ประสงค์การวิจยั งานวิจยั ของปริ ญญา สองสี ดา (2550), พรรณทิ ภา ทองนวล
(2554), สญามณ รู ปตํ่า (2554), อัจฉราพรรณ อาโน (2555) มี วตั ถุ ป ระสงค์ส อดคล้องกันคื อ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และเปรี ยบเทียบทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน งานวิจยั ของปิ ยะรัตน์ เงาผ่อง (2551), สุ กญั ญา ลําตาล (2554), สุ นทร สมบัติธีระ (2555),
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
ตัวแปรที่ศึกษา งานวิจยั ทั้ง 7 เรื่ อง ศึกษาตัวแปรค่อนข้างแตกต่างกัน คือ ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ สญามณ รู ปตํ่า (2554) ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ, อัจฉราพรรณ อาโน (2555)
ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD , สุ นทร สมบัติธีระ (2555) ศึกษาโมเดลซิ ปปา,
ั ญา ลํา ตาล (2554) ศึ ก ษากลยุทธ์
ปิ ยะรั ตน์ เงาผ่อง (2551) ศึ ก ษาการใช้คาํ ถามปลายเปิ ด, สุ ก ญ
การแนะนํา, พรรณทิภา ทองนวล (2554) ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวติ ชีวา, ปริ ญญา สองสี ดา (2550)
ศึกษาการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT ส่ วนตัวแปรตาม งานวิจยั ของปิ ยะรัตน์ เงาผ่อง (2551), สุ นทร
ั ญา
สมบัติธีระ (2555) และอัจฉราพรรณ อาโน (2555) ศึกษาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ , สุ กญ
ลํา ตาล (2554) ศึกษาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการพูด, สญามณ รู ปตํ่า (2554) ศึกษา
ทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเขียน, พรรณทิภา ทองนวล (2554) ศึกษาทักษะการสื่ อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการพูดและการเขี ยน, ปริ ญญา สองสี ดา (2550) ศึ กษาทักษะการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านการพูด การอ่าน และการเขียน
แบบการวิจยั งานวิจยั ทั้ง 7 เรื่ อง เป็ นแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง
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การวิเคราะห์ ขอ้ มูล มี งานวิจยั ของปริ ญญา สองสี ดา (2550), พรรณทิ ภา ทองนวล
(2554), สญามณ รู ปตํ่า (2554), อัจฉราพรรณ อาโน (2555) เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ และเปรี ยบเทียบทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ หลังได้รับการสอนกับก่อนได้รับ
การสอนด้ ว ยค่ า ทดสอบ ค่ า ที (t – test Dependent Sample), ปริ ญญา สองสี ดา (2550) และสุ น ทร
สมบัติธีระ (2555) เปรี ยบเทียบทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์กบั เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้, สุ กญั ญา ลําตาล
(2554) เปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่มีการใช้ทกั ษะการสื่ อสารด้านการพูด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ในระดับต่างๆ และนําเสนอโดยความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการวิจยั มี งานวิจยั ของปริ ญญา สองสี ดา (2550), พรรณทิ ภา ทองนวล (2554),
สญามณ รู ปตํ่า (2554), อัจฉราพรรณ อาโน (2555) สอดคล้องกัน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ และทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการสอน สู งกว่าก่อนได้รับ
การสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, สุ นทร สมบัติธีระ (2555) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้โมเดลซิ ปปาทําให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี , สุ กญั ญา ลําตาล
(2554) พบว่าหลังจากใช้กลยุทธ์การแนะนํา นักเรี ยนมีทกั ษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการพูด
ในระดับดีมาก และดีเพิ่มขึ้น และปิ ยะรัตน์ เงาผ่อง (2551) พบว่าการนําคําถามปลายเปิ ดไปใช้ทาํ ให้
นักเรี ยนมีโอกาสพัฒนาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยน โดยเฉพาะเมื่อทําผ่านกิจกรรมกลุ่ม
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สรุ ป 2 ประการ คือ ประการแรก
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สามารถทํา ให้ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากกิจกรรมโครงงาน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทบทวนความรู ้เดิม ทบทวนเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ในสาระที่เกี่ยวข้องของโครงงาน แสวงหาความรู ้
และขยายความรู ้ เกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่คน้ พบจากการทํากิจกรรมโครงงาน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่คงทน จึงส่ งผลให้
ผูเ้ รี ย นมี ผลสั มฤทธิ์ สู งขึ้ น ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจศึ กษาผลการจัดกิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ มี ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ที่ยงั ไม่มีผศู ้ ึกษา
ซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษา ประการที่สอง งานวิจยั ที่ศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้กิ จกรรมโครงงาน (project activities) ซึ่ ง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า มี ค วามเหมาะสมกับ นัก เรี ย นในระดับ
ประถมศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั สอนอยู่ และกรอบแนวคิดที่ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้ สู่โครงงานเบื้องต้น ระยะที่ 2 ประสานสาระและระบุวิธีดาํ เนิ นการ ระยะที่ 3
สอดประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ และ ระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ทาํ โครงงานที่สนใจ โดยมี
ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ คือ 1) นําเข้าสู่ บทเรี ยน 2) นําเสนอเนื้อหาใหม่ 3) เสริ มสร้างความเข้าใจ 4)
นําไปใช้ และ 5) ฝึ กทักษะและทบทวน ผูร้ ายงานเห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
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คณิ ตศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีข้ นั ตอน เป็ นระบบ ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ และความเข้าใจในสาระการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่มีกระบวนการ สามารถตรวจสอบได้ เป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง
ฝึ กการคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ฝึ กกระบวนการสื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และนําเสนอผลงาน ซึ่งจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการสื่ อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง ผลการจัด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง จํา นวนนับ ที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามลําดับ
ขั้นตอนการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประเภทและรู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และวิธีการสร้างเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประเภทและรู ปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง ศึกษากลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลัง
การทดลองตามแบบแผนการวิจยั One Group Pretest – Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั ดังนี้

O1
เมื่อ

X

O2

O1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
X
แทน การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ
O2
แทน การทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
แบบแผนการทดลอง มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง 1 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลอง ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนการทดลองจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ (O 1 ) จากนั้นดําเนินการ
จัด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง จํา นวนนับ (X) เสร็ จ แล้ว ให้ ก ลุ่ ม ทดลองทํา แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (O 2 )
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มเครื อข่าย
แม่วงก์เขาชนกัน อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2560 มีนกั เรี ยนจํานวน 208 คน
ซึ่ งการจัดห้องเรี ยนเป็ นแบบคละความสามารถ มีท้ งั นักเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน อยูใ่ นห้องเดียวกัน
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 34 คน
ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและวิธีการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึ้น มี 4 ชนิด ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่ อง จํานวนนับ
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ
3.3 แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
3.4 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ กจิ กรรมโครงงาน เรื่อง จํานวนนับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่ อง จํานวนนับ ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นมีข้นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้
3.1.1 ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จํานวนนับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากคู่มือครู การจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกําหนดขอบเขตการนําเสนอเนื้อหา
3.1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระความรู ้ เรื่ อง จํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากคู่มือครู แบบเรี ยน และคู่มือจากสํานักพิมพ์ต่างๆ
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3.1.3 กําหนดเนื้ อหาตามตัวชี้ วดั และสาระการเรี ย นรู ้ แกนกลาง จํานวน 6 เรื่ อง
พร้อมกําหนดชัว่ โมงที่ใช้สอนในแต่ละเรื่ องดังนี้
1) ค่าประมาณใกล้เคียงเป็ นจํานวนเต็ม
เวลา 3 ชัว่ โมง
2) สมบัติของจํานวนนับ
เวลา 3 ชัว่ โมง
3) โจทย์ปัญหา
เวลา 3 ชัว่ โมง
4) การสร้างโจทย์ปัญหา
เวลา 3 ชัว่ โมง
5) การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
เวลา 3 ชัว่ โมง
6) โครงงานคณิ ตศาสตร์
เวลา 3 ชัว่ โมง
3.1.4 กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วดั ให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาํ หนดไว้
3.1.5 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากเอกสารต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1.6 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมง จํานวน 11 แผน รวม 18 ชัว่ โมง
ซึ่ งแต่ละแผนประกอบด้วย 1) สาระสําคัญ 2) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5) การวัดผลประเมินผล 6) สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
3.1.7 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานมีข้ นั ตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1) นําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการทบทวนความรู ้ พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนเนื้อหาใหม่ หรื อสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของบทเรี ยน
2) นํา เสนอเนื้ อ หาใหม่ ด้วยการนํา เสนอตัว อย่ า ง บทนิ ย าม หรื อใช้ ก าร
แก้ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงสู่ เนื้อหาใหม่
3) เสริ ม สร้ า งความเข้า ใจ นํา เสนอตัวอย่า งเพิ่ม เติ ม ครู และนัก เรี ย นสรุ ป
ข้อความรู ้ร่วมกัน
4) นําไปใช้ แสดงการนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ อาจอยู่ในรู ปการแก้โ จทย์
ปั ญหา
5) ฝึ กทักษะและทบทวน รวมทั้งการขยายฐานความรู ้ ด้วยการให้นกั เรี ยนทํา
แบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรี ยนโดยสอดแทรกกิจกรรมโครงงาน ด้วยการให้นกั เรี ยน
ทําแบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรม ให้นาํ เสนอกิจกรรมในรู ปโครงงานอย่างง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
3.1.8 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยมีแนวคิด จุดประสงค์ กิจกรรม วิธีวดั และ
ระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เรื่ องจํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แนวคิด จุดประสงค์ กิจกรรม วิธีวดั และระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เรื่ องจํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แนวคิด

1. สามารถบอกและเขียนตัวเลขแสดงค่าประมาณ
ใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนนับและ
นําไปใช้กบั สถานการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั
3. มีความสามารถในการให้เหตุผล และมี
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ
2. การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน
1. สามารถบอกและเขียนตัวเลขแสดงค่าประมาณ
เต็มล้านของจํานวนใด ทําได้โดยพิจารณาว่าจํานวน ใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน เต็มล้านของจํานวนนับ
นั้นอยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสน
และนําไปใช้กบั สถานการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้
เต็มล้านสองจํานวนใด และมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็ม 2. สามารถทํางานเป็ นระบบ มีความรอบคอบ
แสน เต็มล้านใดมากกว่า ค่าประมาณจะเท่ากับ
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
จํานวนเต็มแสน เต็มล้านนั้น กรณี ที่อยูก่ ่ ึงกลาง
คณิ ตศาสตร์
ระหว่างจํานวนเต็มแสน เต็มล้านสองจํานวน
3. มีความสามารถในการให้เหตุผล และมี
ค่าประมาณจะเท่ากับจํานวนเต็มแสน เต็มล้านที่
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
มากกว่า
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ

กิจกรรมโครงงาน

วิธีวดั ผล

ระดับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัด

ให้นกั เรี ยนไปสํารวจราคาสิ่ งของ
เครื่ องใช้ภายในบ้าน แล้วเขียน
บอกราคาเป็ นค่าประมาณ
จํานวนเต็มหมื่น

1. ตรวจใบกิจกรรม ความรู ้ความจํา
2. ประเมิน
ความเข้าใจ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. ประเมินทักษะ/
กระบวนการ

ให้นกั เรี ยนไปสํารวจจํานวนที่มี
หลักล้านขึ้นไปในหนังสื อพิมพ์
แล้วให้เลือกจํานวนมาคนละ
3 จํานวน แล้วหาค่าประมาณ
เป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็ม
พัน เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็ม
ล้านของจํานวนทั้ง 3 จํานวน
ดังกล่าว

1. ตรวจใบกิจกรรม ความรู ้ความจํา
2. ประเมิน
ความเข้าใจ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.ประเมินทักษะ/
กระบวนการ
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1. การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ
จํานวนใด ทําได้โดยพิจารณาว่าจํานวนนั้นอยู่
ระหว่างจํานวนเต็มหมื่นสองจํานวนใด และมีค่า
ใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นใดมากกว่า ค่าประมาณจะ
เท่ากับจํานวนเต็มหมื่นนั้น กรณี ที่อยูก่ ่ ึงกลาง
ระหว่างจํานวนเต็มหมื่นสองจํานวน ค่าประมาณจะ
เท่ากับจํานวนเต็มหมื่นที่มากกว่า

จุดประสงค์

47
ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
จุดประสงค์

กิจกรรมโครงงาน

3. การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ เป็ นการ
ประมาณจํานวนให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
เป็ นคําตอบใกล้เคียงกับการคํานวณจริ ง ดังนั้นการ
ใช้การประมาณค่าในการหาผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการ
หาผลลัพธ์ทางการบวก การลบ การคูณ และการหาร
อย่างรวดเร็ ว
4. จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกหรื อคูณกัน
สามารถสลับที่กนั ได้ โดยที่ผลบวกหรื อผลคูณมีค่า
เท่ากัน

1. สามารถหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณได้
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย
ที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1. สามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวก
และสมบัติการสลับที่ของการคูณใน
การคิดคํานวณได้
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังคนอื่น
และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งผลงานกลุ่ม

1. ตรวจใบกิจกรรม
2. ประเมินคุณภาพ
โครงงาน
3. ประเมิน
ความสามารถในการ
สื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวก 1. ตรวจใบกิจกรรม
และการคูณอย่างละ 2 ข้อ แล้ว 2. สังเกตพฤติกรรม
หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การทํางานกลุ่ม

5. จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาบวกหรื อคูณกัน จะบวก
หรื อคูณจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรื อจะบวก
หรื อคูณจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึง
บวกหรื อคูณกับจํานวนที่เหลือ ผลบวกหรื อผลคูณ
ย่อมเท่ากัน สมบัติน้ ีเรี ยกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่

1. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของ
การบวก และการเปลี่ยนหมู่ของการคูณใน
การคิดคํานวณได้
2. สามารถทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทํางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ ตรงต่อ
เวลา ด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวก
และการคูณของจํานวนสาม
จํานวน แล้วแสดงวิธีหาผลลัพธ์
โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การ
บวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่
การคูณอย่างละ 2 ข้อ

ให้นกั เรี ยนไปศึกษา
การนําค่าประมาณไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน พร้อมยกกรณี
ตัวอย่างมาคนละ 3 ตัวอย่าง

วิธีวดั ผล

ระดับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัด
ความรู ้ความจํา
ความเข้าใจ
การนําไปใช้

ความรู ้ความจํา
ความเข้าใจ
การนําไปใช้

1. ตรวจใบกิจกรรม ความรู ้ความจํา
2. สังเกตพฤติกรรม ความเข้าใจ
การทํางานรายบุคคล การนําไปใช้
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แนวคิด
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
จุดประสงค์

6. การคูณจํานวนที่หนึ่งกับผลบวกของจํานวนที่สอง
และจํานวนที่สาม จะได้ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของ
จํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สอง บวกกับผลคูณของ
จํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สาม สมบัติน้ ี เรี ยกว่า
สมบัติการแจกแจง

1. สามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการคิด
คํานวณได้
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย
ที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

กิจกรรมโครงงาน

ให้นกั เรี ยนไปศึกษาและนําเสนอ
ตัวอย่างโจทย์ที่ใช้สมบัติของ
จํานวนนับในการคิดคํานวณ
ซึ่งได้แก่สมบัติการสลับที่ของ
การบวก สมบัติการสลับที่ของ
การคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่
ของการบวก สมบัติการเปลี่ยน
หมู่ของการคูณ และสมบัติการ
แจกแจง มาอย่างละ 1 ข้อ
7. การแก้โจทย์ปัญหาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ รู ้ถึง
1. สามารถวิเคราะห์ แสดงวิธีหาคําตอบของ ให้นกั เรี ยนไปค้นคว้าโจทย์
สิ่ งที่โจทย์กาํ หนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม เพื่อวิเคราะห์วา่ โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณ และ
ปั ญหาการบวก การลบ การคูณ
จะหาคําตอบด้วยวิธีใด และเขียนเป็ นประโยค
การหารของจํานวนนับ พร้อมทั้งตระหนัก และการหาร อย่างละ 1 ข้อ แล้ว
สัญลักษณ์ แล้วจึงแสดงวิธีทาํ หาคําตอบและ
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดง
ตรวจสอบเราสามารถนํากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความ
วิธีหาคําตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ
4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และ รับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ตรวจสอบ ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมี
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์

วิธีวดั ผล

ระดับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัด

1. ตรวจใบกิจกรรม ความรู ้ความจํา
2. ประเมินคุณภาพ ความเข้าใจ
การนําไปใช้
โครงงาน
3. ประเมิน
ความสามารถใน
การสื่ อสาร
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แนวคิด

1. ตรวจใบกิจกรรม ความเข้าใจ
การนําไปใช้
2. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง การวิเคราะห์
ประสงค์
3. ประเมินทักษะ/
กระบวนการ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วิธีวดั ผล

ระดับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัด

แนวคิด

จุดประสงค์

กิจกรรมโครงงาน

8. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
ต้องคิดคํานวณทีละขั้นตอน ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ
รู ้ถึงสิ่ งที่โจทย์กาํ หนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม เพื่อ
วิเคราะห์วา่ จะหาคําตอบด้วยวิธีใด และเขียนเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงแสดงวิธีทาํ หาคําตอบ
และตรวจสอบเราสามารถนํากระบวนการแก้โจทย์
ปั ญหา 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือ
ทํา และตรวจสอบ ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
9. เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากเรื่ องต่างๆ ใน
ชีวติ ประจําวัน โดยการสร้างโจทย์ปัญหา ต้องสร้าง
ให้มีขอ้ มูลเพียงพอที่หาคําตอบ และสิ่ งที่ถามต้องมี
ความชัดเจน

1. สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจํานวนนับ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได้
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังคนอื่น
และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งผลงานกลุ่ม

ให้นกั เรี ยนรวบรวม
โจทย์ปัญหาระคนที่สมาชิกของ
กลุ่มนํามาจากการทําการบ้าน
จัดทําใบความรู ้เรื่ องโจทย์
ปั ญหาระคน เพื่อจัดไว้ในมุม
หนังสื อของห้องเรี ยน

1. ตรวจใบกิจกรรม ความเข้าใจ
การนําไปใช้
2. สังเกต
การวิเคราะห์
พฤติกรรมการ

1. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์
ที่กาํ หนดให้ได้
2. มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์กบั ชีวติ ประจําวัน

ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การ
หารและโจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคนอย่างละ 1 ข้อ
จากสถานการณ์ในชีวติ จริ ง
แล้วนําโจทย์ปัญหาที่ได้จดั ทํา
เป็ นใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหา
เพื่อไว้ฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาของผูท้ ี่สนใจ

1. ตรวจใบกิจกรรม การนําไปใช้
2. ประเมินความคิด การวิเคราะห์
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และ
การเชื่อมโยง

ทํางานกลุ่ม
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ระดับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัด

แนวคิด

จุดประสงค์

กิจกรรมโครงงาน

วิธีวดั ผล

10. แบบรู ปเป็ นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสําคัญ
ร่ วมกันของชุดของจํานวน รู ปเรขาคณิ ต หรื ออื่นๆ
การให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์แบบรู ปเป็ น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการสร้าง
องค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ กล่าวคือสังเกต สํารวจ
คาดการณ์ และให้เหตุผลสนับสนุนหรื อค้านการ
คาดการณ์

1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ปได้
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานที่สมบูรณ์
ที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

ให้นกั เรี ยนนําข้อมูลที่นกั เรี ยน
ไปค้นคว้า และสังเกตแบบรู ป
จากสิ่ งต่างๆ รอบตัวที่พบใน
ชีวติ จริ ง มารวบรวมนําเสนอใน
รู ปของโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่
มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

1. ตรวจใบกิจกรรม
2. ประเมินคุณภาพ
โครงงาน
3. ประเมิน
ความสามารถใน
การสื่ อสาร

11.โครงงานคณิ ตศาสตร์เป็ นการศึกษาด้าน
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนตามความสนใจและระดับ
ความรู ้ความสามารถภายใต้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์
เพื่อตอบปั ญหาที่สงสัยและได้ผลงานที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง

1. สามารถนําความรู ้เรื่ องจํานวนนับไปใช้
จัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ตามความสนใจ
ของตนเองได้
2. สามารถจัดทําและนําเสนอโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

ให้นกั เรี ยนนําความรู ้ เรื่ อง
จํานวนนับ มาจัดทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ โดยโครงงานที่
นักเรี ยนทํานั้นอาจเป็ น
โครงงานที่เกี่ยวกับชีวติ จริ งของ
นักเรี ยนก็ได้

1. ตรวจโครงงาน การนําไปใช้
คณิ ตศาสตร์ของ
การวิเคราะห์
นักเรี ยน
2. ประเมิน
ความสามารถใน
การสื่ อสาร
3. ประเมินคุณภาพ
โครงงานคณิ ตศาสตร์

ความรู ้ความจํา
ความเข้าใจ
การนําไปใช้
การวิเคราะห์
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3.1.9 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง จํานวนนับ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก)
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.1.10 นําข้อเสนอแนะ มาใช้ปรับปรุ ง และแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
ตามคําแนะนําให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
3.1.11 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง จํานวนนับ โดยใช้กิจกรรมโครงงานไปสอน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุ กข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 34 คนต่อไป
3.2 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ
มีข้นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพตามลําดับดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลคณิ ตศาสตร์ และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างแบบทดสอบที่นาํ ไปวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3.2.2 สร้างแผนผังการสร้างข้อสอบซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ
ระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
3.2.3 วิเคราะห์เนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
โดยแบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านความรู ้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์
ตารางที่ 3.2 โครงสร้างแบบทดสอบ เรื่ อง จํานวนนับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1. สามารถหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม
หมื่นของ
2. สามารถหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม
แสนของจํานวนนับได้
3. สามารถหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม
ล้านของจํานวนนับได้

พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
ความรู ้
ความ
การ
ความจํา
เข้าใจ นําไปใช้
1
1

1

รวมข้อ
การ
วิเคราะห์
2

1

1

1

2
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

4. สามารถหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
ใกล้เคียงจํานวนเต็มของจํานวนนับได้
5. สามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวก
และสมบัติการสลับที่ของการคูณในการ
คิดคํานวณได้
6. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการ
บวก และการเปลี่ยนหมู่ของการคูณใน
การคิดคํานวณได้
7. สามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการคิด
คํานวณได้
8. สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณ
และการหารของจํานวนนับได้
9. สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก ลบคูณ หาร
ระคนของจํานวนนับได้
10. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวกและการลบจํานวนนับได้
11. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
คูณและการหารจํานวนนับได้
12. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวก ลบ คูณ หารระคนจํานวนนับได้
13. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ปได้
รวม

พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
ความรู ้
ความ
การ
ความจํา
เข้าใจ นําไปใช้
2

การ
วิเคราะห์
2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

รวมข้อ

1

1

1

3

1

1

2

4

2

2

2

2

2

2

4

4

13

30

6

9
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3.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ อง
จํานวนนับ เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และเป็ นข้อสอบคู่ขนาน ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนผังการออกข้อสอบโดยมีขอ้ สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ฉบับละ 30 ข้อ เวลาสอบ 1 ชัว่ โมง มี
เกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ พร้อม
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น
3.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน (รายนามผูท้ รงคุณวุฒิตามภาคผนวก ก)
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อหาความตรงเชิ งเนื้อหาโดย
ใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาให้
คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้
+1 สําหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 สําหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
-1 สําหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2.7 นําข้อสอบมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อสอบที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ส่ วนข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ถึง 0.50 ได้ปรับปรุ ง
และแก้ไขใหม่ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรี ยนเรื่ องจํานวนนับมาแล้ว เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) ที่มีค่า
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ค่า
ความยากอยูร่ ะหว่าง 0.30 ถึง 0.70 และค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 0.67 แบบทดสอบหลังเรี ยน
ได้ค่าความยากอยูร่ ะหว่าง 0.30 ถึง 0.67 และค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 0.67
3.2.9 นําแบบทดสอบมาคํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการหา
ความสอดคล้องภายใน ใช้สูตรของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder - Richardson) ที่ 20 (กัญจนา
ลินทรัตนศิริกุล, 2553, น. 74) ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 0.86 และ
แบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 0.88
3.2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.3 แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน เป็ นแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 4 ระดับ
คือ มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีการแสดงออก จํานวน 5 ข้อ โดยประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์
ที่สมบูรณ์ มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
3.3.1 ศึกษาหลักการและวิธีการในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 กําหนดกรอบการประเมิน วิเคราะห์ตวั แปร กําหนดนิ ยาม ความสามารถ
ในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ที่ตอ้ งการวัด ซึ่ งพบว่าประเด็นการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่
แสดงออกในการประเมินการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ ที่เสนอไว้ใน
คู่มือวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555: 149)
ซึ่งกําหนดประเด็นในการประเมินดังนี้
1) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ถูกต้องและเหมาะสม
2) นําเสนอผลงานอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนและเป็ นระบบที่ชดั เจนเข้าใจง่าย
3) มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
4) มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5) รู ปแบบการนําเสนอดึงดูดความสนใจ
3.3.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ โดยกําหนด
ประเด็นในการประเมินดังกล่าวและกําหนดเกณฑ์และการแปลความหมายในการประเมินดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
4 มาก หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา
3 ปานกลาง หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นครั้งคราว
2 น้อย หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกน้อยครั้ง
1 ไม่มีการแสดงออก หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
เกณฑ์ การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินความสามารถในการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 ความสามารถในการสื่ อสารอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความสามารถในการสื่ อสารอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความสามารถในการสื่ อสารอยูใ่ นระดับพอใช้
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คะแนนเฉลี่ย ตํ่ากว่า 1.51 ความสามารถในการสื่ อสารอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนนที่เป็ นตัวบ่งชี้วา่ นักเรี ยนมีความสามารถในการ
สื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546, น. 174)
3.3.4 นําแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา และนํามาแก้ไขข้อบกพร่ องตามข้อเสนอแนะ
แล้วนําไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน (รายนามผูท้ รงคุ ณวุฒิตามภาคผนวก ก) พิจารณา
ความถูกต้อง ความเหมาะสมเนื้อหา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เพื่อหาความตรงเชิงเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อคําถามที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50
จากการหาดัชนี ความสอดคล้องพบว่าทุกข้อคําถามมีค่าเท่ากับ 1.00
3.3.5 นําแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างและเคยเรี ยน
เรื่ อง จํานวนนับมาแล้ว นําผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงของแบบประเมินทั้งฉบับ
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78
3.3.6 นําแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินโครงงานคณิ ตศาสตร์
ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2556, น. 110-111) ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษา ประเมินจาก
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์ โดยครู ที่ปรึ กษา เพื่อน และตัวผูเ้ รี ยน นําผลการประเมินมาพิจารณา
อันดับคุณภาพโครงงานตามเกณฑ์เพื่อสรุ ปคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนได้ดาํ เนินการ
จัดทําซึ่ งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการจัดทําโครงงานเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เนื้ อหาของโครงงาน กระบวนการทํางาน และการนําเสนอโครงงาน เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
ขั้นตอนการพิจารณาให้คะแนนจากการประเมินโครงงานดําเนินการดังนี้
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1. นักเรี ยนจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์แล้วนําเสนอโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผูป้ ระเมิน
ประเมินโครงงานที่สมบูรณ์ พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2556, น. 110-111) ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
ตอนที่ 1 ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
ตอนที่ 2 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ระดับคะแนน 5
เห็นด้วยมาก
ให้ระดับคะแนน 4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ระดับคะแนน 3
เห็นด้วยน้อย
ให้ระดับคะแนน 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ระดับคะแนน 1
2. นําคะแนนจากการประเมินคุณภาพโครงงานของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมาหา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. แปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินคุณภาพโครงงานใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2556, น. 110-111) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 5.00 หมายถึงโครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึงโครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึงโครงงานอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.01 หมายถึงโครงงานอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนนที่เป็ นตัวบ่งชี้วา่ คุณภาพโครงงานที่นกั เรี ยนจัดทําอยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนไป โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพโครงงานมีค่าตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองตามแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและ
หลังการทดลอง
การดําเนินการทดลอง
กิจกรรมโครงคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้
ดําเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยใช้เวลาเรี ยนปกติวนั ละ 1 ชัว่ โมง รวม 20 ชัว่ โมง
ได้ดาํ เนิ นการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
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1. ก่อนดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
เรื่ องจํานวนนับ ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
เรื่ องจํานวนนับ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา
สอบ 1 ชัว่ โมง
2. ผูว้ ิจยั ทําการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
ในแต่ละแผนได้นาํ การจัดทําโครงงานเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะ
ค่อยเป็ นค่อยไป เริ่ มต้นด้วยโครงงานที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบแล้วค่อยๆ เพิ่มองค์ประกอบ
ให้มากขึ้นจนครบ 10 องค์ประกอบเป็ นโครงงานที่สมบูรณ์ รวมเวลาจํานวน 18 ชัว่ โมง
3. เมื่อเสร็ จสิ้ นการสอนกลุ่มตัวอย่างครบ 18 ชัว่ โมงแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ อง จํานวนนับ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เป็ นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแล้วบันทึกไว้ นําคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
5. ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ตามแบบประเมินความสามารถ
ในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ โดยประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่สมบูรณ์จาํ นวน 8 โครงงาน
6. ประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามแบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
โดยประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่สมบูรณ์ จํานวน 8 โครงงาน

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้ท้งั หมดมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป มีรายละเอียดดังนี้
5.1 หาค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หลังได้รับการสอนและก่อนได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ดว้ ยการทดสอบค่าที ( t-test dependent samples )
5.3 ศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4 ศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออก เป็ น
3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่ างก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ว่า “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุ กข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ หลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน” พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
34
34

X

12.94
19.56

S.D.
4.53
4.61

t

p

10.519*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ ประเมินจากการทา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในสื่ อสารทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นโครงงานที่เกิดจากความสนใจของนักเรี ยนและเป็ นการนาความรู ้ เรื่ อง จานวนนับ
จานวน 8 โครงงาน มีรายละเอียดของแต่ละโครงงานดังนี้
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์
ที่
ชื่อโครงงาน
1 โครงงานสารวจน้ าหนัก
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2

ลักษณะโครงงาน
ประเภทโครงงาน
นาความรู้เรื่ องการบวก การลบ การคูณ ประยุกต์ใช้ความรู้
การหาร จานวนนับ มาคานวณดัชนี
มวลกายของเพื่อนในห้อง
โครงงานจิตอาสาพาลดขยะ นาความรู้เรื่ องการบวก การลบ การคูณ ประยุกต์ใช้ความรู้
การหาร จานวนนับนามาคานวณหา
ปริ มาณขยะในโรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยน้ า
แล้วหาวิธีช่วยกันลดปริ มาณขยะ
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงงาน
3 โครงงานป้ ายทะเบียนรถ
สุ ดหรรษา

ประเภทโครงงาน
ประยุกต์ใช้ความรู้

4

สัมพันธ์กบั
บทเรี ยน

5

6

7

8

ลักษณะโครงงาน
นาความรู้เรื่ องการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจานวนนับ มาฝึ กทักษะคิดเลขเร็ ว
จากตัวเลขในทะเบียนรถ
โครงงานค่าไฟฟ้ าพิชิต
นาความรู้เรื่ องการประมาณ มาใช้ประมาณ
คณิ ตศาสตร์
ค่าไฟฟ้ าของโรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยน้ า
และช่วยกันหาวิธีประหยัดไฟฟ้ า
โครงงานออมวันนี้เศรษฐี นาความรู้เรื่ องแบบรู ปมาศึกษาและ
วันหน้า
สารวจรู ปแบบการออมเงินที่น่าสนใจใน
อินเตอร์ เน็ต
โครงงานปฏิทินชวนคิด
นาความรู้เรื่ องแบบรู ปมาศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวเลขในปฏิทิน
แล้วนามาฝึ กทักษะการคิดคานวณ
โครงงานโจทย์ปัญหา
นาความรู ้เรื่ องการสร้างโจทย์ปัญหามา
พาสนุก
ใช้สร้างโจทย์ปัญหา แล้วสร้างเกมโจทย์
ปั ญหาพาสนุกให้เพื่อนได้เล่นเกมเพื่อฝึ ก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
โครงงานสร้างโจทย์ปัญหา นาความรู้เรื่ องการสร้างโจทย์ปัญหามา
ฝึ กสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์
พาเรี ยนรู้
ต่างๆ ในชีวิตจริ ง

สัมพันธ์กบั
บทเรี ยน
ประยุกต์ใช้ความรู้

ประยุกต์ใช้ความรู้

สัมพันธ์กบั
บทเรี ยน

จากการประเมิน พบว่า ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ
จากการทาโครงงานที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 2 โครงงาน
คิดเป็ นร้อยละ 25 อยูใ่ นระดับดี จานวน 4 โครงงาน คิดเป็ นร้อยละ 50 อยูใ่ นระดับพอใช้ จานวน 2 โครงงาน
คิดเป็ นร้อยละ 25 ค่าเฉลี่ยรวมของความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เท่ากับ 3.05 แสดงว่า
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ อยูใ่ นระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ผลปรากฏดังตารางที่ 4.3 ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ จากการทา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม

รู ปแบบการนาเสนอดึงดูดความสนใจ

4

4

3

3

4

3.60 0.55 ดีมาก

2. โครงงานจิตอาสาพาลดขยะ

3

3

3

3

3

3.00 0.00

ดี

3. โครงงานป้ ายทะเบียนรถสุ ดหรรษา

4

3

3

3

3

3.20 0.45

ดี

4. โครงงานค่าไฟฟ้ าพิชิตคณิ ตศาสตร์

4

4

3

3

4

3.60 0.55 ดีมาก

5. โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวนั หน้า

3

3

3

4

3

3.20 0.45

6. โครงงานปฏิทินชวนคิด

2

3

3

2

2

2.40 0.55 พอใช้

7. โครงงานโจทย์ปัญหาพาสนุก

4

3

2

2

4

3.00 0.71

8. โครงงานสร้างโจทย์ปัญหาพาเรียนรู้

2

3

3

2

2

2.40 0.55 พอใช้

ชื่อโครงงาน

1. โครงงานสารวจน้ าหนัก

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ถูกต้องและ
เหมาะสม
นาเสนอผลงานอย่างเป็ นลาดับขั้นตอนและเป็ นระบบที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย

มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์

พฤติกรรมที่แสดงออก

X

S.D.

แปล
ผล

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ

เฉลี่ยรวม

3.05 0.46

ดี
ดี
ดี
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง เรื่ อง จานวนนับ จาก
การจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดย
มีการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์ท้ งั หมด 8 โครงงาน พบว่า คุณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างอยู่ในระดับดี มาก จานวน 4 โครงงาน คิดเป็ นร้ อยละ 50 อยู่ในระดับดี
จานวน 4 โครงงาน คิดเป็ นร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ
เท่ากับ 3.96 แสดงว่าคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ อยูใ่ นระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ปรากฏผลดังที่แสดงในตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนนับ

ชื่อโครงงาน
1. โครงงานสารวจน้ าหนัก
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. โครงงานจิตอาสาพาลดขยะ
3. โครงงานป้ ายทะเบียนรถสุ ดหรรษา
4. โครงงานค่าไฟฟ้ าพิชิตคณิ ตศาสตร์
5. โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวนั หน้า
6. โครงงานปฏิทินชวนคิด
7. โครงงานโจทย์ปัญหาพาสนุก
8. โครงงานสร้างโจทย์ปัญหาพาเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
เนื้อหาของ กระบวน การนาเสนอ
โครงงาน การทางาน โครงงาน

X

S.D.

แปล
ผล

3.85

3.84

3.63

3.77

0.76

ดี

3.88
4.20
4.12
4.20
3.75
4.12
3.88
4.00

3.58
4.00
3.95
4.29
3.63
3.96
3.71
3.87

3.97
4.03
4.19
4.31
3.81
4.12
3.88
3.99

3.81
4.08
4.09
4.27
3.73
4.07
3.82
3.96

0.62
0.67
0.58
0.63
0.62
0.68
0.75
0.66

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.1.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.1.3 เพื่อศึกษาคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
1.2.2 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
1.2.3 คุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
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1.3 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งกึ่งทดลอง ศึกษากลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลัง
การทดลอง มีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
1.3.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้า นตลุ ก ข่ อ ยนํ้า
จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
1.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
1.3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้โครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวน
นับที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อย
นํ้าผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน เรื่ อง จํานวนนับ
ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชัว่ โมง
2) ผูว้ ิจยั ทําการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู้ ิจยั สร้ าง
ขึ้นโดยในแต่ละแผนเสนอตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงาน และกําหนดการฝึ กเขียนหัวข้อโครงงาน
ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบฝึ กทักษะ และเมื่อเรี ยนจบแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ ได้นาํ การจัดทําโครงงานเข้า
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะค่ อยเป็ นค่ อยไป เริ่ ม ต้นด้วยโครงงานที่ มี
องค์ประกอบน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มองค์ประกอบขึ้นจนครบเป็ นโครงงานที่สมบูรณ์ รวมเวลาทั้งหมด
18 ชัว่ โมง
3) เมื่อเสร็ จสิ้ นการสอนกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 18 ชัว่ โมงแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรี ยน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งทํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง จํา นวนนับ ที่ ผู้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น เป็ น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชัว่ โมง
4) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแล้วนําคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
5) ประเมิ นความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ตามแบบประเมิ น
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ โดยการประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์
6) ประเมิ นคุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามแบบประเมิ นคุ ณภาพโครงงาน
คณิ ตศาสตร์โดยประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์
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1.3.4 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
1.4 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า
1.4.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนั บ ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้า นตลุ ก ข่ อยนํ้า จัง หวัดนครสวรรค์ ที่ ไ ด้รับ การจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.4.2 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํานวนนับ ของนักเรี ยน ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
1.4.3 คุ ณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนับ ของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี

2. อภิปรายผล
2.1 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิต ศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
บ้ า นตลุ ก ข่ อ ยนํ้า จั งหวัด นครสวรรค์ ที่ ไ ด้รับ การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิ จ กรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็ นการจัดกิจกรรมที่สอดแทรก
การทําโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลังจากเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระจากบทเรี ยนแล้วโครงงานมีลกั ษณะ
เป็ นคํา ถามปลายเปิ ดที่ ก ระตุ น้ ให้นัก เรี ย นได้ห าตัว อย่า งที่ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาที่ กาํ ลัง เรี ย นได้ฝึ ก
การค้นหาความรู้ ใ นลักษณะกิ จกรรมฝึ กทัก ษะเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู ้
รวมทั้งการขยายฐานความรู ้ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับบทเรี ยนในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เพิ่มงานและ
องค์ประกอบของการเขียนรายงานการจัดทําโครงงานให้มากขึ้น จนกระทัง่ มีความสมบูรณ์ตามรู ปแบบ
การเขียนรายงานการจัดทําโครงงานเพื่อให้นกั เรี ยนได้เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจสาระของบทเรี ยนและ
เชื่อมโยงความรู ้ผา่ นการทําโครงงานเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สืบเสาะ
แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองตามความสนใจ และตามศักยภาพนักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่าง
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อิสระในประเด็นปั ญหาที่ สนใจใช้แหล่ งการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย นําผลการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในชี วิตจริ ง
ภายใต้การให้คาํ แนะนําของครู โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาอย่า งใกล้ชิ ด ทําให้
เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หาสาระชัด เจนยิ่ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ แนวทางในการจัด การเรี ย นรู ้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานของปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 32-42) ที่ มีแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานมี 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้ สู่ โครงงานเบื้ องต้น ให้นักเรี ยนจัดทํา
โครงงานจากกิ จกรรมที่ นักเรี ยนคุน้ เคยอยู่แล้ว โดยการพัฒนาจากกิ จกรรมการเรี ยนหรื อจากการทํา
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด ระยะที่ 2 ประสานสาระและระบุวธิ ี ดาํ เนิ นงาน
นักเรี ยนมีอิสระในการทํากิจกรรมในรู ปโครงงานมากยิง่ ขึ้น แต่ยงั อยูภ่ ายในกรอบจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ของบทเรี ยน ระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานที่สมบูรณ์ เป็ นระยะที่นกั เรี ยนจะเพิม่ พูนประสบการณ์
ในการทําโครงงานที่ อาจอยู่นอกกรอบของจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ของบทเรี ยนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมี อิ สระในการคิ ดวางแผนและจัด ทํา โครงงานเอง และระยะที่ 4 เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ท าํ
โครงงานที่สนใจ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งให้นกั เรี ยนจัดทําโครงงานโดยตรงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มของ
นักเรี ยนคิดหัวข้อโครงงานเองตามความสนใจมีความเป็ นอิสระมากขึ้น โครงงานอาจมีความเชื่อมโยง
สาระคณิ ตศาสตร์ หลายเรื่ องหรื อมีความเชื่ อมโยงกับสาระอื่นในลักษณะบูรณาการก็ได้ การดําเนิ นตาม
ขั้นตอนดังกล่าวมีผลทําให้นกั เรี ยนสามารถจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ได้ ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ ตรงเกิดการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน จึงทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งขึ้น
2.1.2 การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ผู ้เ รี ย นได้ส ะท้อ น
ความคิดของแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มออกมาในรู ปของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จาก
การทําโครงงานร่ วมกันเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งการเน้นให้นกั เรี ยนมีความสามารถ
แตกต่างกันได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันเกิ ดความคิดร่ วมกันความรับผิดชอบและการช่วยเหลื อกันมีการอภิปราย
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นซึ่ ง กันและกัน ตลอดจนการฝึ กการทํา งานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น สอดคล้องกับ พิม
พันธ์ เดชะคุ ปต์ (2556, น. 13-14) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ ด้วยการทําโครงงานส่ งเสริ มให้ผู เ้ รี ย นสามารถ
แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเอื้ออาทร แบ่งปั นกันต้องมีปฏิ สัมพันธ์กนั
เรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีม เป็ นผูส้ ร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ แนวคิดใหม่ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ ต้ งั แต่ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานศึกษา
เอกสารความรู ้นาํ ความรู ้ไปฝึ กทําแบบฝึ กปฏิบตั ิเมื่อสงสัยสอบถามกันเองภายในกลุ่มหากยังหาคําตอบ
ภายในกลุ่มไม่ได้นกั เรี ยนก็มีครู ผสู ้ อนเป็ นที่ปรึ กษาส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความมัน่ ใจและเข้าใจสาระสําคัญ
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ของบทเรี ยนจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้ แก่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ นกลุ่ มเล็ กๆ แต่ ละกลุ่ ม
ประกอบด้วยสมาชิ กที่มีความรู ้ความสามารถแตกต่างกันทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริ มสร้าง
และขยายแนวความคิ ด การที ่น กั เรี ย นมี โ อกาสนํา เสนอผลงานช่ ว ยให้น กั เรี ย นเกิ ด ความคิด ที่
กระจ่า ง และเกิ ด ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของกลุ่ม เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันทําให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาทั้งด้านความรู ้ ทักษะและกระบวนการ และมีประสบการณ์มากขึ้นทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี สอดคล้อง
กับปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 6) ได้กล่าวว่า โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ซึ่ งนักเรี ยนมีโอกาสได้สํารวจศึกษาค้นคว้าทําความเข้าใจแก้ปัญหาหรื อแก้ขอ้ สงสัยเชื่ อมโยงความรู้
หรื อขยายองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในประเด็นที่สนใจรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่
โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนได้คิดและทําอย่างอิสระภายใต้การดู แลให้คาํ แนะนํา
ของครู ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผูร้ ู ้ จะเห็ นได้ว่าการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างแท้จริ ง จากการที่
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรงทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหา
บทเรี ยนชัดเจนและจดจําได้ดีข้ ึนและเป็ นความรู ้ที่คงทนส่ งเสริ มให้มีเจตคติที่ดีต่อวิช าคณิ ตศาสตร์ จึงทํา
ให้ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นสู ง ขึ้ น สอดคล้องกับ คํา กล่ า วของปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555)
ที่กล่าวว่า การจัดทําโครงงานทําให้เกิ ดการทบทวนเนื้ อหาสาระของคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทุกโครงงานต้องระบุ ถึงสาระคณิ ตศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้องทําให้ผูจ้ ดั ทําโครงงานต้องศึ ก ษา
คณิ ตศาสตร์ ที่ระบุน้ นั ให้เข้าใจ งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานหลายชิ้นมีขอ้
ค้นพบว่า กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทาํ ให้นกั เรี ยนมีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจริ ยา หวันหะ (2556); ธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557); ดวงคํา แดงคงรอด (2555); เรณู
รัตนประเสริ ฐ (2554); วิลาวัลย์ ศุภพร (2558) และสุ วรรณา ตั้งแก้ว (2556) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานสู งกว่าก่อนเรี ยน
2.2 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็ นการส่ งเสริ มให้นาํ สาระคณิ ตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้กบั ประเด็นปั ญหาที่สนใจ นําความรู ้ ไปเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ ต่างๆ รอบตัวในชี วิตจริ ง
ส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ หรื อกระบวนการคิดของ
ตนให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ การที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายหรื อ

68
การเขียนแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็ น
ของผูอ้ ื่น จะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ งและ
จดจํา ได้นาน การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ ผูว้ ิจยั นํา มาใช้เป็ น
แนวทางในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ระยะ
ตามแนวคิดของปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 32-42) ดังนี้
2.2.1 ระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู้ สู่ โครงงานเบื้องต้ น เป็ นการฝึ กทําแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้นาํ เสนอในรู ปโครงงานอย่างง่าย ฝึ กการตั้งชื่ อโครงงาน กําหนดจุดประสงค์ข อง
โครงงาน ระบุ หัวข้อของเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง และเขี ยนรายงานผลการดําเนิ นงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ ซึ่ งผลจากการทํากิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 นี้ นกั เรี ยนสามารถทํากิจกรรมเป็ น
รายบุคคล นักเรี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ เขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย และ
นําเสนอผลงานบนป้ ายนิเทศ โดยมีครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
2.2.2 ระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวิธีการดําเนินงาน เพิ่มเติมหัวข้อจากระยะที่ 1
โดยเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอย่างง่ายที่ทาํ และเพิ่มการเขียน
วิธี ดาํ เนิ นงานสั้ นๆ ในการจัดทํา โครงงาน นัก เรี ย นสามารถทํา กิ จกรรมเป็ นรายบุ ค คล นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ สามารถค้นคว้าหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย
ผ่านการฟั ง พูด อ่านและเขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย แล้วนําเสนอผลงานบนป้ ายนิ เทศ โดยมีครู ให้
คําแนะนําเพิ่มเติม
2.2.3 ระยะที่ 3 สอดประสานทํา โครงงานที่ส มบู รณ์ ฝึ กทํา โครงงานที่ สั ม พันธ์ กบั
บทเรี ยนให้มีความลุ่มลึ กมากยิ่งขึ้ น เขียนรายงานการทําโครงงานทํานองเดี ยวกันกับระยะที่ 1 และ 2
โดยให้มีความละเอียดชัดเจนขึ้นและเพิ่มเติมหัวข้อที่สาํ คัญในการเขียนรายงานให้สมบูรณ์ นําเสนอโครงงาน
ให้ครบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่ อโครงงาน ผูจ้ ดั ทําโครงงาน ครู ที่ปรึ กษา ความเป็ นมาจุดประสงค์
สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดําเนิ นงาน ผลการดําเนิ นงาน สรุ ป และข้อเสนอแนะ ซึ่ งการทํา
กิ จกรรมในขั้นตอนนี้ นัก เรี ย นในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ช่ ว ยกันศึก ษาหาความรู ้ จากแหล่ง เรี ย นรู ้ ต่า งๆ ร่ ว มกันแสดงความคิด เห็ น และนํา เสนอผลงานบน
ป้ ายนิเทศ โดยมีครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
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2.2.4 ระยะที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ทําโครงงานที่สนใจ เพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับ การ
จัดทําโครงงานประเภทต่างๆ นอกเหนื อไปจากการจัดทําโครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการทําโครงงานอย่างเต็มที่ อาจเป็ นโครงงานที่นกั เรี ยนสนใจศึกษาเพิ่มเติม
ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงหรื อบูรณาการกับเนื้ อหาสาระหลายสาระก็ได้ โดยในขั้นตอนนี้ นกั เรี ยนในแต่ละ
กลุ่มมีความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงานที่มีครบทั้ง 10
องค์ประกอบ นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน ครู และเพื่อนๆซักถามข้อสงสัย
การจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ส ามารถฝึ กฝนให้นัก เรี ย น
สามารถถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจอธิ บายแนวคิดหรื อกระบวนการคิดของตนเองให้ผอู ้ ื่นรับรู้นกั เรี ยน
มีส่วนร่ วมในการพูด เขียน และอภิปราย แลกเปลี่ ยนความรู ้ และความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน
สามารถใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เลือกใช้ คําศัพท์ ตัวแปร ตาราง รู ปภาพในการสื่ อความหมาย
และนํา เสนอข้อ มูล ของตนเองได้ สอดคล้อ งกับ คํา กล่า วของปรี ช า เนาว์เ ย็น ผล (2555) ที่ก ล่า วว่า
การจัดทําโครงงานเป็ นกิจกรรมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทั้ง
ด้านฝึ กการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการเชื่ อมโยงความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ฝึ กการสื่ อสาร และฝึ กคิดหา
หัวข้อเรื่ องที่ แปลกใหม่ สอดคลองกับสภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติ สหรัฐอเมริ กา (NCTM, 2000, pp.
270-272) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับเกรด 6-8 ว่า ครู จะต้องจัด
สภาพห้องเรี ยนที่ เอื้อต่อการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี การอธิ บาย การถกเถี ยง การอภิ ปราย และการให้
เหตุผล ซึ่ งเป็ นวิธีที่ทาํ ให้นกั เรี ยนได้มีการสื่ อสารทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
ค้นหาปั ญหาร่ วมกัน รวมถึ งการให้คาํ แนะนําจากครู และสอดคล้องกับ Gredler (199,: p. 3) ที่กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้ ที่จะช่ วยให้นกั เรี ยนมีการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ต้องมีการส่ งเสริ มทักษะด้านการฟั ง การ
อ่าน การอภิปราย และการเขียน
2.3 คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ เนื่ องจาก
2.3.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
ได้จดั กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ไปเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ จริ งและได้จดั ประสบการณ์
ให้นกั เรี ยนได้จดั ทําโครงงานจากโครงงานที่ง่ายๆ มีองค์ประกอบน้อยๆ จนกระทัง่ ไปสู่ โครงงานที่สมบูรณ์
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภายใต้จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ของเนื้ อหาในบทเรี ยนที่นกั เรี ยนกําลังเรี ยนอยู่
ทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นลําดับขั้นตอน มีความรู ้ความเข้าใจ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีการศึกษา
หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่น่าเชื่ อถือหลายแหล่งได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ทําให้โครงงานที่ออกมามีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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2.3.2 การจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนับ ได้
ออกแบบกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมค่อนข้างมาก มีท้ งั กิจกรรมการเรี ยนรู ้รายบุคคล
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ และฝึ กทักษะกระบวนการด้วยตนเองและกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ ม
กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิ กที่ค ละความสามารถนัก เรี ยนมี
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันจนทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ได้สําเร็ จและมีคุณภาพ
ภายใต้คาํ แนะนําและการดูแลของครู ผสู ้ อนทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนเข้าใจการนําเสนอใน
รู ปแบบโครงงานทําให้นกั เรี ยนสามารถจัดทําโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้และทําให้โครงงานที่ออกมา
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนวิทย์ เฟื่ องฟู (2557); ประสงค์ บุญหลํ่า (2552);
เพชรี บุรินทร์ โกษฐ์ (2554); รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) และสมชาย ทองบ่อ (2551) ที่พบว่าคุณภาพโครงงาน
ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 การจัดกิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จํา นวนนับ สํา หรั บ นัก เรี ย น ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นการจัดกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั ต้องการให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน จึงมีการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทําโครงงานทั้ง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่ งครู ผสู ้ อนสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ในทุกเนื้ อหา
สาระและได้ทุกระดับชั้น
3.1.2 การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนครู ค วรกํา หนดเวลาให้เหมาะสมในแต่ละ
กิ จกรรม บางกิ จกรรมที่ เวลาเรี ย นในชั่วโมงเรี ย นไม่เพีย งพอ ครู ค วรมอบหมายงานให้นัก เรี ย นทํา
กิจกรรมนอกเวลาโดยครู คอยให้คาํ แนะนํา ถามแนวคิด คอยซักถามความคืบหน้า เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนคิด
ออกนอกกรอบของคําสั่งในกิ จกรรมจะทําให้นักเรี ยนมี ความมัน่ ใจในความคิ ดของตนและกระตุ ้น
ความคิดของนักเรี ยนมากขึ้น
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์กบั การสอนรู ปแบบอื่นๆ
3.2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์กบั นักเรี ยนที่มีความสามารถ
ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ต่างกัน
3.2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับความคงทน
และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางใด
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ชื่อ
นางสาวกฤษณาพร สายรอด
สถานทีท่ าํ งาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตําแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ศึกษา)
ประสบการณ์ หรื อความชํ านาญ การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ชื่ อ
นายกูเ้ กียรติ สุ ขใส
สถานทีท่ าํ งาน
โรงเรี ยนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ ยว)
ตําแหน่ ง
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรและการสอน)
ประสบการณ์ หรื อความชํ านาญ ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา วิทยากรการสอน
คณิ ตศาสตร์
3. ชื่ อ
นางสาวอนุสสรา เพชรมัน่
สถานทีท่ าํ งาน
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ตําแหน่ ง
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ศึกษา)
ประสบการณ์ หรื อความชํ านาญ ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

จํานวนเต็มหมื่น คือจํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย และ
หลักพัน เป็ น 0 เช่น 10,000 60,000 90,000 140,000 650,000 1,160,000 เป็ นต้น
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนใด ทําได้โดยพิจารณาว่าจํานวนนั้น
อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มหมื่นสองจํานวนใด และมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นใดมากกว่า ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มหมื่นนั้น กรณี ที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจํานวนเต็มหมื่นสองจํานวน ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มหมื่นที่มากกว่า
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถบอกและเขียนตัวเลขแสดงค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนนับ
และนําไปใช้กบั สถานการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั
3. มีความสามารถในการให้เหตุผล และมีความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
สาระการเรี ยนรู้
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับความสําคัญของการหาค่าประมาณใกล้เคียงที่ใช้
ในชีวติ จริ ง ซึ่ งบางครั้งเราต้องบอกค่าประมาณใกล้เคียงเท่านั้น เช่น
 นักเรี ยนชั้น ป.6 สู งประมาณ 140 เซนติเมตร
 สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ราคาประมาณ 18,000 บาท
 โทรทัศน์สี 50 นิ้ว ราคาประมาณ 20,000 บาท
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แม่เหล็ก

2. นักเรี ยนทบทวนเรื่ อง จํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อยและเต็มพัน โดยครู ติดบัตรตัวเลขบนกระดาน
53

90

3,500

3,590

530

9,590

3,000

3,593

500

93,000

1,800

7,000

4,900

8,000

270

76,000

2.1 ครู หาอาสาสมัครผูแ้ ทนนักเรี ยน 3 คน ออกมาเลือกจํานวนแล้วจัดเรี ยงไว้บน
กระดานแม่เหล็ก โดยคนที่ 1 เลือกจํานวนเต็มสิ บ คนที่ 2 เลือกจํานวนเต็มร้อย คนที่ 3 เลือก
จํานวนเต็มพัน ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับจํานวนเต็ม ดังนี้
 จํานวนเต็มสิ บ คือจํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย เป็ น 0
 จํานวนเต็มร้อย คือจํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ เป็ น 0
 จํานวนเต็มพัน คือจํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย เป็ น 0
3. นักเรี ยนทบทวน การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อยและเต็มพัน โดยครู ติด
เส้นจํานวนขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยกระดาษแข็งบนกระดานดํา ดังนี้

53

3.1 ครู ชูบตั รตัวเลข

แล้วถามคําถามนักเรี ยนดังนี้
 53 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มสิ บใด (50 และ 60)
3.2 ครู เขียน 50 และ 60 ใต้ขีดแดงตรงปลายเส้นจํานวนบนกระดานดํา และให้
ตัวแทนนักเรี ยนวาง บัตรตัวเลข 53 บนเส้นจํานวน ดังนี้
53
50
60
3.3 ครู ถามคําถาม ดังนี้
 53 อยูใ่ กล้จาํ นวนเต็มสิ บใดมากกว่ากัน (50)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มสิ บของ 53 คืออะไร (50)
3.4 ครู ดาํ เนินกิจกรรมนี้ซ้ าํ อีก เพื่อเพิ่มพูนทักษะการหาค่าประมาณจํานวนเต็มสิ บ
เต็มร้อย เต็มพัน อย่างละ 2 จํานวน เช่น 53 87 345 675 6,275
4,289
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3.5 ครู อาจเขียนจํานวนเพิ่มเติมบนกระดานดํา ครู และนักเรี ยนในชั้นเรี ยนร่ วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และร่ วมกันอภิปรายวิธีการหาค่าประมาณจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
4. ครู ชูบตั รตัวเลขที่เป็ นจํานวนเต็มหมื่น และไม่ใช่จาํ นวนเต็มหมื่นพร้อมอธิ บาย
กติกาดังนี้
 ถ้าบัตรตัวเลขเป็ นจํานวนเต็มหมื่นให้นกั เรี ยนยืนขึ้น
 ถ้าบัตรตัวเลขไม่ใช่จาํ นวนเต็มหมื่นให้นกั เรี ยนนัง่ ลง
4.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับจํานวนเต็มหมื่น ดังนี้
 จํานวนเต็มหมื่น คือจํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย และ
หลักพัน เป็ น 0
5. ครู ติดเส้นจํานวนขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยกระดาษแข็งบนกระดานแม่เหล็ก ดังนี้

5.1 ครู ติดบัตรตัวเลข 72,780 75,000 77,891 บนกระดานแม่เหล็ก แล้ว
ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าจํานวนในบัตรตัวเลขอยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มหมื่นใด (70,000 และ 80,000)
5.2 ครู ให้นกั เรี ยนบอกจํานวนบนเส้นจํานวนซึ่งอยูร่ ะหว่าง 70,000 ถึง 80,000
แล้วครู เขียนจํานวนดังกล่าวบนเส้นจํานวน ดังนี้

5.3 ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ดังนี้
 72,780 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มหมื่นใด (70,000 และ 80,000)
 72,780 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 70,000 มากกว่ า 80,000)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 72,780 คืออะไร (70,000)
5.4 ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ของ 72,780 และเขียนบนกระดาน ดังนี้
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 77,891 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มหมื่นใด (70,000 และ 80,000)
 77,891 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 80,000 มากกว่ า 70,000)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 77,891 คืออะไร (80,000)
5.5 ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ของ 77,891 และเขียนบนกระดาน ดังนี้

 75,000 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มหมื่นใด (70,000 และ 80,000)
 75,000 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่กงึ่ กลางระหว่ าง 70,000 และ 80,000)
(ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่าในกรณี ที่จาํ นวนนับนั้นอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจํานวนเต็มหมื่นสองจํานวน
ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นจะเท่ากับจํานวนเต็มหมื่นที่มากกว่า)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 75,000 คืออะไร (80,000)
5.6 ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ของ 75,000 และเขียนบนกระดาน ดังนี้
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5.7 ครู ดาํ เนินกิจกรรมโดยใช้คาํ ถามเดิมโดยเขียนตัวเลขบนเส้นจํานวนบน
กระดาน อีก 2-3 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่น เช่น 12,345
98,765 223,456 ดังนี้
12,345
20,000

10,000
98,765
90,000

100,000
223, 456

220,000

230,000

ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
6. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบคําถามในใบกิจกรรมที่ 1/1 การหาค่าประมาณเป็ น
จํานวนเต็มหมื่น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ เรื่ องความหมายของจํานวนเต็มหมื่น และการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นใน
PowerPoint
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ขั้นนําไปใช้
7. ครู ชูภาพสิ นค้า 1 ภาพซึ่งมีขนาดเท่ากับ A4 ปิ ดราคาสิ นค้าไว้ไม่ให้นกั เรี ยนเห็น
แล้วให้นกั เรี ยนทายราคาสิ นค้าโดยประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น เช่น

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําค่าประมาณไปใช้ในชีวติ จริ ง
 ในชีวติ จริ ง เรานําค่าประมาณใกล้เคียงไปใช้ในเรื่ องใดบ้าง (นําไปใช้ ประมาณ
ราคาสิ นค้ า นําไปใช้ บอกจํานวนต่ างๆ โดยประมาณ)
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8. ครู ติดเส้นจํานวนขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยกระดาษแข็งบนกระดานแม่เหล็ก แล้วเขียน
ตัวเลขใต้เส้นจํานวน ดังนี้

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ให้นกั เรี ยนพิจารณาเส้นจํานวนและตอบคําถาม ดังนี้
 จํานวนใดบ้างที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น เป็ น 10,000 (5,000 -14,999)
 จํานวนใดบ้างที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น เป็ น 20,000 (15,000 -24,999)
 จํานวนใดบ้างที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น เป็ น 50,000 (45,000 -54,999)
9. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ ดังนี้
 จํานวนที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นต่าง ๆ แต่ละจํานวนมี
10,000 จํานวน เช่น จํานวนที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม 20,000 ได้แก่ จํานวนตั้งแต่ 15,000 – 24,999
จํานวนที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม 50,000 ได้แก่ จํานวนตั้งแต่ 45,000 – 54,999 เป็ นต้น
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
11. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 1/2 เป็ นการบ้าน ให้นกั เรี ยนไปสํารวจราคาสิ่ งของ
เครื่ องใช้ภายในบ้าน แล้วเขียนบอกราคาเป็ นค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่น ครู แนะนําในการนําเสนอ
ผลงาน ควรใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม ควรเลือกวิธีการนําเสนอ
ให้เหมาะกับเนื้ อหาหรื อผลงาน อาจใช้รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟ ในการนําเสนอผลงาน
13. ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอบนป้ ายนิเทศ ครู ชื่นชมให้คาํ แนะนําเพิม่ เติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บัตรตัวเลข
เส้นจํานวน
บัตรภาพแสดงราคาสิ นค้า
ใบกิจกรรมที่ 1/1 , 1/2
PowerPoint เรื่ องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่น
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การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
13. ประเมินทักษะ/กระบวนการ
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้
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การสื่ อสาร สื่ อความหมาย ฯ

การให้ เหตุผล

รวมคะแนนด้ านทักษะ/กระบวนการ

การทําใบกิจกรรมที่ 1

การทําใบกิจกรรมที่ 2

4

4

4

12

4

4

8

10

10

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ความหมายระดับคุณภาพ 3 หมายถึง
ดี
เกณฑ์ ระดับคะแนน
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์ การผ่าน ได้ คะแนน 1 ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

31 – 35 = 3
25 – 30 = 2
10 – 24 = 1

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม

มีระเบียบวินัย

ชื่ อ – สกุล

มีความรับผิดชอบ

ที่

มีความเชื่ อมั่นในตนเอง

แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
บทที่ 1 จํานวนนับ แผนที่ 1 การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ด้ านคุณลักษณะฯ
ด้ านทักษะฯ
ด้ านผลงาน
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เกณฑ์ การประเมินผลแบบเกณฑ์ รวมของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรม
คะแนน (ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
4 (ดีมาก)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(8-10 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมได้ชดั เจนและเหมาะสม
3 (ดี)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(7 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 70 - 79
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อสลับขั้นตอนการทํากิจกรรม
2 (พอใช้)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
(5-6 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 50 - 69
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อไม่สัมพันธ์กบั โจทย์
1 (ต้องปรับปรุ ง)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
(ตํ่ากว่า 5 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่สัมพันธ์กบั
โจทย์หรื อไม่ระบุข้นั ตอนของการทํากิจกรรม
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เกณฑ์ การประเมินด้ านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะและกระบวนการ การให้ เหตุผล
คะแนน/
ความสามารถในการให้ เหตุผลทีป่ รากฏให้ เห็น
ความหมาย
4
มีการอ้างอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
ดีมาก
3
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องบางส่ วน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
ดี
2
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสิ นใจ
พอใช้
1
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
ต้องปรับปรุ ง
2. ทักษะและกระบวนการ การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
คะแนน/
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายฯ ที่ปรากฏให้ เห็น
ความหมาย
4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ถูกต้อง ตามลําดับขั้นตอน เป็ นระบบ
ดีมาก
กระชับ ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ์
3
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นลําดับขั้นตอนได้ถูกต้อง
ดี
ขาดรายละเอียดสมบูรณ์
2
พยายามใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงข้อมูลประกอบจัดเจน
พอใช้
บางส่ วน
1
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ชดั เจน
ต้องปรับปรุ ง

98
เกณฑ์ การประเมินด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
คะแนน/ความหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
4 (ดีมาก)
สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเองขณะดําเนินงานและ
การนําเสนอผลงาน เป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื่นได้
3 (ดี)
สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเองขณะดําเนินงานและ
การนําเสนอผลงานเป็ นส่ วนใหญ่
2 (พอใช้)
สามารถปฏิบตั ิตนตามคําแนะนําหรื อชี้แนะ มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองขณะ
ดําเนินงาน
1 (ต้องปรับปรุ ง) ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง ขาดความมัน่ ใจ ต้องคอยทําตามคําแนะนํา
หรื อชี้ แนะ
2. มีความรับผิดชอบ
คะแนน/ความหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
4 (ดีมาก)
ส่ งงานก่อนหรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื่น และแนะนําชักชวนให้ผอู ้ ื่นได้ปฏิบตั ิ
3 (ดี)
ส่ งงานตรงตามเวลาที่กาํ หนด รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2 (พอใช้)
ส่ งงานช้ากว่าเวลาที่กาํ หนด รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1 (ต้องปรับปรุ ง) ส่ งงานช้ากว่าเวลาที่กาํ หนด การปฏิบตั ิงานต้องมีการชี้แนะ การแนะนํา และ
การตักเตือน
3. มีระเบียบวินัย
คะแนน/ความหมาย
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุ ง)

เกณฑ์ การประเมิน
ชิ้นงาน สะอาดเรี ยบร้อย และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาํ หนดร่ วมกันทุกครั้ง
ชิ้นงาน สะอาดเรี ยบร้อย และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาํ หนดร่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่
ชิ้นงาน สะอาดเรี ยบร้อย และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาํ หนดร่ วมกันเป็ นบางครั้ง
ชิ้นงานไม่ค่อยเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาํ หนดร่ วมกันเป็ นบางครั้ง
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ใบกิจกรรมที่ 1/1
คําชี้แจง 1. ให้นกั เรี ยนหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนที่กาํ หนดให้พร้อม
ทั้งแสดงแนวคิดโดยการใส่ ตวั เลขบนเส้นจํานวน
ตัวอย่ าง 37,894
37,894
30,000

35,000

แนวคิด
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 37,894 คือ 40,000

40,000

1. 18,458
แนวคิด
ตอบ

10,000

15,000

20,000

ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ..................................

2. 68 ,512
60,000

65,000

แนวคิด
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ...................................
3. 85, 456
แนวคิด
ตอบ

ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ..........................................

4. 454, 742
แนวคิด
ตอบ

ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ.............................................

70,000

100

ใบกิจกรรมที่ 1/1(ต่ อ)
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
1. ทองรู ปประพรรณหนึ่ งบาทมีราคา 18,500 บาท
ตอบ ทองรู ปประพรรณหนึ่งบาทมีราคาประมาณ....................................บาท
2. โทรศัพท์มือถือราคา 29,499 บาท
ตอบ โทรศัพท์มือถือราคาประมาณ....................................บาท
3. ตูเ้ ย็นเครื่ องหนึ่งราคา 37,900 บาท
ตอบ ตูเ้ ย็นราคาประมาณ....................................บาท
4. โทรทัศน์เครื่ องหนึ่งราคา 58,900 บาท
ตอบ โทรทัศน์เครื่ องหนึ่งราคาประมาณ....................................บาท
5. รถจักรยานคันหนึ่งราคา 98,900 บาท
ตอบ รถจักรยานราคาประมาณ....................................บาท
6. รถยนต์คนั หนึ่งราคา 667,900 บาท
ตอบ รถยนต์ราคาประมาณ....................................บาท
7. มูลค่าการส่ งออกเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปของไทย พ.ศ. 2550 เป็ นเงิน 105,000 ล้านบาท
ตอบ มูลค่าการส่ งออกเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปของไทย พ.ศ. 2550 เป็ นเงินประมาณ......................ล้านบาท
8. ในอาเซี ยน ประเทศไทยมีพ้ืนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ซึ่ งมีพ้ืนที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร
ตอบ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ....................................ตารางกิโลเมตร
9. ในอาเซี ยน ประเทศอินโดนี เซี ยมีพ้ืนที่มากเป็ นอันดับที่ 1 ซึ่ งมีพ้นื ที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร
ตอบ ประเทศอินโดนี เซี ยมีพ้ืนที่ประมาณ....................................ตารางกิโลเมตร
10. พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร 65,294,985 คน
ตอบ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ....................................คน
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ใบกิจกรรมที่ 1/2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนไปสํารวจราคาสิ่ งของเครื่ องใช้ภายในบ้าน แล้วเขียนบอกราคาเป็ นค่าประมาณ
จํานวนเต็มหมื่น ซึ่ งอาจนําเสนอผลการดําเนินงานในรู ปตาราง แผนภาพ เป็ นต้น โดยนําเสนอ
ผลงานภายในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ตกแต่งระบายสี ให้สวยงาม นําเสนอผลงานโดยใช้แบบฟอร์ ม
ต่อไปนี้

เรื่อง………………………………………………………………………………......
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………...
จุดประสงค์ สามารถสํารวจและเขียนบอกราคาสิ่ งของเครื่ องใช้ภายในบ้าน
เป็ นค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นได้
สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ผลการดําเนินงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน เต็มล้ าน

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

จํานวนเต็มแสน คือ จํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย หลักพัน
และหลักหมื่น เป็ น 0 เช่น 100,000 800,000 1,400,000 6,500,000 เป็ นต้น
จํานวนเต็มล้าน คือ จํานวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย หลักพัน
หลักหมื่นและหลักแสน เป็ น 0 เช่น 1,000,000 3,000,000 15,000,000 69,000,000 เป็ นต้น
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของจํานวนใด ทําได้โดยพิจารณาว่าจํานวนนั้น
อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสนสองจํานวนใด และมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มแสนใดมากกว่า ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มแสนนั้น กรณี ที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจํานวนเต็มแสนสองจํานวน ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มแสนที่มากกว่า
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของจํานวนใด ทําได้โดยพิจารณาว่าจํานวนนั้น
อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มล้านสองจํานวนใด และมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านใดมากกว่า ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มล้านนั้น กรณี ที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจํานวนเต็มล้านสองจํานวน ค่าประมาณ
จะเท่ากับจํานวนเต็มล้านที่มากกว่า
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถบอกและเขียนตัวเลขแสดงค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน เต็มล้านของ
จํานวนนับและนําไปใช้กบั สถานการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้
2. สามารถทํางานเป็ นระบบ มีความรอบคอบ ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
3. มีความสามารถในการให้เหตุผล และมีความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
สาระการเรี ยนรู้
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน และเต็มล้าน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทบทวนเรื่ อง การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น โดยครู แจกใบกิจกรรม
“ พิชิตจํานวนเต็มหมื่น”ให้นกั เรี ยนเขียนค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น ดังนี้

1.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับ
การหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ติดบัตรตัวเลขที่เป็ นจํานวนเต็มแสน และไม่ใช่จาํ นวนเต็มแสน บนกระดาน
100,000

812,345

937,000

542,982

800,000

1,400,000

6,500,000
100,001
2,130,000
ให้นกั เรี ยนเลือกบัตรตัวเลขที่เป็ นจํานวนเต็มแสนแล้วนํามาเรี ยงไว้ดา้ นขวาของกระดาน
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2.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ
จํานวนเต็มแสน(จํานวนเต็มแสน คือ จํานวนทีม่ ีเลขโดดในหลักหน่ วย หลักสิ บ หลักร้ อย หลักพัน
และหลักหมื่นเป็ นเลข 0 เช่ น 100,000 800,000 1,400,000 6,500,000 เป็ นต้ น)
2.2 ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างจํานวนเต็มล้าน แล้วสรุ ปเกี่ยวกับความหมาย
ของจํานวนเต็มล้าน (จํานวนเต็มล้ าน คือ จํานวนทีม่ ีเลขโดดในหลักหน่ วย หลักสิ บ หลักร้ อย หลัก
พัน หลักหมื่นและหลักแสน เป็ น 0 เช่ น 1,000,000 4,000,000 6,000,000 89,000,000 เป็ นต้ น)
3. ครู ติดบัตรตัวเลขบนกระดานแม่เหล็ก ดังนี้
439,549
450,000
475,803
ให้นกั เรี ยนพิจารณาจํานวนที่กาํ หนดอยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสนใด (400,000 และ 500,000)
ครู ติดเส้นจํานวนที่ทาํ จากกระดาษแข็งบนกระดานแม่เหล็ก และเขียนจํานวนใต้เส้นจํานวนดังนี้

ครู ให้นกั เรี ยนติดบัตรตัวเลข 439,549 บนเส้นจํานวนโดยครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของ
นักเรี ยนดังนี้
 439,549 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสนใด (400,000 และ 500,000)
 439,549 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 400,000 มากกว่ า 500,000)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ 439,549 คืออะไร (400,000)
ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของ 439,549 ดังนี้

ครู ให้นกั เรี ยนติดบัตรตัวเลข 475,803 บนเส้นจํานวนโดยครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของ
นักเรี ยนดังนี้
 475,803 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสนใด (400,000 และ 500,000)
 475,803 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 500,000 มากกว่ า 400,000)
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 ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ 475,803 คืออะไร (500,000)
ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของ 475,803 ดังนี้

ครู ให้นกั เรี ยนติดบัตรตัวเลข 450,000 บนเส้นจํานวนโดยครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของ
นักเรี ยนดังนี้
 450,000 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มแสนใด (400,000 และ 500,000)
 450,000 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่กงึ่ กลางระหว่ าง 400,000 และ 500,000)
(ครู อธิ บายเพิ่มเติมกรณี ท่ีจาํ นวนนับนั้นอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจํานวนเต็มแสนสองจํานวน
ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนจะเท่ากับจํานวนเต็มแสนที่มากกว่า)
 ดังนั้นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ 450,000 คืออะไร (500,000)
ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงแนวคิดในการหาค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของ 450,000 ดังนี้

ครู ดาํ เนินกิจกรรมโดยใช้คาํ ถามเดิมโดยเขียนตัวเลขบนเส้นจํานวนบนกระดานดํา
อีก 2-3 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน เช่น
123,456
100,000

200,000
999,999

900,000

1,000,000
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7,223, 456
7,200,000
4. ครู ติดเส้นจํานวนบนกระดานแม่เหล็ก ดังนี้

7,300,000

4.1 ครู โชว์บตั รตัวเลข 5,932,345 และให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
 5,932,345 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มล้านใด ( 5 ล้ าน และ 6 ล้ าน) แล้วให้
นักเรี ยนติดบัตรตัวเลข 5,932,345 ที่เส้นจํานวนดังรู ป
5,932,345
5,000,000

6,000,000

 5,932,345 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 6 ล้ าน มากกว่ า 5 ล้ าน)
 ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ 5,932,345 คืออะไร (6 ล้ าน)
ครู ดาํ เนินกิจกรรมโดยใช้คาํ ถามเดิมโดยเขียนตัวเลขบนเส้นจํานวนบนกระดานดํา อีก 2-3 ครั้ง เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของจํานวนต่อไปนี้ทีละจํานวน 998,765
9,933,000 2,456,789
4.2 ครู โชว์บตั รตัวเลข 12,456,345
และให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
 12,456,345 อยูร่ ะหว่างจํานวนเต็มล้านใด (12 ล้ าน และ 13 ล้ าน) แล้วให้นกั เรี ยน
ติดบัตรตัวเลข 12,456,345 ที่เส้นจํานวนดังรู ป
12,456,345
12,000,000

13,000,000

 12,456,345 อยูใ่ กล้จาํ นวนใดมากกว่ากัน (อยู่ใกล้ 12 ล้ าน มากกว่ า 13 ล้ าน)
 ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ 12,456,345 คืออะไร (12 ล้ าน)
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ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
5. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบคําถามใบกิจกรรมที่ 2/1 การหาค่าประมาณเป็ นจํานวน
เต็มแสนและเต็มล้าน
5.1 ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่แข่งกันหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนและ
จํานวนเต็มล้านในใบกิจกรรมที่ 2/2
5.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับความหมายของจํานวนเต็มแสน และเต็ม
ล้าน ดังนี้
 การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของจํานวนใด ทําได้ โดยพิจารณาว่าจํานวนนั้น
อยู่ระหว่ างจํานวนเต็มแสนสองจํานวนใด และมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มแสนใดมากกว่ า ค่ าประมาณ
จะเท่ ากับจํานวนเต็มแสนนั้น กรณีทอี่ ยู่กงึ่ กลางระหว่ างจํานวนเต็มแสนสองจํานวน ค่ าประมาณ
จะเท่ ากับจํานวนเต็มแสนทีม่ ากกว่ า
 การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้ านของจํานวนใด ทําได้ โดยพิจารณาว่ าจํานวนนั้น
อยู่ระหว่ างจํานวนเต็มล้ านสองจํานวนใด และมีค่าใกล้ เคียงจํานวนเต็มล้านใดมากกว่ า ค่ าประมาณ
จะเท่ ากับจํานวนเต็มล้ านนั้น กรณีทอี่ ยู่กงึ่ กลางระหว่ างจํานวนเต็มล้านสองจํานวน ค่ าประมาณ
จะเท่ ากับจํานวนเต็มล้ านทีม่ ากกว่ า
ขั้นนําไปใช้
6. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ครู แจกกระดานไวท์บอร์ ดขนาด A4 พร้อม
ปากกาไวท์บอร์ด กลุ่มละ 1 ชุด
6.1 ครู ชูบตั รภาพแสดงราคาสิ นค้าต่างๆ ในชีวิตจริ งครั้งละ 1 ภาพ ตัวอย่างภาพเช่น
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6.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนหรื อเต็มล้านจาก
บัตรภาพแสดงราคาสิ นค้าที่ครู ชูข้ ึน โดยครู เป็ นผูก้ าํ หนดว่าจะให้หาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน
หรื อเต็มล้าน
6.3 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่ามีวธิ ี การใดที่จะช่วยให้การหาคําตอบในการ
ประมาณได้ถูกต้องรวดเร็ ว (การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนหรื อจํานวนเต็มล้ าน อาจใช้ วธิ ีพจิ ารณา
เลขโดดทีอ่ ยู่ถัดไปของหลักแสนหรื อหลักล้ าน ถ้ าน้ อยกว่ า 5 ให้ ปัดทิง้ ถ้ ามากกว่าหรือเท่ ากับ 5 ให้ ปัดขึน้
โดยเพิม่ ค่ าของเลขโดดในหลักแสนหรือหลักล้ านอีก 1 แสนหรือ 1 ล้ าน)
7. ครู สนทนากับนักเรี ยนถึงจํานวนเต็มแสนบนเส้นจํานวน โดยครู ให้นกั เรี ยน
พิจารณาเส้นจํานวนบนกระดารแม่เหล็กดังนี้

7.1 ให้นกั เรี ยนสังเกตบัตรตัวเลขที่ครู ติดบนกระดาน 300,000 แล้วครู เลือก
ผูแ้ ทนนักเรี ยนครั้งละ 5 คน ออกมาเขียนจํานวนที่มีค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน 300,000
คนละ 1 จํานวน (ตัวอย่ างคําตอบ 250,000 344,531 339,877)
7.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีการหาคําตอบและดําเนิ นกิจกรรมนี้อีก 2-3 ครั้ง
โดยกําหนดจํานวน 700,000 2,300,000 ให้นกั เรี ยนพิจารณาจากเส้นจํานวนดังนี้

7.3 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ ในบัตรความรู ้ดงั นี้
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ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
8. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 2/3 เป็ นการบ้าน โดยให้นกั เรี ยนไปสํารวจ
จํานวนที่มีหลักล้านขึ้นไปในหนังสื อพิมพ์ แล้วให้เลือกจํานวนมาคนละ 3 จํานวน แล้ว
หาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้านของจํานวนทั้ง
3 จํานวนดังกล่าว ครู แนะนําในการนําเสนอผลงาน ควรใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ให้
ถูกต้องเหมาะสม ควรเลือกวิธีการนําเสนอให้เหมาะกับเนื้ อหาหรื อผลงาน อาจใช้รูปภาพ ตาราง
แผนภูมิ กราฟ ในการนําเสนอผลงานให้น่าสนใจ แล้วครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอบนป้ ายนิ เทศหน้าชั้น
เรี ยน ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บัตรตัวเลข
เส้นจํานวน
บัตรภาพแสดงราคาสิ นค้า
ใบกิจกรรมที่ 2/1 , 2/2 , 2/3
ใบกิจกรรม “พิชิตจํานวนเต็มหมื่น”
บัตรความรู ้ เรื่ องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
13. ประเมินทักษะ/กระบวนการ
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้
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รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การสื่ อสาร สื่ อความหมาย ฯ

รวมคะแนนด้ านทักษะ/กระบวนการ

การทําใบกิจกรรมที่ 1

การทําใบกิจกรรมที่ 2

การทําใบกิจกรรมที่ 3

รวม

การให้ เหตุผล

4

4

4

12

4

4

8

10

10

10

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ความหมายระดับคุณภาพ 3 หมายถึง
ดี
เกณฑ์ ระดับคะแนน
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง
ปรับปรุ ง
เกณฑ์ การผ่าน ได้ คะแนน 1 ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน

31 – 35 = 3
25 – 30 = 2
10 – 24 = 1

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

ตระหนักในคุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ฯี

ชื่ อ – สกุล

มีความรอบคอบ

ที่

ทํางานอย่ างเป็ นระบบ

แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
บทที่ 1 จํานวนนับ แผนที่ 2 การหาค่ าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสน เต็มล้ าน
ด้ านคุณลักษณะฯ
ด้ านทักษะฯ
ด้ านผลงาน
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เกณฑ์ การประเมินผลแบบเกณฑ์ รวมของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรม
คะแนน (ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
4 (ดีมาก)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(8-10 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมได้ชดั เจนและเหมาะสม
3 (ดี)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(7 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 70 - 79
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อสลับขั้นตอนการทํากิจกรรม
2 (พอใช้)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
(5-6 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 50 - 69
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อไม่สัมพันธ์กบั โจทย์
1 (ต้องปรับปรุ ง)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
(ตํ่ากว่า 5 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่สัมพันธ์กบั
โจทย์หรื อไม่ระบุข้นั ตอนของการทํากิจกรรม
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เกณฑ์ การประเมินด้ านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะและกระบวนการ การให้ เหตุผล
คะแนน/
ความสามารถในการให้ เหตุผลทีป่ รากฏให้ เห็น
ความหมาย
4
มีการอ้างอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
ดีมาก
3
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องบางส่ วน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
ดี
2
เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสิ นใจ
พอใช้
1
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสิ นใจ
ต้องปรับปรุ ง
2. ทักษะและกระบวนการ การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
คะแนน/
ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายฯ ที่ปรากฏให้ เห็น
ความหมาย
4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ถูกต้อง ตามลําดับขั้นตอน เป็ นระบบ
ดีมาก
กระชับ ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ์
3
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นลําดับขั้นตอนได้ถูกต้อง
ดี
ขาดรายละเอียดสมบูรณ์
2
พยายามใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงข้อมูลประกอบจัดเจน
พอใช้
บางส่ วน
1
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ชดั เจน
ต้องปรับปรุ ง
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เกณฑ์ การประเมินด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. การทํางานเป็ นระบบ
คะแนน/ความหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
4 (ดีมาก)
มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เรี ยงลําดับความสําคัญอย่าง
เหมาะสม ปฏิบตั ิงานครบทุกขั้นตอน
3 (ดี)
มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ ปฏิบตั ิงานครบทุกขั้นตอน
2 (พอใช้)
มีการวางแผนการดําเนินงานไม่ค่อยชัดเจน
1 (ต้องปรับปรุ ง) ไม่มีการวางแผน
2. ความรอบคอบ
คะแนน/ความหมาย
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุ ง)

เกณฑ์ การประเมิน
ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอน
ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนใหญ่
ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงานบางขั้นตอน
ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงาน

3. ความตระหนักในคุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
คะแนน/ความหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
4 (ดีมาก)
มีความชื่นชม และเห็นคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ กระตือรื อร้น สนใจในการค้นคว้า
หาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมํ่าเสมอ
3 (ดี)
มีความชื่นชม กระตือรื อร้น สนใจในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ชดั เจน
2 (พอใช้)
มีความชื่นชม กระตือรื อร้น สนใจในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นบางครั้ง
1 (ต้องปรับปรุ ง) ไม่มีความกระตือรื อร้น ไม่สนใจในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
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กิจกรรม “พิชิตจํานวนเต็มหมืน่ ”
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………….เลขที…
่ ……………….
คําชี้แจงให้นกั เรี ยนเขียนค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่น ของจํานวนที่กาํ หนดให้
11,237
………………..
38,951

51,253

45,741

………………..

………………..

………………..
115,369

852,713
………………..

………………..

4,352,854
778,988

36,758,951
……………..

………………..

………………..
3,578,988
………………..
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ใบกิจกรรมที่ 2/1
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนจํานวนที่เป็ นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนหรื อจํานวนเต็มล้านของ
จํานวนที่กาํ หนดให้ พร้อมทั้งเขียนแสดงแนวคิด
ตัวอย่ าง 729,563
แนวคิด 729,563 อยูร่ ะหว่าง 700,000 และ 800,000
729,563 มีค่าใกล้เคียง 700,000 มากกว่า 800,000
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ 729,563 คือ 700,000
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ ๗๒๙,๕๖๓ คือ ๗๐๐,๐๐๐
1. 444,444
แนวคิด ...................อยูร่ ะหว่าง........................................................................
...................มีค่าใกล้เคียง....................................................................
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ.......................................
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ.................................................
2. 987, 666
แนวคิด ...................อยูร่ ะหว่าง........................................................................
...................มีค่าใกล้เคียง....................................................................
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ.......................................
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของ.................................................
3. 9,998,643
แนวคิด ...................อยูร่ ะหว่าง........................................................................
...................มีค่าใกล้เคียง....................................................................
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ.......................................
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ.................................................
4. 15, 038,900
แนวคิด ...................อยูร่ ะหว่าง........................................................................
...................มีค่าใกล้เคียง....................................................................
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ.......................................
ตอบ ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้านของ.................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2/2
คําชี้แจง จงหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนและเต็มล้านของจํานวนประชากรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

อินโดนีเซีย

จํานวน
ประชากร (คน)
253,609,643

2

ฟิ ลิปปิ นส์

107,668,231

3

เวียดนาม

93,421,835

4

ไทย

67,741,401

5

พม่า

55,746,253

6

มาเลเซีย

30,073,353

7

กัมพูชา

15,458,332

8

ลาว

6,803,699

9

สิ งคโปร์

5,567,301

บรู ไน

422,675

ลําดับที่
1

10

ประเทศ
39

39

รวม

ค่าประมาณเป็ น
จํานวนเต็มแสน

636,512,723

ที่มา: www.เกร็ ดความรู ้.net (ข้อมูล ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2557)

ค่าประมาณเป็ น
จํานวนเต็มล้าน
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ใบกิจกรรมที่ 2/3
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนไปสํารวจจํานวนที่มีหลักล้านขึ้นไปในหนังสื อพิมพ์ แล้วให้เลือกจํานวน
มาคนละ 3 จํานวน แล้วหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน และ
เต็มล้านของจํานวนทั้ง 3 จํานวนดังกล่าว ซึ่งอาจนําเสนอผลการดําเนินงานในรู ปตาราง แผนภาพ
เพื่อให้การนําเสนอผลงานน่าสนใจ โดยนําเสนอผลงานตามแบบฟอร์ มต่อไปนี้

เรื่อง……………………………………………………………………………….....
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………...
จุดประสงค์…………………………………………………………………………..
สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ………………………………………………………..
ผลการดําเนินงาน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง การหาผลลัพธ์ โดยใช้ การประมาณ

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ เป็ นการประมาณจํานวนให้เหมาะสม เพือ่ ให้ได้
ผลลัพธ์ที่เป็ นคําตอบใกล้เคียงกับการคํานวณจริ ง ดังนั้นการใช้การประมาณค่าในการหาผลลัพธ์
เพื่อช่วยในการหาผลลัพธ์ทางการบวก การลบ การคูณ และการหารอย่างรวดเร็ ว
การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 หาค่าประมาณของแต่ละจํานวนที่โจทย์กาํ หนด โดยใช้การประมาณเป็ นจํานวนเต็มของ
จํานวนนับเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านตามความเหมาะสม
ขั้นที่ 2 นําค่าประมาณที่ได้จากขั้นที่ 1 มาหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร ตามที่โจทย์ตอ้ งการ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณได้
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานอย่างง่ายที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระการเรี ยนรู้
การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทบทวนการหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้าน โดยแบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น
2 กลุ่ม ให้นกั เรี ยนเล่นเกม “ชิงร้อยชิงล้าน” ดังนี้
1.1 ครู ให้แต่ละกลุ่มสุ่ มเลือกบัตรรายการสิ นค้าที่ครู ควํ่าไว้กลุ่มละ 5 ใบ (แต่ละ
บัตรรายการมีขนาดเท่า A4) ตัวอย่างบัตรรายการสิ นค้า เช่น
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1.2 ให้กลุ่มแรกชูบตั รรายการสิ นค้าขึ้น 1 ใบ แล้วให้กลุ่มที่สองส่ งผูแ้ ทนกลุ่มบอก
ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มล้าน ถ้ากลุ่มที่สองตอบถูกได้ 1,000,000 คะแนน ตอบผิดได้ 100 คะแนน
1.3 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสลับกันเล่นเกมจนครบ 5 ใบ ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง รวมคะแนนกลุ่มใดได้คะแนนมากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะ
15,830,150 บนกระดานแม่เหล็ก และถามคําถามดังนี้
2. ครู ติดบัตรตัวเลข
 ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านของ
15,830,150 คือเท่าไร (15,830,150 15,830,200 15,830,000 15,830,000 15,800,000
16,000,000)
2.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีหาค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็ม
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
3. ครู ติดบัตรโจทย์การบวก 12,345 + 98,765 บนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยน
ช่วยกันหาผลบวกด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
 วิธีที่ 1 ใช้การบวกจํานวนนับตามปกติ ไม่มีการประมาณค่า
 วิธีที่ 2 ใช้การประมาณค่าผลบวกที่ได้เพียงจํานวนเดียว
 วิธีที่ 3 ใช้การประมาณค่าจํานวนแต่ละจํานวนก่อนนํามาบวกกัน
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วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
12,345 + 98,765 = 111,110 12,345 + 98,765 = 111,110
111,110 มีค่าประมาณ 110,000
ตอบ ๑๑๑,๑๑๐
ตอบ ๑๑๐,๐๐๐

วิธีที่ 3
12,345 มีค่าประมาณ 10,000
98,765 มีค่าประมาณ 100,000
12,345 + 98,765 มีค่าประมาณ
10,000 + 100,000 = 110,000
ดังนั้น 12,345 + 98,765
มีค่าประมาณ 110,000
ตอบ ๑๑๐,๐๐๐

3.1 ครู ถามนักเรี ยนว่าวิธีที่ 2 กับวิธีที่ 3 วิธีไหนใกล้เคียงกับคําตอบของวิธีที่ 1
มากที่สุด (วิธีที่ 2 กับวิธีที่ 3 คําตอบใกล้ เคียงวิธีที่ 1 เท่ ากัน)
3.2 ครู ถามนักเรี ยนว่าวิธีที่ 2 กับวิธีที่ 3 วิธีไหนที่เหมาะสมในการหาผลลัพธ์โดย
ใช้การประมาณมากกว่ากัน เพราะอะไร (วิธีที่ 3 เพราะ ง่ ายต่ อการคํานวณ และหาผลลัพธ์ ได้ รวดเร็ ว)
4. ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั อย่างการหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ ของการบวก การลบ การ
คูณ และการหารเพิ่มเติมใน Power Point ดังนี้
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ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
5. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบคําถามในใบกิจกรรมที่ 3/1 เรื่ องการหาผลลัพธ์โดยใช้
การประมาณ
5.1 ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ทาํ ใบกิจกรรมที่ 3/2 เรื่ องการหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
ในเวลา 10 นาที แล้วครู ให้นกั เรี ยนคู่ที่เสร็ จก่อนนําเสนอผลงาน ทุกคนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีการหาผลลัพธ์โดยการประมาณ ดังนี้
การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 หาค่าประมาณของแต่ละจํานวนที่โจทย์กาํ หนด โดยใช้การประมาณค่า
เป็ นจํานวนเต็มของจํานวนนับเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน
ตามความเหมาะสม
ขั้นที่ 2 นําค่าประมาณที่ได้จากขั้นที่ 1 มาหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร ตามที่
โจทย์ตอ้ งการ
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ขั้นนําไปใช้
7. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4 คน ทําใบกิจกรรมที่ 4/3 เรื่ อง การหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณในเวลา 10 นาที แล้วครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
8. ครู เขียนโจทย์และคําตอบบนกระดานดํา แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันใช้การประมาณ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ พร้อมให้เหตุผลดังนี้
425 × 91 = 4,747
แนวการตอบ 4,747 เป็ นคําตอบที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะ
425 มีค่าประมาณ 400
91 มีค่าประมาณ 90
ดังนั้น ค่าประมาณของ 425 × 91 คือ 400 × 90 = 36,000
6,877÷23 = 299
แนวการตอบ
299 เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล เพราะ
6,877 มีค่าประมาณ 7,000
23 มีค่าประมาณ 20
ดังนั้น ค่าประมาณของ 6,877 ÷ 23 คือ 7,000 ÷ 20 = 350
ครู ทาํ กิจกรรมซํ้าอีก 2-3 ครั้ง โดยเปลี่ยนโจทย์เป็ นการบวกและ การลบ
9. ครู และนักเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเราสามารถนําการหาคําตอบโดยใช้
การประมาณไปใช้ในชีวติ จริ งได้อย่างไร (ใช้ในการคํานวณราคาสิ นค้า ใช้ในการประมาณ
ความสมเหตุสมผลของคําตอบในการคํานวณ)
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
10. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ท่ี 3/1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้นและดูตวั อย่าง
โครงงานอย่างง่ายให้นกั เรี ยนสังเกตองค์ประกอบที่สาํ คัญของโครงงานได้แก่
1) ชื่ อโครงงาน ซึ่ งต้องตั้งชื่อให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการ
นําเสนอ
2) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
3) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง บอกให้ทราบว่าโครงงานนั้นนําเนื้อหา
คณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องใดมาอธิ บายบ้าง
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4) ผลการดําเนินงาน เป็ นส่ วนที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์นาํ เสนอในสิ่ งที่
ระบุไว้ในจุดประสงค์ การนําเสนอผลการดําเนิ นงานต้องมีความน่าสนใจอาจเป็ นรู ปภาพหรื อ
แผนภาพประกอบก็ได้
11. ครู ให้นกั เรี ยนจัดทําโครงงานอย่างง่ายเป็ นการบ้านโดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาการนํา
ค่าประมาณไปใช้ในชีวติ ประจําวัน พร้อมยกกรณี ตวั อย่างมาคนละ 3 ตัวอย่างครู แนะนํา
ในการนําเสนอผลงาน ควรใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม ควรเลือก
วิธีการนําเสนอให้เหมาะกับเนื้อหาหรื อผลงาน อาจใช้รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟ ในการนําเสนอ
ผลงาน
12. ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอบนป้ ายนิเทศครู ชื่นชมให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม และ
ครู ประเมินความสามารถในการสื่ อสาร และให้นกั เรี ยนจับคู่กนั ประเมินโครงงานของเพื่อน
สื่ อการเรี ยนรู้
1. powerpoint เรื่ อง การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
2. ใบกิจกรรมที่ 3/1 , 3/2 , 3/3
3. ใบความรู ้ที่ 3/1
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. การวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ประเมินคุณภาพโครงงานจากผลงานโครงงานอย่างง่ายที่นกั เรี ยนนําเสนอโดย
เพื่อนนักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
1.3 ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยครู ผสู้ อน
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้ (เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1)
2.2 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.3 แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 ความสํ าคัญของการจัดทําโครงงาน
1. โครงงานที่จดั ทําเป็ น
งานกลุ่ม
งานเดี่ยว
2. การริ เริ่ มโครงงาน
นักเรี ยนริ เริ่ มเอง ครู ช่วยแนะแนวทาง
3. การพัฒนาตนเอง
มี
ไม่มี
4. การพัฒนางาน
มี
ไม่มี
5. ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรี ยน
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
6. ประโยชน์ในชีวิตจริ ง
มี
ไม่มี
ตอนที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน กระบวนการทํางาน และการนําเสนอโครงงาน
จงทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่านที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เนือ้ หาของโครงงาน
1. ความถูกต้องทางวิชาการ
2. ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทางวิชาการ
3. เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารเหมาะสม
4. มีการสรุ ปที่ชดั เจน
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการทํางาน
6. มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
7. มีการดําเนิ นงานตามแผน
8. มีการประเมินและปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
การนําเสนอโครงงาน
9. การรายงานสามารถสื่ อความหมาย
10. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
11. ความเหมาะสมของรู ปแบบที่ใช้นาํ เสนอ
12. ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................)
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เกณฑ์ การประเมิน
ตอนที่ 1 ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
ตอนที่ 2 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

การแปลผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
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แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
ชื่อ………....................................................................วันที่ประเมิน...................................................
จงทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่แสดงออกที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์

พฤติกรรมที่แสดงออก
มาก ปาน น้อย ไม่มีการ
กลาง
แสดงออก

1. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม
2. นําเสนอผลงานตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
4. มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนําเสนออย่างเหมาะสม
5. รู ปแบบการนําเสนอดึงดูดความสนใจ
เกณฑ์การประเมิน
4 มาก
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา
3 ปานกลาง หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นครั้งคราว
2 น้อย
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกน้อยครั้ง
1 ไม่มีการแสดงออก หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรี ยน ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตํ่ากว่า 1.51 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับต้อง
ปรับปรุ ง
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................)
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ใบกิจกรรมที่ 3/1
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
ตัวอย่ าง
7,533,524 + 596,961
วิธีทาํ 7,533,524 มีค่าประมาณ
7,500,000
596,961 มีค่าประมาณ
600,000
ดังนั้น 7,533,524 + 596,961 มีค่าประมาณ 7,500,000 + 600,000 = 8,100,000
ตอบ ๗,๕๓๓,๕๒๔ + ๕๙๖,๙๖๑ มีค่าประมาณ ๘,๑๐๐,๐๐๐
1.
92,204,005 – 298,678
วิธีทาํ 92,204,005 มีค่าประมาณ…………………..
298,678 มีค่าประมาณ…………………..
ดังนั้น 92,204,005 – 298,678 มีค่าประมาณ……………………………..
ตอบ ……………………………………………………………………………………..
2.
965 × 3,135
วิธีทาํ 965 มีค่าประมาณ…………………..
3,135 มีค่าประมาณ…………………..
ดังนั้น 965 × 3,135 มีค่าประมาณ……………………………..
ตอบ ……………………………………………………………………………………..
3.
6,145 ÷ 195
วิธีทาํ 6,145 มีค่าประมาณ…………………..
195 มีค่าประมาณ…………………..
ดังนั้น 6,145 ÷ 195 มีค่าประมาณ……………………………..
ตอบ …………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 3/2
คําชี้แจง จงเติมค่าประมาณในตารางให้สมบูรณ์
ข้ อ

โจทย์

ตัวอย่ าง

47 × 319

1

36,484 + 8,509

2

123,456 + 45,188

3

275,183 – 74,893

4

1,699,800 – 555,555

5

9,055 × 18

6

1,342 × 2,025

7

2,222 × 5,910

8

14,000 ÷ 744

9

252,199 ÷ 4,955

10

119,911 ÷ 6,122

ค่ าประมาณ
จํานวนที่ 1

จํานวนที่ 2

ผลลัพธ์

50

300

15,000

การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ ทําได้โดยประมาณ
จํานวนใดจํานวนหนึ่ง หรื อทั้งสองจํานวนให้เป็ น
จํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน หรื อ
เต็มล้าน ที่สามารถหาผลลัพธ์ได้ง่าย
ง

หนูทาํ ได้
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ใบกิจกรรมที่ 3/3
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคําตอบโดยใช้การประมาณ
ตัวอย่ าง มูลนิธิแห่งหนึ่งมีหนังสื อนิทานจํานวน262,422เล่มต้องการแจกให้โรงเรี ยน
239 โรงเรี ยนโรงเรี ยนละเท่า ๆ กัน แต่ละโรงเรี ยนจะได้หนังสื อประมาณกี่เล่ม
แนวคิด 262,422 มีค่าประมาณ 262,000
239 มีค่าประมาณ 200
ดังนั้น 262,422 ÷ 239 มีค่าประมาณ 262,000 ÷ 200 = 1310
ตอบ แต่ละโรงเรี ยนจะได้หนังสื อประมาณ ๑,๓๑๐ เล่ม
1. ต้นกล้าซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งราคา 38,900 บาท ซื้อโทรศัพท์เครื่ องหนึ่งราคา
19,999 บาทต้นกล้าต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไร
แนวคิด…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ตอบ ………………………………………………………………………..
2. โน้ตบุค๊ เครื่ องหนึ่งราคา 18,900 บาท โทรศัพท์มือถือเครื่ องหนึ่งราคา 29,999 บาท
โทรศัพท์มือถือแพงกว่าโน้ตบุค๊ ประมาณเครื่ องละเท่าไร
แนวคิด ............................................................................................................
…………............................................................................................................
...........................................................................................................................
ตอบ ……………………………………………………………………….
3. โรงเรี ยนน่านฟ้ าวิทยามีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6รวม 318 คนนักเรี ยนได้รับ
เงินเพื่อซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนคนละ 195 บาท คิดเป็ นเงินค่าอุปกรณ์การเรี ยนของ
นักเรี ยนทั้งหมดประมาณกี่บาท
แนวคิด ............................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................
ตอบ ……………………………………………………………………….
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ใบกิจกรรมที่ 3/4
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนไปศึกษาการนําค่าประมาณไปใช้ในชีวติ ประจําวัน พร้อมยกกรณี ตวั อย่างมา
คนละ 3 ตัวอย่างควรเลือกวิธีการนําเสนอให้เหมาะกับเนื้อหาหรื อผลงาน อาจใช้รูปภาพ ตาราง
แผนภูมิ กราฟ ในการนําเสนอผลงานให้น่าสนใจตกแต่งระบายสี ให้สวยงาม นําเสนอผลงานโดยใช้
แบบฟอร์ มต่อไปนี้

โครงงาน………………………………………………………………………………
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………...
จุดประสงค์…………………………………………………………………………..
สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ………………………………………………………..
ผลการดําเนินงาน
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ใบความรู้ที่ 3/1
เริ่มเรียนรู้ส่ ู โครงงานเบือ้ งต้ น
เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้น เป็ นการฝึ กทําโครงงานอย่างง่าย ฝึ กการตั้งชื่อ
กําหนดจุดประสงค์ ระบุหวั ข้อของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนผล
การดําเนิ นงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ โครงงานอย่างง่ายที่มีองค์ประกอบ
4 องค์ประกอบดังนี้
1. ชื่ อโครงงาน
จะตั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนหรื อเป็ นชื่ อในลักษณะ
ที่ดึงดูดความสนใจที่มีความสอดคล้องกับสาระที่จะนําเสนอในรู ปโครงงาน
2. ผู้จัดทําโครงงาน
ระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกัน
3. จุดประสงค์
ให้ปรุ งแต่งถ้อยคําจากคําสั่งที่ให้ทาํ แบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมมาเป็ นจุดประสงค์
4. ผลการดําเนินงาน
ส่ วนประกอบของโครงงานในส่ วนนี้ตอ้ งมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
โครงงานการเขียนผลการดําเนินงานสามารถปรุ งแต่งจากวิธีทาและคําตอบที่ทาํ ตามคําสั่งเป็ น
การแสดงผลตามที่ระบุในจุดประสงค์โดยจัดทําให้มีรูปแบบของการนําเสนอที่น่าสนใจกว่า
การทําแบบฝึ กหัดตามปกติ
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ใบความรู้ที่ 3/1 (ต่ อ)
ตัวอย่ างโครงงานอย่ างง่ าย
โครงงานผลบวกเท่ ากับ 10
ผู้จัดทํา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จุดประสงค์
เพื่อแสดงจํานวนสองจํานวนที่รวมกันเป็ น 10
สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
การบวกครบสิ บ
ผลการดําเนินงาน

ที่มา: ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-48)
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ใบความรู้ที่ 3/1 (ต่ อ)
โครงงาน จํานวนนับทีม่ ีตวั ประกอบ 4 ตัว
ผู้จดั ทํา นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สวัสดิ์จงั หวัดน่าน ชั้น ม.2
จุดประสงค์ เพื่อค้นหาสมบัติของจํานวนนับที่มีจาํ นวนของ
ตัวประกอบเท่ากับ 4
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ องตัวประกอบของจํานวนนับ
ผลการดําเนินงาน
จํานวนนับที่มีตวั ประกอบ 4 ตัว

ที่มา: ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-64)
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่องสมบัติการสลับทีข่ องการบวกและสมบัติสลับทีข่ องการคูณ

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

สมบัติการสลับที่
• สมบัติการสลับที่ของการบวก
จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกกัน สามารถสลับที่กนั ได้โดยที่ผลบวกยังคง
เท่ากัน สมบัติน้ ีเรี ยกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก
• สมบัติการสลับที่ของการคูณ
จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาคูณกัน สามารถสลับที่กนั ได้โดยที่ผลคูณยังคงเท่ากัน
สมบัติน้ ีเรี ยกว่า สมบัติการสลับที่ของการคูณ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณใน
การคิดคํานวณได้
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังคนอื่น และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งผลงานกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
สมบัติการสลับที่
• สมบัติการสลับที่ของการบวก
• สมบัติการสลับที่ของการคูณ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนสังเกตและนับจํานวนลูกบอลในขวดพลาสติกใสแต่ละขวดที่ครู นาํ มา
จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงการหาจํานวนลูกบอลทั้งหมดในขวดที่ 1 และขวดที่ 2
โดยครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ดังนี้

ขวดที่ 1

ขวดที่ 2
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แล้วนับ)

 จะทราบได้อย่างไรว่าจํานวนลูกบอลทั้งหมดเป็ นเท่าใด (นําลูกบอลทั้งสองขวดมารวมกัน

 การรวมลูกบอลสามารถทําได้กี่วธิ ี อะไรบ้าง (ตัวอย่างคําตอบ 2 วิธี คือ นําลูกบอล
ขวดที่ 1 เทลงในขวดที่ 2 แล้ วนับ (10 + 6) หรือนําลูกบอลขวดที่ 2 เทลงในขวดที่ 1 แล้วนับ (6+10))
 การรวมลูกบอลทั้ง 2 วิธีได้คาํ ตอบเท่ากันหรื อไม่ (เท่ ากัน)
2. จากกิจกรรมข้อ 1 ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก แสดง
การรวมลูกบอลทั้ง 2 แบบบนกระดาน ดังนี้
แบบที่ 1 10 + 6 = 16
แบบที่ 2 6 + 10 = 16
ดังนั้น 10 + 6 = 6 + 10
จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนนับจํานวนนักเรี ยนชายและจํานวนนักเรี ยนหญิง สมมุติวา่ นับ
จํานวนนักเรี ยนชายได้ 15 คน และนับจํานวนนักเรี ยนหญิงได้ 16 คน และให้นกั เรี ยนช่วยกันหา
คําตอบว่าจํานวนนักเรี ยนทั้งหมดเป็ นเท่าไร แล้วอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับวิธีหาคําตอบ ซึ่ งอาจหาได้โดย
 นําจํานวนนักเรี ยนชายมารวมกับจํานวนนักเรี ยนหญิง (15 + 16 = 31)
 นําจํานวนนักเรี ยนหญิงมารวมกับจํานวนนักเรี ยนชาย (16 + 15 = 31)
 จะเห็นว่าได้คาํ ตอบเท่ากัน ดังนั้น 15 + 16 = 16 + 15
ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ดังนี้
• นักเรี ยนคิดว่า จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกกัน ถ้าเราสลับที่จาํ นวน ผลบวกของ
จํานวนสองจํานวนนั้นจะเท่ากันเสมอหรื อไม่
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
3. ครู ติดแถบโจทย์การบวกให้นกั เรี ยนครั้งละ 2 โจทย์ ให้นกั เรี ยนหญิงหาคําตอบ
โจทย์ทางซ้ายมือและนักเรี ยนชายหาคําตอบโจทย์ทางขวามือ โดยให้นกั เรี ยนหญิงและนักเรี ยนชาย
แข่งกันหาคําตอบ ทํากิจกรรม 5 ครั้ง เช่น
200 + 543
543 + 200
999 + 1

1 + 999

436 + 564

564 + 436

77 + 123

123 + 77

2,000 + 222

222 + 2,000
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ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการบวกว่า
จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกกัน สามารถสลับที่กนั ได้ จะได้ผลบวกเท่ากัน
4. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ช่วยกันหาคําตอบจากบัตรโจทย์การคูณที่ครู แจกให้ดงั นี้
บัตรโจทย์ การคูณ
ชื่อ………………………………………………..เลขที่………….
ชื่อ………………………………………………..เลขที่………….
1 × 35 =
2 × 35 =
3 × 35 =
4 × 35 =
5 × 35 =
6 × 35 =
7 × 35 =
8 × 35 =
9 × 35 =
10 × 35 =

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

35 × 1 =
35 × 2 =
35 × 3 =
35 × 4 =
35 × 5 =
35 × 6 =
35 × 7 =
35 × 8 =
35 × 9 =
35 × 10 =

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

นักเรี ยนคู่ใดเสร็ จก่อนให้ออกมานําเสนอผลงาน ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการคูณว่า
จํานวนสองจํานวนที่นํามาคูณกัน สามารถสลับทีก่ นั ได้ จะได้ ผลคูณเท่ ากัน
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
5. ครู ติดแถบโจทย์ 1,000 + = 953 +
ลงบนกระดาน แล้วให้นักเรี ยน
ส่ งผูแ้ ทน 1 คน ออกมาเขียนคําตอบหน้าชั้นเรี ยน โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
1,000 + 953 = 953 + 1,000
ดําเนิ นกิจกรรมนี้อีก 3-4 ครั้ง แต่เปลี่ยนแถบโจทย์ ดังนี้
 8,957 + 500 = 8,957 + 500
+
=
+

 100 × 913 = 913 × 100
 5 × 125 = 125 × 5
×
=


×
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ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และร่ วมกันอภิปรายวิธีการหาคําตอบ
6. ครู แจกบัตรการบวกและบัตรการคูณให้นกั เรี ยนคนละหนึ่งใบ ให้นกั เรี ยนจับคู่
บัตรการบวกและบัตรการคูณที่มีค่าเท่ากัน แล้วนําไปติดไว้บนกระดานแม่เหล็ก
7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่วา่ จํานวนสองจํานวนที่นาํ มา
บวกหรื อคูณกัน สามารถสลับที่กนั ได้ โดยที่ผลบวกหรื อผลคูณมีค่าเท่ากัน จากใบความรู ้เรื่ อง
สมบัติการสลับที่
การนําไปใช้
8. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่รวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทําใบกิจกรรมที่ 4/1 หาผลลัพธ์ของ
จํานวนต่อไปนี้ โดยใช้สมบัติการสลับที่
 315 + 34,999
 1,789 + 123,456
 45 × 123,800
 2,000 × 455
9. ให้นกั เรี ยนคู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอผลงานและพร้อมทั้งอภิปรายร่ วมกันว่ามี
วิธีการใดที่จะช่วยให้หาคําตอบในการบวกและการคูณได้ถูกต้องและรวดเร็ ว (เราใช้ สมบัติสลับที่มา
ช่ วยในการหาคําตอบ โดยสลับทีจ่ ํานวนทีม่ ีหลายหลักเป็ นตัวตั้ง เช่ น 45 × 123,800 ใช้ สมบัตสิ ลับที่
เป็ น 123,800 × 45 หรือสลับทีจ่ ํานวนเต็มทีม่ ีเลข 0 เป็ นตัวคูณ เช่ น 2,000 × 455 ใช้ สมบัติสลับทีเ่ ป็ น
455 × 2,000 เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ วในการหาคําตอบ)
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
10. นักเรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 4/2 โดยให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวกและการคูณ
อย่างละ 2 ข้อ แล้วหาคําตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานโดยระบุชื่อเรื่ อง
จุดประสงค์ สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาํ เนิ นงาน และผลการดําเนินงานเพื่อฝึ กเขียน
องค์ประกอบของโครงงาน ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอบนป้ ายนิเทศ โดยให้เพื่อนที่จบั คู่กนั ให้คะแนน
และตรวจสอบความถูกต้อง
11. ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ขวดพลาสติกใส 2 ขวด
ลูกบอล
แถบโจทย์
ใบกิจกรรมที่ 4/1, 4/2
ใบความรู ้ที่ 4/1 สมบัติการสลับที่
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การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรมที่ 4/1, 4/2
1.2 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินของการทําใบกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการประเมินของการทําใบกิจกรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

ใบกิจกรรมที่

รวม

ผลการ
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ/ปั ญหาที่ควรแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..……วันที่…..……………………………
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เกณฑ์ การประเมินผลแบบเกณฑ์ รวมของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรม
คะแนน (ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
4 (ดีมาก)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมได้ชดั เจนและเหมาะสม
3 (ดี)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 70 - 79
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อสลับขั้นตอนการทํากิจกรรม
2 (พอใช้)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 60 - 69
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อไม่สัมพันธ์กบั โจทย์
1 (ต้องปรับปรุ ง)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 60
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่สัมพันธ์กบั
โจทย์หรื อไม่ระบุข้นั ตอนของการทํากิจกรรม
การแปลผลการประเมิน
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม

10 - 12
8-9
5-7
1-4

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
คําชี้แจง : ให้ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนแล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับฟัง
คนอืน่

3

3

2

1

2

1

การทํางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3

2

1

ความมีนํ้าใจ
3

2

1

การมี
ส่ วนร่ วมใน
การปรับปรุ ง
ผลงานกลุ่ม
3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน 12-15 คะแนน ระดับ ดี
ช่วงคะแนน 8-11 คะแนน ระดับ พอใช้
ตํ่ากว่า 8 คะแนน
ระดับ ปรับปรุ ง

รวม
15
คะแนน
15น
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ใบกิจกรรมที่ 4/1
คําชี้แจง จงแสดงวิธีหาผลลัพธ์ โดยใช้สมบัติการสลับที่
1) 315 + 34,999
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
3) 45 × 123,800
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...

2) 1,789 + 123,456
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
4) 2,000 × 455
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...

จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกหรื อคูณกัน
สามารถสลับที่กนั ได้ โดยที่ผลบวกหรื อผลคูณ
มีค่าเท่ากัน
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ใบกิจกรรมที่ 4/2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวกและการคูณอย่างละ 2 ข้อ แล้วหาผลลัพธ์โดยใช้
สมบัติการสลับที่ ในการนําเสนอผลงานให้น่าสนใจ ระบายสี ให้สวยงาม นําเสนอผลงานโดยใช้
แบบฟอร์ มต่อไปนี้

เรื่อง…………………………………………………………………………….…
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………...
จุดประสงค์ สามารถใช้สมบัติการสลับที่ในการคิดคํานวณได้
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง
สมบัติการสลับที่
จํานวนสองจํานวนที่นาํ มาบวกหรื อคูณกัน สามารถสลับที่กนั ได้ โดยที่ผลบวก
และผลคูณยังคงเท่ากัน
วิธีดําเนินงาน
1. ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
2. สร้างโจทย์การบวกและการคูณอย่างละ 2 ข้อ
3. หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่
ผลการดําเนินงาน
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ใบความรู้ ที่ 4/1 สมบัติการสลับที่

145
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 5

ค 16101 คณิตศาสตร์
ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เรื่องสมบัติการเปลีย่ นหมู่ของการบวกและการเปลีย่ นหมู่ของการคูณ
เวลา 1 ชั่ วโมง
สาระสํ าคัญ

สมบัติการเปลีย่ นหมู่
 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาบวกกัน จะบวกจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรื อบวก
จํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกกับจํานวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน สมบัติน้ ี
เรี ยกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาคูณกัน จะคูณจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรื อคูณ
จํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึงคูณกับจํานวนที่เหลือ ผลคูณย่อมเท่ากัน สมบัติน้ ีเรี ยกว่า
สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก และการเปลี่ยนหมู่ของการคูณใน
การคิดคํานวณได้
2. สามารถทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย ทํางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา
ด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง
สาระการเรี ยนรู้
สมบัติการเปลีย่ นหมู่
 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทบทวนความรู ้เรื่ องสมบัติการสลับที่ โดยครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน 2 กลุ่ม ให้นกั เรี ยนเล่น
เกมหากันให้เจอ โดยครู ติดบัตรโจทย์ที่เป็ นโจทย์การสลับที่การบวกและการคูณควํ่าไว้บนกระดานแม่เหล็ก
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315 + 34,999

34,999 + 315

455 × 2,000

789 + 123,456

456,888+ 999

45 × 123,800

123,456 × 90

999 + 456,888

123,456 + 789

2,000 × 455

123,800 × 45

90 × 123,456

ตัวแทนนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 ออกมาเปิ ดบัตรโจทย์ครั้งละ 2 ใบ พร้อมโชว์บตั รให้เพื่อนดู
ถ้าเป็ นโจทย์ที่มีคาํ ตอบเดียวกัน (เป็ นโจทย์การสลับที่การบวกหรื อการคูณ) จะได้ 1 คะแนน แล้วนํา
บัตรไปติดไว้ดา้ นซ้ายของกระดาน ถ้าไม่ใช่โจทย์ที่มีคาํ ตอบเดียวกัน ให้ควํ่าไว้ที่เดิม แล้วตัวแทน
นักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ออกมาเปิ ดบัตรโจทย์ สลับกันไปจนจับคู่บตั รครบทุกใบ กลุ่มที่ได้คะแนนมากกว่า
เป็ นฝ่ ายชนะ
ครู และนักเรี ยนร่ วมสรุ ปความรู ้เรื่ องสมบัติการสลับที่ (จํานวนสองจํานวนที่นํามาบวก
หรือคูณกัน สามารถสลับทีก่ ันได้ โดยทีผ่ ลบวกหรือผลคูณยังคงเท่ ากัน)
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ แล้วครู แจกบัตรโจทย์ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ดังนี้
จงเติมคําตอบ
1) ก. ( 5 + 2 ) + 4
2) ก. ( 10 + 7 ) + 3
3) ก. ( 15 + 45 ) + 55
4) ก. ( 50 + 20 ) + 80
5) ก. ( 25 + 34 ) + 66

=
=
=
=
=

ข.
ข.
ข.
ข.
ข.

5+(2+ 4)
10 + ( 7 + 3 )
15 + ( 45 + 55 )
50 + ( 20 +80 )
25 + ( 34 + 66 )

=
=
=
=
=

ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ช่วยกันหาคําตอบใส่ ในช่องว่างในบัตรโจทย์ และพิจารณา
ผลคูณข้อ ก และ ข้อ ข ของแต่ละข้อเท่ากันหรื อไม่ ให้คู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอผลงาน ครู และ
นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
ครู เสนอความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก ในใบความรู ้ ดังนี้
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3. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่เดิม แล้วครู แจกบัตรโจทย์ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ดังนี้
จงเติมคําตอบ
1) ก. ( 5 × 2 ) × 44
2) ก. ( 10 × 8 ) × 8
3) ก. ( 5 × 4 ) × 9
4) ก. ( 50 × 20 ) × 6
5) ก. ( 25 × 40 ) × 66

=
=
=
=
=

ข.
ข.
ข.
ข.
ข.

5 × ( 2 × 44 ) =
10 × ( 8 × 8 ) =
5×(4×9) =
50 × ( 20 × 6 ) =
25 × ( 40 × 66 ) =

ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ช่วยกันหาคําตอบใส่ ในช่องว่างในบัตรโจทย์ และพิจารณา
ผลคูณข้อ ก และ ข้อ ข ของแต่ละข้อเท่ากันหรื อไม่ ให้คู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอผลงาน ครู และ
นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
ครู เสนอความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ ในใบความรู ้ดงั นี้

ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
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4. ครู ติดบัตรโจทย์ลงบนกระดานแม่เหล็กและหาอาสาสมัครผูแ้ ทนนักเรี ยนออกมา
เขียนโจทย์ใหม่โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ ดังนี้
 (58 + 42) + 17 แนวการตอบ 58 + (42 + 17)
 600 + (245 + 197) แนวการตอบ (600 + 245) + 197
 25
 ×(20 × 12)

แนวการตอบ (25 × 20) × 12

 (52 × (200 × 5)

แนวการตอบ (52 × 200) × 5

5. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่เดิมช่วยกันเติมตัวเลขลงในช่องว่างจากบัตรกิจกรรม
“จํานวนอะไรเอ่ย” ให้นกั เรี ยนคู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอผลงาน ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และร่ วมกันอภิปรายว่ามีวธิ ี การใดที่จะช่วยให้หาคําตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ ว
นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ดงั นี้
สมบัติการเปลีย่ นหมู่
1.1 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาบวกกัน จะบวกจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรื อ
บวกจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกกับจํานวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน
1.2 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาคูณกัน จะคูณจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรื อคูณ
จํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึงคูณกับจํานวนที่เหลือ ผลคูณย่อมเท่ากัน
ขั้นนําไปใช้
6. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่เดิมทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5/1 แสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้
สมบัติการเปลี่ยนหมู่ จากนั้นร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และร่ วมกันอภิปรายว่ามีวิธีการใดที่จะ
ช่วยให้หาคําตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ ว
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
7. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 5/2 เป็ นการบ้าน โดยให้สร้างโจทย์การบวกและ
การคูณของจํานวนสามจํานวน แล้วแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกและ
สมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณอย่างละ 2 ข้อ นําเสนอผลงานให้น่าสนใจ ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอ
บนป้ ายนิเทศ โดยให้เพื่อนที่จบั คู่กนั ให้คะแนนและตรวจสอบความถูกต้อง ครู ชื่นชมและ
ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

149
สื่ อการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.

บัตรโจทย์การบวกและการคูณจํานวนสามจํานวน
ใบความรู ้ที่ 5/1
ใบกิจกรรมที่ 5/1, 5/2
บัตรกิจกรรม “จํานวนอะไรเอ่ย”

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรมที่ 5/1, 5/2
1.2 สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินของการทําใบกิจกรรม
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4)
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
คําชี้แจง : ให้ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนแล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ – สกุล

ความเชื่อมั่น
ในตนเอง

การทํางาน
อย่ างเป็ นระบบ

3

3

2

1

2

1

การทํางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3 2 1

การตรงต่ อ
เวลา

ความรอบคอบ
3

2

1

3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน 12-15 คะแนน ระดับ ดี
ช่วงคะแนน 8-11 คะแนน ระดับ พอใช้
ตํ่ากว่า 8 คะแนน
ระดับ ปรับปรุ ง

รวม
15
คะแนน
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กิจกรรม “จํานวนอะไรเอ่ ย
ชื่อ……………………………………………………………………เลขที…
่ ……………..
ชื่อ……………………………………………………………………เลขที…
่ ……………..
ให้นกั เรี ยนเติมจํานวนที่เป็ นจริ งลงในช่องสี่ เหลี่ยมต่อไปนี้
1. ( 96 + 22 ) + 78

=

96 + ( 22 +

2. 37 + ( 63 + 89 )

=

(

=

( 79 +

) + 67

=

89 + (

+ 298 )

=

( 123 +

) + 456

6. ( 9 × 22 ) × 7

=

9 × ( 22 ×

7. ( 24 × 98 ) ×

=

24 × ( 98 × 32 )

8. 30 × ( 63 × 89 )

=

(

=

(

=

65 × (

3. 79 + ( 21 +
4.

)

+ ( 702 + 89 )

5. 123 + ( 521 +

9. 25 × ( 8 ×
10. ( 125 × 65 ) ×

)

)

)
+ 63 ) + 89

)

× 63 ) × 89
× 8 ) × 54
×8)
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ใบกิจกรรมที่ 5/1
คําชี้แจง จงแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่
ตัวอย่าง 18 × 37 × 5
วิธีทาํ 18 × (5 × 37) =
=
=
ตอบ ๔,๓๓๐
1. (577 + 569) + 231

(18 × 5) × 37
90 × 37
4,330

2. 445 + (555 + 798)

…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
3. 40 × (25 × 508)

4. (50 × 125) × 80

…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
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ใบกิจกรรมที่ 5/2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวกและการคูณของจํานวนสามจํานวน แล้วแสดงวิธีหาผลลัพธ์
โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณอย่างละ 2 ข้อ ให้ตกแต่ง
ผลงานให้สวยงามและน่าสนใจ นําเสนอผลงานโดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้
เรื่อง…………………………………………………………………………………
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………......
จุดประสงค์ สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
ในการคิดคํานวณได้
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่
จํานวนสามจํานวนที่นาํ มาบวกหรื อคูณกัน จะบวกหรื อคูณจํานวนที่หนึ่ งกับจํานวนที่สอง
หรื อจะบวกหรื อคูณจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกหรื อคูณกับจํานวนที่เหลือ
ผลบวกหรื อผลคูณย่อมเท่ากัน สมบัติน้ ีเรี ยกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่
วิธีดําเนินงาน
1.ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่
ของการคูณ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
2.สร้างโจทย์การบวกและการคูณของจํานวนสามจํานวนอย่างละ 2 ข้อ
3.หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่
ผลการดําเนินงาน
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ใบความรู้ ที่ 5/1
สมบัติการเปลีย่ นหมู่
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ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่องสมบัติการแจกแจง

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

การคูณจํานวนที่หนึ่งกับผลบวกของจํานวนที่สองและจํานวนที่สาม จะได้ผลลัพธ์
เท่ากับผลคูณของจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สอง บวกกับผลคูณของจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สาม
สมบัติน้ ีเรี ยกว่า สมบัติการแจกแจง
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคํานวณได้
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานอย่างง่ายที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระการเรี ยนรู้
สมบัติการแจกแจง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ โดยครู โชว์บตั รโจทย์
แสดงสมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ ครั้งละ 1 ใบ ดังนี้
956 + 23,345 = 23,345 + 956

999 + 87,666 = 87,666 + 999

95 × 2,000 = 2,000 × 95

66 × 233 = 233 × 66

(56 + 23) + 77 = 56 + (23 + 77)

87 + (13 + 79) = (87 + 13) + 79

(25 × 2) × 75 = 25 × (2 × 75)

(500 × 2) × 98 = 500 × (2 × 98)

ครู ให้นกั เรี ยนบอกว่าบัตรโจทย์ที่ครู แสดงเป็ นการใช้สมบัติใดในการคิดคํานวณ
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ขั้นนําเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตภาพบนกระดานแม่เหล็ก ดังนี้

แบบที่ 1
แบบที่ 2
ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ดังนี้
แบบที่ 1
แบบที่ 2
 แต่ละแถวมีรูปอะไรบ้าง
 มีรูป  กี่แถว (2 แถว) แถวละกี่รูป (3 รูป)
( จํานวน 3 รู ป, จํานวน 4 รูป)
 เขียนแทนจํานวนได้อย่างไร (2 × 3)
 เขียนแทนจํานวนได้อย่างไร (3 + 4)
 มีรูป กี่แถว (2 แถว) แถวละกี่รูป (4 รู ป)
 ถ้าจํานวนรู ปเรขาคณิ ตหนึ่ งแถวเท่ากับ (3+4)  เขียนแทนจํานวนได้อย่างไร (2 × 4)
แล้วมี 2 แถว เป็ นเท่าใด
 จะหาจํานวนรู ปเรขาคณิ ตทั้งหมดอย่างไร
(2 × (3 + 4) = 2 × 7 = 14)
[นํามารวมกัน (2+3) + (2×4) = 6+8 = 14)]
ครู ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบคําตอบของวิธีคิดทั้ง 2 แบบว่าเท่ากันหรื อไม่ (เท่ ากัน) และ
ให้ผแู ้ ทนนักเรี ยนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความเท่ากันบนกระดาน ดังนี้
2 × (3 + 4) = (2 × 3) + (2 × 4)
ครู อธิ บายเกี่ยวกับสมบัติการแจกแจง โดยใช้ตวั อย่างประกอบดังนี้
พิจารณาการหาคําตอบ 4 × (20 + 5) และ (4 × 20) + (4 × 5)
4 × (20 + 5) = 4 × 25
(4 × 20) + (4 × 5) = 80 + 20
= 100
= 100
ดังนั้น 4 × (20 + 5) = (4 × 20) + (4 × 5) = 100
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
3. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ จากนั้นครู แจกบัตรโจทย์ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหาผลลัพธ์ ดังนี้
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จงหาผลลัพธ์
1) ก. 4 × ( 30 + 3 )
2) ก. 3 × ( 70 + 4 )
3) ก. 9 × ( 100 + 20 )
4) ก. 5 × ( 115 + 35 )
5) ก. 6 × ( 120 + 25 )

=
=
=
=
=

ข.
ข.
ข.
ข.
ข.

( 4 ×30 ) + ( 4 × 3 )
( 3 × 70 ) + ( 3 × 4 )
( 9 × 100 ) + ( 9 × 20 )
( 5 × 115 ) + ( 5 × 35 )
( 6 × 120 ) + ( 6 × 25 )

=
=
=
=
=

ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่แข่งขันกันหาคําตอบและพิจารณาผลลัพธ์เท่ากันหรื อไม่ เขียน
คําตอบใส่ บตั รโจทย์ ครู เฉลย นักเรี ยนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครู แจกใบกิจกรรมที่ 6/1 ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ให้ช่วยกันเติมตัวเลขลงในช่องว่าง คู่ใด
เสร็ จก่อนให้ออกมานําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน
5. ครู ให้นกั เรี ยน 2 คู่ รวมเป็ น 1 กลุ่ม (4 คน) แล้วครู กาํ หนดโจทย์บนกระดาน ให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติแจกแจงที่ละข้อ ดังนี้
• 25 × (40 + 9)
แนวการตอบ 25 × (40 + 9) = (25 × 40) + (25 × 9)
= 1,000 + 225
= 1,225
ตอบ ๑,๒๒๕
• (20 + 5) × 45

แนวการตอบ (20 + 5) × 45 = (20 × 45) + (5 × 45)
= 900 + 225
= 1,125
ตอบ ๑,๑๒๕
• (14 × 73) + (14 × 27)

แนวการตอบ (14 × 73) + (14 × 27) = 14 × (73 + 27)

ตอบ ๑,๔๐๐

= 14 × 100
= 1,400
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ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับสมบัติการแจกแจง ในใบความรู ้ ดังนี้

ขั้นนําไปใช้
6. ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการแจกแจงในใบกิจกรรมที่ 6/2 แล้ว
ร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าจะมีวธิ ี การใดที่จะช่วยให้หา
คําตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ วขึ้น และจะนําความรู ้ไปใช้ได้อย่างไร (ใช้ ในการคิดคํานวณ)
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
7. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ที่ 6/1 เริ่ มเข้าสู่ โครงงานระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและ
ระบุวธิ ี ดาํ เนิ นงาน ให้นกั เรี ยนสังเกต ส่ วนประกอบของรายงานโครงงานควรเพิ่มเติมหัวข้อจาก
ระยะที่ 1 โดยเพิม่ รายละเอียดของเนื้อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการเขียนวิธีดาํ เนินงาน
ส่ วนประกอบของโครงงานในระยะที่ 2 มีดงั นี้
1) ชื่ อโครงงาน ซึ่ งต้องตั้งชื่ อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
3) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง พิจารณาว่าโครงงานที่ทาํ มีความเกี่ยวข้องหรื อได้
นําเนื้อหาใดของคณิ ตศาสตร์ มาใช้บา้ ง ให้เติมสาระสําคัญของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ลงไปด้วย โดย
นักเรี ยนสามารถเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องจากเนื้ อหาในหนังสื อเรี ยน หรื อจากบทสรุ ปของบทเรี ยน
4) วิธีดําเนินงาน ให้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ การได้ผลดําเนินงานตาม
โครงงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบ สิ่ งที่ตอ้ งการ หรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์ นักเรี ยน
สามารถเรี ยบเรี ยงขึ้นจากวิธีการ ขั้นตอนที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิโดยตรง
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5) ผลการดําเนินงาน เป็ นส่ วนที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่
ระบุไว้ในจุดประสงค์ การนําเสนอผลการดําเนิ นงานต้องมีความน่าสนใจ อาจเป็ นรู ปภาพ หรื อ
แผนภาพประกอบก็ได้
8. ครู ให้นกั เรี ยนจัดทําโครงงานอย่างง่ายเป็ นการบ้าน โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาและ
นําเสนอตัวอย่างโจทย์ที่ใช้สมบัติของจํานวนนับในการคิดคํานวณ ซึ่ งได้แก่สมบัติการสลับที่ของ
การบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของ
การคูณ และสมบัติการแจกแจง มาอย่างละ 1 ข้อ ควรเลือกวิธีการนําเสนอให้น่าสนใจเหมาะสมกับ
เนื้อหาหรื อผลงาน ดังตัวอย่างโครงงานอย่างง่ายในใบความรู ้ที่ 6/1 ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอบนป้ าย
นิเทศ แล้วให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่นตรวจสอบความถูกต้อง ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1. แถบโจทย์
2. รู ปเรขาคณิ ต
3. ใบกิจกรรมที่ 6/1, 6/2, 6/3
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ประเมินคุณภาพโครงงานจากผลงานโครงงานอย่างง่ายที่นกั เรี ยนนําเสนอโดย
เพื่อนนักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
1.3 ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยครู ผสู ้ อน
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินของการทําใบกิจกรรม
(เหมือนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4)
2.1 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
(เหมือนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3)
2.3 แบบเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3)
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ใบกิจกรรมที่ 6/1
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมจํานวนที่เป็ นจริ งลงในช่องสี่ เหลี่ยมต่อไปนี้
1. 9 × ( 20 + 8 )

= ( 9 × 20 ) + ( 9 ×

2. 6 × ( 80 + 5 )

= (

3. 8 × ( 70 +
4. (

)

×35 ) + (

5. ( 9 ×

× 65 ) =

4 × ( 35 + 65 )

×(

)+(
)

+

) =
+

10 × ( 42 + 58 )

=

+

× 30 )

× ( 25 + 75 )

= (12 ×

×(

9. 13 × (
10.

( 8 × 70 ) + (

=

) + ( 10 ×

7. 12 × ( 45 + 6 )
8.

× 80 ) + ( 6 × 5 )

) + ( 9 × 75 ) =

6. ( 10 ×

)

=
(
) = (18 ×

×

)

( 5 ×14 ) + ( 5 × 8 )

×6)+(
)+(

×9)
×

)
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ใบกิจกรรมที่ 6/2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการแจกแจง
2. (40 + 5) × 25
1. 20 × (40 + 9)
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
3. (18 × 45) + (18 × 55)
4. 81 × 45
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
5. 21 × 472
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
………………………………………………….. ………………………………………………...
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ใบกิจกรรมที่ 6/3
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนจัดทําโครงงานอย่างง่าย โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาและนําเสนอตัวอย่างโจทย์ที่
ใช้สมบัติของจํานวนนับในการคิดคํานวณ ซึ่ งได้แก่สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่
ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ และสมบัติการแจก
แจง มาอย่างละ 1 ข้อ ในการนําเสนอผลงานควรเลือกวิธีการนําเสนอให้น่าสนใจเหมาะกับเนื้ อหา
หรื อผลงาน นําเสนอโครงงานโดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้
โครงงาน………………………………………………………………………………
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………..
จุดประสงค์ ……………………………………………………………………………
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วิธีดําเนินงาน
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
ผลการดําเนินงาน
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ใบความรู้ ที่ 6/1
ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวธิ ีดาํ เนินงาน
ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวธิ ี ดาํ เนินงาน ส่ วนประกอบของรายงานโครงงาน
ควรเพิ่มเติมหัวข้อจากระยะที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้น โดยเพิ่มรายละเอียดของ
เนื้อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องและการเขียนวิธีดาํ เนินงาน โดยให้เขียนต่อจากจุดประสงค์
ก่อนที่แสดงผลของการดําเนินงาน ส่ วนประกอบของโครงงาน มีดงั นี้
1) ชื่ อโครงงาน ซึ่ งต้องตั้งชื่ อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
3) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง พิจารณาว่าโครงงานที่ทาํ มีความเกี่ยวข้องหรื อ
ได้นาํ เนื้ อหาใดของคณิ ตศาสตร์ มาใช้บา้ ง ให้เติมสาระสําคัญของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ลงไปด้วย
โดยนักเรี ยนสามารถเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากเนื้ อหาในหนังสื อเรี ยน หรื อจากบทสรุ ปของ
บทเรี ยน
4) วิธีดําเนินงาน ให้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ การได้ผลดําเนินงานตาม
โครงงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบ สิ่ งที่ตอ้ งการ หรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์
นักเรี ยนสามารถเรี ยบเรี ยงขึ้นจากวิธีการ ขั้นตอนที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิโดยตรง
5) ผลการดําเนินงาน เป็ นส่ วนที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอ
ในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ การนําเสนอผลการดําเนิ นงานต้องมีความน่าสนใจ อาจเป็ น
รู ปภาพ หรื อแผนภาพประกอบก็ได้
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ใบความรู้ที่ 6/1 (ต่ อ)
ตัวอย่ างโครงงานอย่ างง่ าย
โครงงานหาความยาวเส้ นผ่ านศูนย์ กลางของต้ นไม้
ผู้จัดทํา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จุดประสงค์
เพื่อหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) และความยาวเส้นรอบวง (c)
ของรู ปวงกลมมีความสัมพันธ์กนั คือ
ความยาวเส้นรอบวง ÷ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง =
หรื อเขียนเป็ น c =
วิธีดําเนินงาน

d

1. สํารวจสิ่ งรอบตัวที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม ได้แก่ ต้นมะพร้าว
ต้นมะม่วง และต้นขนุน อย่างละ 1 ต้น
2. วัดความยาวของเส้นรอบวงของต้นไม้ท้ งั 3 ต้น จดบันทึกไว้
3. คํานวณหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ โดยใช้สูตร
ความยาวเส้นรอบวง ÷ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง =
หรื อ

c
d

= จะได้ d = เมื่อ มีค่าประมาณ

4. บันทึกผลการสํารวจ และการคิดคํานวณในตาราง

22
7

ผลการดําเนินงาน
ผลการวัดความยาวเส้นรอบวง และการหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้แสดง
ได้ดงั ตาราง
ชนิดของต้ นไม้
ต้นมะพร้าว
ต้นมะม่วง
ต้นหางนกยูง

ความยาวเส้ นรอบวง (ซม.)
ความยาวเส้ นผ่ านศูนย์ กลางประมาณ (ซม.)
95
30
120
38
148
47
ที่มา: ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-39)
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ตัวอย่ างโครงงานอย่ างง่ าย
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ที่มา: จริ ยา หวันหะ (2556, น. 129-130)
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ตัวอย่างโครงงานอย่างง่าย
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ที่มา: เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550, น. 122-123)
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 1 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

โจทย์ปัญหา หมายถึง สถานการณ์ที่ประกอบไปด้วยภาษาและตัวเลขที่ตอ้ งการคําตอบ
โดยจะต้องคิดและตัดสิ นใจใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสมมาแก้ปัญหา
การแก้โจทย์ปัญหาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ รู ้ถึงสิ่ งที่โจทย์กาํ หนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม
เพื่อวิเคราะห์วา่ จะหาคําตอบด้วยวิธีใด และเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงแสดงวิธีทาํ หา
คําตอบและตรวจสอบ เราสามารถนํากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์
วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถวิเคราะห์ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และ
การหารของจํานวนนับ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได้
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
สาระการเรี ยนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่ วโมงที่ 1
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ จริ งที่ตอ้ งแก้ปัญหา
เกี่ยวกับจํานวน เช่น การซื้ อขายสิ นค้า และร่ วมกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดังกล่าว
ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ แล้วครู แจกแถบโจทย์ปัญหาให้แต่ละคู่ ดังนี้
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สุ ชาวดีตอ้ งการซื้อรถยนต์ราคา 685,000 บาท เขามีเงินอยูแ่ ล้ว 380,000 บาท
เขาต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร
ให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์พร้อมกัน จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนทําความเข้าใจโจทย์โดยการขีดเส้น
ใต้สิ่งที่โจทย์กาํ หนดขีดเส้นใต้สีน้ าํ เงิน และสิ่ งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ดว้ ยสี แดง ดังนี้
สุ ชาวดีตอ้ งการซื้อรถยนต์ราคา 685,000 บาท เขามีเงินอยูแ่ ล้ว 380,000 บาท
เขาต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร
จากนั้นครู แนะนําการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์ โมเดลดังนี้
วางแผน
รถยนต์ราคา 685,000 บาท
มีเงินอยู่ 380,000 บาท
ต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร

ต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร (ใช้วธิ ี ลบในการหาคําตอบ)
3. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ร่ วมกันเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาํ จากโจทย์ที่
กําหนด ลงในกระดาษเปล่า แล้วเลือกผูแ้ ทนคู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอ ดังนี้
ประโยคสัญลักษณ์ 685,000 - 380,000 =
วิธีทาํ
สุ ชาติตอ้ งการซื้ อรถยนต์ราคา
685,000
บาท
เขามีเงินอยูแ่ ล้ว
380,000
บาท
เขาต้องหาเงินเพิ่มอีก
305,000
บาท
ตอบ เขาต้องหาเงินเพิ่มอีก ๓๐๕,๐๐๐
บาท
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าจะมีวธิ ี การตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบได้อย่างไรบ้าง
(ใช้ ความสั มพันธ์ ของการบวกและการลบ หรือประมาณคําตอบ)
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบ โดยการประมาณคําตอบบนกระดาน 305,000
เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล เพราะ 685,000 - 380,000 มีค่าประมาณ 700,000 - 400,000 ซึ่งเท่ากับ
300,000 และ 305,000 มีค่าใกล้เคียง 300,000
4. ครู แจกแถบโจทย์ปัญหาให้แต่ละคู่ ให้นกั เรี ยนฝึ กแก้โจทย์ปัญหาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
อีกครั้งดังนี้
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ร้านค้าขายตูเ้ ย็นราคาตูล้ ะ 12,000 บาท ขายได้ 250 ตู ้ ร้านค้าจะได้เงินเท่าใด
นักเรี ยนทําความเข้าใจโจทย์โดยการขีดเส้นใต้ส่ิ งที่โจทย์กาํ หนดขีดเส้นใต้สีน้ าํ เงิน
และสิ่ งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ดว้ ยสี แดง ดังนี้
ร้านค้าขายตูเ้ ย็นราคาตูล้ ะ 12,000 บาท ขายได้ 250 ตู ้ ร้านค้าจะได้เงินเท่าใด
จากนั้นครู แนะนําการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา ด้วยการสรุ ปโจทย์แต่ละประโยคเป็ น
ข้อความสั้น ๆ ดังนี้
วางแผน
ตูเ้ ย็นตูล้ ะ 12,000 บาท
ขายได้ 250 ตู ้
ร้านค้าจะได้เงินเท่าใด (ใช้วธิ ี คูณในการหาคําตอบ)
ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ร่ วมกันเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาํ จากโจทย์
ที่กาํ หนด ลงในกระดาษเปล่า แล้วเลือกผูแ้ ทนคู่ที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอ ดังนี้
ประโยคสัญลักษณ์ 12,000 × 250 =
วิธีทาํ
ร้านค้าขายตูเ้ ย็นราคาตูล้ ะ
12,000
บาท
ขายได้
250
ตู้
ร้านค้าจะได้เงิน 12,000 × 250 = 3,000,000
บาท
ตอบ ร้านค้าจะได้เงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าจะมีวธิ ี การตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบได้อย่างไรบ้าง
(ใช้ ความสั มพันธ์ ของการคูณและการหาร หรือประมาณคําตอบ)
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบ โดยการประมาณคําตอบบนกระดาน 3,000,000
เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล เพราะ 12,000 × 250 มีค่าประมาณ 10,000 × 300 ซึ่ งเท่ากับ 3,000,000
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
5. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 7/1 แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ ครู ให้นกั เรี ยนที่
เสร็ จก่อนนําเสนอผลงาน
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่า การแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้วธิ ี การ 4 ขั้นตอน โดย
ครู ให้นกั เรี ยนเขียนเป็ นแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดบนกระดาน ดังนี้
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กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น
4. ตรวจสอบ: ตรวจความสมเหตุสมผลของคําตอบและตรวจคําตอบ
3. ลงมือทํา: แสดงวิธีทาํ คิดคํานวณคําตอบ
2. วางแผน: บอกวิธีหาคําตอบ และเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
1. ทําความเข้
ขั้นานํใจโจทย์
าไปใช้ : อ่านและวิเคราะห์โจทย์

7. ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มกลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถทําใบกิจกรรมที่ 7/2 เขียน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทาํ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบในเวลา 15 นาที โดย
ครู ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําผลงานไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรี ยน
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
8. ครู ให้นกั เรี ยนจัดทําใบกิจกรรมที่ 7/3 เป็ นการบ้าน โดยไปค้นคว้าโจทย์ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ และการหาร อย่างละ 1 ข้อ แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีหาคําตอบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานให้น่าสนใจ ซึ่งมี
ส่ วนประกอบของผลงาน ได้แก่ ชื่อเรื่ อง จุดประสงค์ สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาํ เนินการ
ผลการดําเนิ นงาน
9. ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานบนป้ ายนิเทศ ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1. แถบโจทย์ปัญหา
2. บัตรโจทย์ปัญหา
3. ใบกิจกรรมที่ 7/1, 7/2, 7/3
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
13. ประเมินทักษะ/กระบวนการ
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้ (เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1)
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ใบกิจกรรมที่ 7/1
จงแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์
วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ
โจทย์ ปัญหา ถุงเท้า 1 คู่ ราคา 25 บาท ร้านค้าสั่งซื้อถุงเท้าเป็ นเงิน 5,550 บาท ร้านค้าสั่งซื้ อถุงเท้า
ไปทั้งหมดกี่คู่
ทําความเข้ าใจโจทย์ :
1. โจทย์ถามอะไร
2. โจทย์กาํ หนดอะไรให้บา้ ง

วางแผน :

ลงมือทํา :

ตรวจสอบ :
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ใบกิจกรรมที่ 7/2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทาํ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ โดยให้แต่ละกลุ่มวางแผนช่วยกันให้เสร็ จภายในเวลา 15 นาที
ตัวอย่ าง โนราห์ซ้ื อบ้านราคา 4,875,000 บาท ซื้อรถยนต์ราคา 687,900 บาท โนราห์จ่ายเงิน
ซื้ อบ้านมากกว่ารถยนต์เท่าใด
ประโยคสัญลักษณ์ 4,875,000 - 687,900 =
วิธีทาํ โนราห์ซ้ื อบ้านราคา
4,875,000 บาท
ซื้ อรถยนต์ราคา
687,900 บาท
โนราห์จ่ายเงินซื้อบ้านมากกว่ารถยนต์ 4,875,000 - 687,900 = 4,187,100 บาท
ตอบ โนราห์จ่ายเงินซื้อบ้านมากกว่ารถยนต์ ๔,๑๘๗,๑๐๐ บาท
ตรวจสอบ 4,187,100 เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล เพราะ
4,875,000 - 687,900 มีค่าประมาณ 4,880,000 - 690,000 ซึ่ งเท่ากับ 4,190,000
และ 4,187,100 มีค่าใกล้เคียง 4,190,000

1. ฟ้ าใสขายโทรศัพท์มือถือ 32 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 24,599 บาท ฟ้ าใสขายโทรศัพท์ได้เงินเท่าใด
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ใบกิจกรรมที่ 7/2 (ต่ อ)
2. นารี รัตน์จา้ งคนขุดบ่อเลี้ยงปลา 23,900 บาท ซื้อพันธุ์ปลามาปล่อย 12,880 บาท นารี รัตน์
ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาชนกัน ได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุจาํ นวน 155,000 บาท
ผูส้ ู งอายุได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตําบลนี้มีผสู ้ ู งอายุกี่คน
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ใบกิจกรรมที่ 7/3
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนไปค้นคว้าโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร อย่างละ 1 ข้อ แล้ว
เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีหาคําตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ
นําเสนอผลงานให้น่าสนใจ โดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้

โครงงาน………………………………………………………………………………..
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………....
จุดประสงค์ ……………………………………………………………………………..
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
วิธีดําเนินงาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ผลการดําเนินงาน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8

ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่องโจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 2 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนต้องคิดคํานวณทีละขั้นตอน ต้องอ่าน
โจทย์ให้เข้าใจ รู ้ถึงสิ่ งที่โจทย์กาํ หนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม เพื่อวิเคราะห์วา่ จะหาคําตอบด้วยวิธีใด
และเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงแสดงวิธีทาํ หาคําตอบ และตรวจสอบ เราสามารถนํา
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ ไปใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถวิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจํานวนนับ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได้
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังคนอื่น และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งผลงานกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่ วโมงที่ 1
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (คละความสามารถ) ครู และนักเรี ยนช่วยกัน
ยกตัวอย่างโจทย์ระคนแล้วเขียนบนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนโจทย์ระคน
พร้อมทั้งหาคําตอบภายในเวลา 5 นาที กลุ่มที่ได้จาํ นวนข้อมากที่สุด 3 ลําดับแรก ออกมานําเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นนําเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มจับคู่แล้วแจกใบความรู ้ที่ 8/1โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน ดังนี้
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ใบความรู้ ที่ 8/1
โจทย์ ปัญหา บ่อปลา 9 บ่อ แต่ละบ่อเลี้ยงปลา 525 ตัว ซื้ อเพิ่มอีก 680 ตัว จะมีปลาทั้งหมดกี่ตวั
(บ่อปลา 9 บ่อ แต่ละบ่อเลี้ยงปลา 525 ตัว ซื้ อเพิ่มอีก 680 ตัว จะมีปลาทั้งหมดกี่ตวั )
ทําความเข้ าใจโจทย์ :
 โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร (จะมีปลาทั้งหมดกีต่ ัว)
 โจทย์กาํ หนดอะไรมาให้บา้ ง
- บ่อปลา

9 บ่อ

- แต่ละบ่อเลี้ยงปลา 525 ตัว
- ซื้ อเพิ่มอีก

680 ตัว

วางแผน :  จะต้องใช้วธิ ี ใดหาคําตอบ (ใช้ วธิ ีการคูณ และการบวก)
 เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ((9 × 525) + 680 =
ลงมือทํา :

มีบ่อปลา

9

บ่อ

525

ตัว

รวมมีปลา 9 × 525 = 4,725

ตัว

ซื้อปลามาเพิ่มอีก

ตัว

แต่ละบ่อมีปลา

680

)

จะมีปลาทั้งหมด 4,725 + 680 = 5,405 ตัว
ตอบ จะมีปลาทั้งหมด ๕,๔๐๕ ตัว
ตรวจสอบ : 5,405 เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล
เพราะ (9 × 525) + 680 มีค่าประมาณ(10 × 500) + 700 ซึ่ งเท่ากับ 5,000 + 700 = 5,700
และ 5,405 มีค่าใกล้เคียง 5,700
ให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์พร้อมกัน จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนพิจารณากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ระคน ทั้ง 4 ขั้น คือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ ครู นะนําเพิ่มเติมว่า
ขั้นทําความเข้าใจโจทย์ เราอาจสรุ ปโจทย์เป็ นข้อความสั้น ๆ หรื อวาดรู ปภาพให้สอดคล้องกับ
โจทย์ปัญหา ซึ่ งจะทําให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจโจทย์ได้ง่ายขึ้น
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ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
3. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน (คละความสามารถ) ฝึ กทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 8/1 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน แล้วหาอาสาสมัครออกมานําเสนอผลงาน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนว่า การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนต้องคิดคํานวณทีละขั้นตอน การแก้โจทย์
ปั ญหาระคน ใช้วธิ ี การคือ ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นนําไปใช้
5. ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 8/2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยให้
นักเรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาํ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากโจทย์ที่
ครู กาํ หนด จับฉลากทําคนละ 1 ข้อในเวลา 5 นาที แล้วให้คนที่เลือกข้อเดียวกันจับกลุ่มกัน เพื่อ
ร่ วมกันตรวจสอบและแก้ไข แล้วนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
6. ครู สั่งการบ้านนักเรี ยนให้ไปค้นหาโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จาก
หนังสื อเรี ยน จากเอกสารในห้องสมุด หรื อค้นคว้าในอินเตอร์ เน็ต แล้วเลือกโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคนพร้อมเฉลยคําตอบโดยแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์และ
แสดงวิธีทาํ โจทย์ปัญหาระคน มาคนละ 1 ข้อ
ชั่ วโมงที่ 2
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
7. ครู ทบทวนโครงงานอย่างง่าย ในระยะที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวธิ ี ดาํ เนิ นงาน
ที่มีองค์ประกอบที่สาํ คัญของโครงงาน ได้แก่
1) ชื่ อโครงงาน ซึ่ งต้องตั้งชื่ อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
3) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง พิจารณาว่าโครงงานที่ทาํ มีความเกี่ยวข้องหรื อได้
นําเนื้อหาใดของคณิ ตศาสตร์ มาใช้บา้ ง ให้เติมสาระสําคัญของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ลงไปด้วย โดย
นักเรี ยนสามารถเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องจากเนื้ อหาในหนังสื อเรี ยน หรื อจากบทสรุ ปของบทเรี ยน
4) วิธีดําเนินงาน ให้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ การได้ผลดําเนินงานตาม
โครงงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบ สิ่ งที่ตอ้ งการ หรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์ นักเรี ยน
สามารถเรี ยบเรี ยงขึ้นจากวิธีการ ขั้นตอนที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิโดยตรง
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5) ผลการดําเนินงาน เป็ นส่ วนที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่
ระบุไว้ในจุดประสงค์ การนําเสนอผลการดําเนิ นงานต้องมีความน่าสนใจ อาจเป็ นรู ปภาพ หรื อ
แผนภาพประกอบก็ได้
8. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้ในชัว่ โมงที่ 1 จัดทําโครงงานอย่างง่าย
ในใบกิจกรรมที่ 8/3 โดยรวบรวมโจทย์ปัญหาระคนที่สมาชิกของกลุ่มนํามาจากการทําการบ้าน
ในชัว่ โมงที่แล้ว จัดทําเป็ นใบความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาระคน เพื่อจัดไว้ในมุมหนังสื อของห้องเรี ยน
แล้วให้นกั เรี ยนมีอิสระในการนําเสนอโครงงานให้น่าสนใจ แล้วตกแต่งระบายสี ให้สวยงาม
9. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1. บัตรโจทย์ปัญหา
2. ใบกิจกรรมที่ 8/1, 8/2, 8/3
3. ใบความรู ้ที่ 8/1
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
1.2 ตรวจใบกิจกรรมที่ 8/1, 8/2, 8/3
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4)
2.2 แบบบันทึกผลการประเมินของการทําใบกิจกรรม
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4)
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ใบกิจกรรมที่ 8/1
จงแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ
ทําความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทํา และตรวจสอบ
โจทย์ ปัญหา ร้านค้ามีปากกานํ้าเงิน 48,000 ด้าม จัดใส่ กล่อง กล่องละ 4 โหล และขายไป
ในราคากล่องละ 209 บาท ร้านค้าได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ทําความเข้ าใจโจทย์ :

วางแผน :

ลงมือทํา :

ตรวจสอบ :
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ใบกิจกรรมที่ 8/2
ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาํ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จาก
โจทย์ที่ครู กาํ หนด เลือกทําข้อที่สนใจคนละ 1 ข้อในเวลา 5 นาที (ทําในกระดาษ A4)
1. พีข่ ายหนังสื อ 180 เล่ม ๆ ละ 100 บาท นําเงินไปซื้ อกางเกงตัวละ 200 บาท จะได้กางเกง
กี่ตวั
2. แม่คา้ ซื้ อปลามาขายเป็ นเงิน 125,000 บาท วันนี้ แม่คา้ ขายปลาทับทิมได้เงิน 45,789 บาท
และขายปลาเนื้ออ่อนได้เงิน 55,745 บาท วันนี้แม่คา้ ขาดทุนอยูเ่ ท่าไร
3. เดือนนี้คุณพ่อมีรายได้จากการขายที่ดินเป็ นเงิน 454,000 บาท จ้างช่างก่อสร้างต่อเติมบ้าน
เป็ นเงิน 250,000 บาท แล้วได้เงินจากค่าเช่าบ้านอีก 92,500 บาท เดือนนี้คุณพ่อเหลือเงิน
เท่าไร
4. ร้านค้าขายเสื้ อนักเรี ยนราคาตัวละ 120 บาท กางเกงราคาตัวละ 180 บาท ถ้าขายเสื้ อและ
กางเกง ได้ 219 ชุด ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร

5. ฟ้ ารุ่ งขายโทรศัพท์ 324 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 4,599 บาท ฟ้ ารุ่ งซื้อโทรศัพท์มารวมเป็ นเงิน
856,000 บาท ฟ้ ารุ่ งได้กาํ ไรหรื อขาดทุนเท่าไร

เราทําได้ทุกข้อเลยนะ
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ใบกิจกรรมที่ 8/3
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้ในชัว่ โมงที่ 1 จัดทําโครงงานอย่างง่าย โดยรวบรวม
โจทย์ปัญหาระคนที่สมาชิกของกลุ่มนํามาจากการทําการบ้านในชัว่ โมงที่แล้ว จัดทําใบความรู ้เรื่ อง
โจทย์ปัญหาระคน เพื่อจัดไว้ในมุมหนังสื อของห้องเรี ยน แล้วให้นกั เรี ยนมีอิสระในการนําเสนอ
โครงงานให้น่าสนใจ แล้วตกแต่งระบายสี ให้สวยงาม นําเสนอโครงงานโดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้

โครงงาน………………………………………………………………………………
ผู้จัดทํา …………………………………………………………………………...
จุดประสงค์ …………………………………………………………………………..
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง ……………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………...
วิธีดําเนินงาน
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
ผลการดําเนินงาน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 9
ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง การสร้ างโจทย์ ปัญหา

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสํ าคัญ

เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากเรื่ องต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยการสร้างโจทย์
ปั ญหา ต้องสร้างให้มีขอ้ มูลเพียงพอที่หาคําตอบ และสิ่ งที่ถามต้องมีความชัดเจน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ส่ ู ตัวชี้วดั
1. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ได้
2. มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน

สาระการเรี ยนรู้
การสร้างโจทย์ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของโจทย์ปัญหา แล้วโดยครู เสนอ
แถบโจทย์ปัญหาใน Power Point และให้นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นและลงข้อสรุ ปว่าเป็ น
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร หรื อเป็ นโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
ประชาจัดเก้าอี้แถวละ 8 ตัว จํานวน 15 แถว จะต้องใช้เก้าอี้กี่ตวั (การคูณ)
บริ ษทั ก ขายวิทยุได้ 235,200 เครื่ อง บริ ษทั ข ขายวิทยุได้ 346,924 เครื่ อง
ทั้งสองบริ ษทั ขายวิทยุรวมกันได้กี่เครื่ อง (การบวก)
ราตรี ซ้ือบ้านราคา 3,695,000 บาท ซื้อรถยนต์ราคา 785,000 บาท ราตรี จ่ายเงินซื้ อบ้าน
มากกว่าซื้อรถยนต์เท่าไร (การลบ)
แม่คา้ มีมงั คุด 60 ผล แบ่งใส่ ถุง ถุงละ 15 ผล จะได้กี่ถุง (การหาร)
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แม่จ่ายค่านํ้าประปา 549 บาท จ่ายค่าไฟฟ้ ามากกว่าค่านํ้าประปา 1,700 บาท แม่จ่ายค่าไฟฟ้ า
และค่านํ้าประปาเท่าใด (การบวก ลบ คูณ หารระคน)
พ่อจ่ายค่าไฟฟ้ า 1,700 บาท จ่ายค่านํ้าประปา 549 บาท พ่อจ่ายค่าไฟฟ้ ามากกว่าค่านํ้าประปา
เท่าใด (การลบ)
นํ้าชาซื้อเสื้ อยืด 8 ตัว ราคาตัวละ 235 บาท เขาต้องจ่ายเงินเท่าใด (การคูณ)
ร้านค้ามีปากกา 3,500 แท่ง จัดใส่ กล่อง กล่องละ 50 แท่ง และนําไปขายราคากล่องละ
150 บาท ร้านค้าจะได้เงินเท่าไร (การบวก ลบ คูณ หารระคน)
สิ ริกญั ญาเก็บเงินวันละ 12 บาท ครบ 14 วัน จะมีเงินเท่าไร (การคูณ)
ดํารงซื้อหนังสื อ 40 เล่ม ราคาเล่มละ 228 บาท ดํารงต้องจ่ายเงินเท่าใด(การคูณ)
วิภามีส้ม 10,500 ผล จัดใส่ ตะกร้า ตะกร้าละ 125 ผล จัดส้มได้ท้งั หมดกี่ตะกร้า(การหาร)
2. ครู และนักเรี ยนทบทวนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาว่าอาจใช้ 4 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์
โจทย์ วางแผน ลงมือทําคิดคํานวณคําตอบ และตรวจสอบความถูกต้อง
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น
4. ตรวจสอบ: ตรวจความสมเหตุสมผลของคําตอบและตรวจคําตอบ
3. ลงมือทํา: แสดงวิธีทาํ คิดคํานวณคําตอบ
2. วางแผน: บอกวิธีหาคําตอบ และเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
1. ทําความเข้าใจโจทย์: อ่านและวิเคราะห์โจทย์
ขั้นนําเสนอเนือ้ หาใหม่
3. ครู แจกแผนภาพรายการสิ นค้า ให้นกั เรี ยนดู เช่น
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(3 ส่ วน)

ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตโจทย์ปัญหาข้างต้น และถามคําถามนักเรี ยนดังนี้
 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารข้างต้น มีท้งั หมดกี่ส่วน

ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ครู บอกนักเรี ยนว่าเราจะมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา
จากรายการสิ นค้าข้างต้น โดยเราจะช่วยกันสร้างกลุ่มละ 1 ส่ วนต่อกัน โดยครู เป็ นผูก้ าํ หนดให้สร้าง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หรื อการหาร กลุ่มใดสร้างช้า หรื อสร้างไม่ถูกต้องหัก
1 คะแนน กลุ่มใดสร้างถูกต้องได้ 1 คะแนน
ครู พิมพ์โจทย์ที่สร้างในคอมพิวเตอร์ และเชื่ อมต่อให้นกั เรี ยนดูทางโทรทัศน์ 50 นิ้ว
ให้นกั เรี ยนเห็นชัดเจน เมื่อสร้างโจทย์แต่ละข้อเสร็ จให้นกั เรี ยนร่ วมกันเขียนประโยคสัญลักษณ์
หาคําตอบและตรวจสอบความถูกต้อง เช่น
 ทุเรี ยนราคากิโลกรัมละ 120 บาท ส้มราคากิโลกรัมละ 65 บาท ทุเรี ยนราคาแพงกว่าส้ม
กิโลกรัมละเท่าไร (120 – 65 = , 55 บาท : 55 เป็ นคําตอบทีส่ มเหตุสมผล เพราะ 120 – 65 มี
ค่ าประมาณ 120 – 70 = 50 ซึ่ง 55 มีค่าใกล้ เคียง 50)
 แม่ซ้ื อผงซักฟอกราคากล่องละ 135 บาท ซื้ อนมกล่องแพ็คละ 52 บาท แม่ตอ้ งจ่ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร (135 + 52 = , 187 บาท : 187 เป็ นคําตอบทีส่ มเหตุสมผล เพราะ 135 + 52 มี
ค่ าประมาณ 140 + 50 = 190 ซึ่ง 187 มีค่าใกล้ เคียง 190)
 ส้มราคากิโลกรัมละ 65 บาท ซื้ อ 10 กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินเท่าใด (10× 65 =
650 บาท : 650 เป็ นคําตอบที่สมเหตุสมผล เพราะ 10 × 65 มีค่าประมาณ 10 × 70 = 700 ซึ่ง 650 มี
ค่ าใกล้ เคียง 700)
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 นํ้ามันพืชราคาขวดละ 48 บาท จ่ายค่านํ้ามันพืชไป 2,496 บาท ซื้อนํ้ามันพืชทั้งหมด
กี่ขวด (2,496 ÷ 48 =
52 ขวด : 52 เป็ นคําตอบทีส่ มเหตุสมผล เพราะ 2,496 ÷ 48 มีค่าประมาณ
2,500 ÷ 50 = 50 ซึ่ง 52 มีค่าใกล้ เคียง 50)
ครู ให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับลักษณะของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
และการหาร
4. ครู แจกบัตรภาพแสดงราคาสิ นค้าให้นกั เรี ยน เช่น

ครู ยกตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสถานการณ์ที่
กําหนด 2 ข้อ โดยครู พิมพ์โจทย์ที่สร้างในคอมพิวเตอร์ และเชื่ อมต่อให้นกั เรี ยนดูทางโทรทัศน์ 50 นิ้ว
ให้นกั เรี ยนเห็นชัดเจน
5. ให้นกั เรี ยนจับคู่ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จาก
สถานการณ์ที่ครู กาํ หนด คู่ละ 1 ข้อ แล้วนําเสนอผลงานหน้าชั้น โดยครู พิมพ์โจทย์ที่สร้างใน
คอมพิวเตอร์ และเชื่ อมต่อให้นกั เรี ยนดูทางโทรทัศน์ 50 นิ้ว ให้นกั เรี ยนเห็นชัดเจน ครู และนักเรี ยน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 9/1 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนอย่างละ 1 ข้อ จากสถานการณ์ในแผ่นพับโฆษณา
สิ นค้า แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคําตอบ โดยทําเป็ นการบ้านแล้วให้นกั เรี ยนนําเสนอ
ผลงานบนป้ ายนิเทศและให้จบั คู่กบั เพื่อนตรวจสอบความถูกต้อง
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ชั่ วโมงที่ 2
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
7. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4 คน (คละความสามารถ) เล่นเกมสร้างโจทย์ปัญหาจาก
การหมุนวงล้อ ซึ่ งมีโจทย์การบวก การลบ การคูณ และการหาร แล้วให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มสร้างโจทย์
ปั ญหา เมื่อหมดเวลาตัวแทนกลุ่มยืนนําเสนอ กลุ่มอื่นตรวจสอบความถูกต้อง สร้างโจทย์ถูกได้
1 คะแนน สร้างโจทย์ผดิ ได้ 0 คะแนน ครู ยกตัวอย่าง เช่น 2,500 × 45 =
(ครู มีกล่ องดินสอ
จํานวน 2,500 กล่ อง กล่ องละ 45 แท่ ง ครู มีดินสอทั้งหมดกี่แท่ ง)

8. เมื่อจบเกมนับคะแนนและชมเชยกลุ่มที่ชนะ
9. ครู ให้นกั เรี ยนสุ่ มจับสลากบัตรประโยคสัญลักษณ์ซ่ ึงเป็ นโจทย์ปัญหาระคน คนละ
1 บัตร แล้วให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหาระคนจากบัตรประโยคสัญลักษณ์ ที่จบั ได้ คนละ 1 ข้อ
10. ครู สุ่มเรี ยกนักเรี ยนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ และอ่านโจทย์ปัญหาของ
ตนเองให้เพื่อนฟัง โดยครู พิมพ์โจทย์ที่นกั เรี ยนอ่านในคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อให้นกั เรี ยนดูทาง
โทรทัศน์ 50 นิ้ว ให้นกั เรี ยนเห็นชัดเจน ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
11. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหา ดังนี้
เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตจริ งได้ โดยการสร้างโจทย์ปัญหา ต้องสร้างให้มี
ข้อมูลเพียงพอที่หาคําตอบ และสิ่ งที่ถามต้องมีความชัดเจน
ขั้นนําไปใช้
12. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มทํา
ใบกิจกรรมที่ 9/2 สร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
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หารระคน อย่างละ 1 ข้อ จากประโยคสัญลักษณ์ที่กาํ หนดให้ นําเสนอผลงาน ครู และนักเรี ยนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ชั่ วโมงที่ 3
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
13. ครู แนะนําโครงงานที่สมบูรณ์และตัวอย่างโครงงาน ในใบความรู ้ที่ 9/1 โดยให้
นักเรี ยนสังเกตองค์ประกอบที่สาํ คัญของโครงงานที่สมบูรณ์ ได้แก่
1) ชื่ อโครงงาน ตั้งชื่ อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) ผู้จัดทําโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกันว่ามีกี่คน ใครบ้าง ทํา
เป็ นรายบุคคลหรื อทําเป็ นรายกลุ่ม
3) ครู ที่ปรึกษาโครงงาน คือครู ผสู ้ อน หรื อครู ท่านอื่นที่มีความถนัดและความสนใจ
ในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่วยเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
4) ความเป็ นมา เหตุผลหรื อแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทํา
โครงงานนี้ข้ ึนมา
5) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้า หรื อต้องการนําเสนออะไร นักเรี ยนสามารถนําคําสั่งที่กาํ หนดให้ในใบกิจกรรมมาปรับให้
เป็ นจุดประสงค์
6) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ให้พิจารณาว่าโครงงานที่จดั ทํามีความเกี่ยวข้อง
หรื อนําสาระใดของคณิ ตมาใช้บา้ ง
7) ระยะเวลาดําเนินงาน บอกช่วงเวลา ระยะเวลารวมในการจัดทําโครงงาน
8) วิธีดําเนินงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบหรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์
9) ผลการดําเนินงาน นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีทาํ เป็ นลําดับขั้นตอนจากกิจกรรม
ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานต้องมีความสนใจ อาจมีรูปภาพหรื อแผนภาพประกอบก็ได้
10) สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนิ นงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรสรุ ปเป็ นข้อๆและเพิ่มเติมสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการทําโครงงานใน
ลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบ ความรู ้และข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นนําไปใช้ประโยชน์ได้
14. ครู ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 9/3 สร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนอย่างละ 1 ข้อ จากสถานการณ์ในชีวติ จริ ง
แล้วนําโจทย์ปัญหาที่ได้จดั ทําเป็ นใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อไว้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
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ของผูท้ ี่สนใจ ให้นาํ เสนอเป็ นโครงงานที่สมบูรณ์ แล้วนําเสนอผลงานบนป้ ายนิ เทศหน้าห้องเรี ยน
ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
สื่ อการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

แถบโจทย์ปัญหา
บัตรภาพแสดงราคาสิ นค้า
ใบความรู ้เรื่ องโครงงานที่สมบูรณ์
แผ่นพับโฆษณาสิ นค้า
ใบกิจกรรมที่ 9/1, 9/2, 9/3

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรม ที่ 9/1, 9/2, 9/3
1.2 ประเมินความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และการเชื่ อมโยง
2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้
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4

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ความหมายระดับคุณภาพ 3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

8

10

10

40

10

เกณฑ์ ระดับคะแนน

31 – 35 = 3
25 – 30 = 2
10 – 24 = 1
เกณฑ์ การผ่ าน ได้ คะแนน 1 ขึน้ ไป
ลงชื่ อ...........................................ผู้ประเมิน
( .............................................. )

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

12

รวม

ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์

4

การทําใบกิจกรรมที่ 3

การเชื่ อมโยง

4

การทําใบกิจกรรมที่ 2

รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4

รวมคะแนนด้ านทักษะ/กระบวนการ
การทําใบกิจกรรมที่ 1

มีระเบียบวินัย

ชื่ อ – สกุล

มีความรับผิดชอบ

ที่

มีความเชื่ อมั่นในตนเอง

แบบบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
บทที่ 1 จํานวนนับ แผนที่ 9 การสร้ างโจทย์ ปัญหา
ด้ านคุณลักษณะฯ
ด้ านทักษะฯ
ด้ านผลงาน
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เกณฑ์ การประเมินผลแบบเกณฑ์ รวมของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรม
คะแนน (ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
4 (ดีมาก)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(8-10 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมได้ชดั เจนและเหมาะสม
3 (ดี)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมครบถ้วน
(7 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 70 - 79
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อสลับขั้นตอนการทํากิจกรรม
2 (พอใช้)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
(5-6 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 50 - 69
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมยังไม่เหมาะสม
หรื อไม่สัมพันธ์กบั โจทย์
1 (ต้องปรับปรุ ง)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วน
( ตํ่ากว่า 5 คะแนน)
- ทํากิจกรรมในใบกิจกรรมได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมในใบกิจกรรมไม่สัมพันธ์กบั
โจทย์หรื อไม่ระบุข้นั ตอนของการทํากิจกรรม
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เกณฑ์ การประเมินด้ านทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะและกระบวนการ การเชื่ อมโยง
คะแนน/
ความสามารถในการเชื่อมโยงทีป่ รากฏให้ เห็น
ความหมาย
4 (ดีมาก)
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ /สาระอื่น/ในชี วิตประจําวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรื อ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
3 (ดี)
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ /สาระอื่น/ในชี วิตประจําวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรื อ
ประยุกต์ใช้ได้บางส่ วน
2 (พอใช้)
นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ไปการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ได้บางส่ วน
1 (ปรับปรุ ง) นําความรู ้ หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ไปการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์ ยงั ไม่เหมาะสม
2. ทักษะและกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
คะแนน/
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ทปี่ รากฏให้ เห็น
ความหมาย
4 (ดีมาก)
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องสมบูรณ์
3 (ดี)
มีแนวคิด/วิธีการแปลกใหม่ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง แต่นาํ ไปปฏิบตั ิ
แล้วไม่ถูกต้อง
2 (พอใช้)
มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่ แต่นาํ ไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องสมบูรณ์
1 (ปรับปรุ ง) มีแนวคิด/วิธีการไม่แปลกใหม่ และนําไปปฏิบตั ิแล้วยังไม่สมบูรณ์
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ใบกิจกรรมที่ 9/1

จงสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
อย่างละ 1 ข้อ จากสถานการณ์ในแผ่นพับโฆษณาสิ นค้า
1. โจทย์ ปัญหาการบวก
_____________________________________________
____________________________________________________
ประโยคสั ญลักษณ์ ____________________________________________________
ตอบ ____________________________________________________
2. โจทย์ ปัญหาการลบ
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ
3. โจทย์ ปัญหาการคูณ
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ

______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. โจทย์ ปัญหาการหาร _______________________________________________
___________________________________________________
ประโยคสั ญลักษณ์ ____________________________________________________
ตอบ ___________________________________________________
5. โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
_____________________________
_________________________________________________
ประโยคสั ญลักษณ์ ____________________________________________________
ตอบ __________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 9/2
จงสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กาํ หนดให้

1. 1,900,000 + 450,000 =
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ตอบ __________________________________________________________
2. 3,600,000 – 1,450,000 =
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ตอบ __________________________________________________________
3. 4,500 × 345 =
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ตอบ __________________________________________________________
4. 9,000,000 ÷ 5,000 =
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ตอบ __________________________________________________________
5. 4,500,000 – (2,500 × 500) =
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ตอบ __________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 9/3 โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง การสร้ างโจทย์ ปัญหาจากสถานการณ์ ในชีวติ จริง
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคนอย่างละ 1 ข้อ จากสถานการณ์ในชีวติ จริ ง แล้วนําโจทย์ปัญหาที่ได้จดั ทําเป็ นใบงาน
เรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อไว้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของผูท้ ี่สนใจ ให้นาํ เสนอเป็ นโครงงานที่
สมบูรณ์ โดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้

โครงงานเรื่ อง
...............................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทํา
...............................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษา
...............................................................................................................................................
ความเป็ นมา
...............................................................................................................................................
จุดประสงค์
...............................................................................................................................................
สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยงข้อง
...............................................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………...
วิธีดาํ เนินงาน
...............................................................................................................................................
ผลการดําเนิ นงาน
...............................................................................................................................................
ข้อสรุ ปและเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
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ใบความรู้ เรื่องโครงงานที่สมบูรณ์

โครงงานระยะที่ 3 สอดประสานทําโครงงานทีส่ มบูรณ์
ระยะนี้ นักเรี ยนจะต้องเพิ่มเติมองค์ประกอบของโครงงานให้สมบูรณ์ และครบถ้วน ดังนี้
1. ชื่ อโครงงาน ตั้งชื่อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการนําเสนอ
2. ผู้จัดทําโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกันว่ามีกี่คน ใครบ้าง ทําเป็ น
รายบุคคลหรื อทําเป็ นรายกลุ่ม
3. ครู ทปี่ รึกษาโครงงาน คือครู ผสู ้ อน หรื อครู ท่านอื่นที่มีความถนัดและความสนใจในเรื่ อง
ที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่วยเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
4. ความเป็ นมา เหตุผลหรื อแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทํา
โครงงานนี้ข้ ึนมา
5. จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษาค้นคว้า
หรื อต้องการนําเสนออะไร นักเรี ยนสามารถนําคําสั่งที่กาํ หนดให้ในใบกิจกรรมมาปรับให้เป็ น
จุดประสงค์
6. สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง ให้พิจารณาว่าโครงงานที่จดั ทํามีความเกี่ยวข้องหรื อนํา
สาระใดของคณิ ตมาใช้บา้ ง
7 .ระยะเวลาดําเนินงาน บอกช่วงเวลา ระยะเวลารวมในการจัดทําโครงงาน
8. วิธีดําเนินงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบหรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์
9. ผลการดําเนินงาน นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีทาํ เป็ นลําดับขั้นตอนจากกิจกรรมต้องมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานต้องมีความสนใจ อาจมีรูปภาพหรื อแผนภาพประกอบก็ได้
10. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนิ นงานที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ควรสรุ ปเป็ นข้อๆและเพิ่มเติมสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการทําโครงงานในลักษณะที่
เป็ นข้อค้นพบ ความรู ้และข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นนําไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวอย่ างโครงงานที่สมบูรณ์

โครงงานบรรณารักษ์ น้อย
ผู้จัดทํา 1.เด็กหญิงจารุ วรรณ มินดาทอง
2. เด็กหญิงปริ ยากร ศรี ไชยปลัด
3. เด็กชายธนพงศ์ ช่อเพชรกุล
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ทีป่ รึกษา อาจารย์สุธาสิ นี สี แจ่ม
ความเป็ นมา
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับประถมศึกษา มีนกั เรี ยนประมาณ
1,000 คน ครู 50 คน มีครู ผทู ้ าํ หน้าที่บริ หารห้องสมุดเพียง 1 คน กลุ่มผูเ้ รี ยนสนใจเข้าร่ วมโครงการ
สานฝันสู่ บรรณารักษ์นอ้ ย อาสาสมัครช่วยงานตอนพักกลางวันและหลังเลิกเรี ยน จากการช่วยงาน
ห้องสมุดพบว่าหนังสื อในห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่หลายประเภท และบางเล่มไม่มีเพียงพอต่อ
ความต้องการของผูย้ มื ผูเ้ รี ยนอยากทราบว่าหนังสื อประเภทใดเล่มใดที่ที่นกั เรี ยนให้ความสนใจยืม
บ่อย ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนในการจัดซื้ อหนังสื อเข้าห้องสมุดในแต่ละปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจหนังสื อที่นกั เรี ยนสนใจตามหมวดหมู่
2. เพื่อสํารวจหนังสื อที่นกั เรี ยนสนใจตามระดับชั้นของนักเรี ยน
3. เพื่อหาค่าเฉลี่ยของจํานวนหนังสื อที่นกั เรี ยนยืมในแต่ละวัน
4. เพื่อเป็ นข้อมูลเสนอโรงเรี ยนในการจัดซื้อหนังสื อเข้าห้องสมุด
สาระคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ อง
1. จํานวน การบวก การลบ การคูณ การหาร
2. การหาค่าเฉลี่ย การปั ดเศษ
3. การแจกแจงความถี่
4. การนําเสนอข้อมูลโดยใช้ ตาราง แผนภูมิแท่ง
ระยะเวลาดําเนินงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิ งหาคม 2548
วิธีดําเนินงาน
1. จดบันทึกสถิติการยืมหนังสื อ – สื่ อในแต่ละวัน แยกตามหมวดหมู่และตามระดับชั้นเรี ยน
2. แจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย แยกตามระดับชั้นเรี ยน
3. สํารวจรายการหนังสื อที่นกั เรี ยนสนใจ 10 อันดับแรกจากบัตรยืม
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4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
5. นําเสนอข้อมูลในรู ปตาราง แผนภูมิแท่ง
ผลการดําเนินงาน
1. หมวดหมู่หนังสื อที่นกั เรี ยนยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
(1) หนังสื อภาพสําหรับเด็ก
(2) นวนิยาย เรื่ องสั้น หนังสื อสําหรับเยาวชน
(3) หมวด 800 วรรณคดี
2. ระดับชั้นที่มีการยืมหนังสื อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
(1) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(2) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(3) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. รายการหนังสื อ 10 อันดับแรกจากบัตรยืม ได้แก่ ความฝันของฉัน กีฬาไดโนเสาร์
รวมนิทานธรรมชาติแสนรัก ลูกหมีกบั ฤดูหนาว ดอกไม้แสนรัก รวมนิทานดีเด่น
หยดนํ้าผจญภัย ปลายสร้อยชอบพิสูจน์ หมาป่ าน้อยไม่อยากหอน และของใช้ของเด็กดี
ตารางที่ 1 บันทึกสถิติการยืมหนังสื อ – สื่ อ ห้องสมุดระดับประถมศึกษา ประจําเดือน ก.ค.-ส.ค.2548
หมวดหมู่ หนังสื อ นวนิยาย
ชั้น
ภาพ

วารสาร

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

0
0
0
0
0
0
0

488
365
272
495
543
413
2,507

1
3
0
106
114
106
330

หมวดหนังสื อ

สื่ อCD
VCD

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 รวม

0
0
0
20
17
21
58

1
0
0
0
1
0
2

0
0
0
2
1
2
5

0
1
0
4
0
2
7

0
1
0
0
3
0
4

0
4
1
10
10
12
37

6
6
1
26
37
14
90

0
0
0
8
8
2
18

1
3
0
1
2
3
10

2
3
16
51
62
55

0
0
0
5
6
4
189 15

499
386
290
728
804
634
3,341
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ตารางที่ 2 สรุ ปสถิติการยืมหนังสื อ แยกตามระดับชั้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. - 4 ส.ค. 2548 (รวม 23 วัน)
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จํานวนหนังสื อที่ยมื (เล่ม)
499
386
290
728
804
634
3,341

เฉลี่ยต่อวัน (เล่ม)
21.69 – 22
16.78 – 17
12.80 – 13
31.65 – 32
34.95 – 35
27.56 – 28
147

อันดับที่
4
5
6
2*
1*
3*

แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนหนังสื อที่นกั เรี ยนยืม แยกตามระดับชั้นเรี ยนตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค. – 4 ส.ค.2548

สรุ ปและข้ อเนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้เป็ นประโยชน์ต่อการจัดหนังสื อเข้าห้องสมุด ดังนี้
1) หมวดหมู่หนังสื อที่ควรซื้ อเข้าห้องสมุด คือ หนังสื อภาพําหรับเด็ก
หนังสื อนวนิยาย เรื่ องสั้น และหนังสื อสําหรับเยาวชน และหมวด 800 วรรณคดี
2) ชั้นเรี ยนที่ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน 3 อันดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี
ที่ 2 และ ปี ที่ 1 ตามลําดับ
2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปตลอดปี การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ยงิ่ ขึ้น
3. ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสื อระบบทศนิยมดิวอี้ เป็ นการจัดแบบใช้ตวั เลขที่มี
รายละเอียดมากกว่านี้ ควรมีการศึกษาต่อไปในหมวดหมู่ยอ่ ย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทําความ
เข้าใจระบบ เป็ นความรู ้ในการจัดหมวดหมู่หนังสื อในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
ที่มา: ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2555, น. 13-39)
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ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง การแก้ ปัญหาเกีย่ วกับแบบรู ป

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 10

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 3ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ
แบบรู ปเป็ นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสําคัญร่ วมกันของชุดของจํานวน
รู ปเรขาคณิ ต หรื ออื่น ๆ การให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์แบบรู ปเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ กล่าวคือสังเกต สํารวจ คาดการณ์
และให้เหตุผลสนับสนุนหรื อค้านการคาดการณ์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ปได้
2. สมารถเขียนรายงานโครงงานที่สมบูรณ์ที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระการเรี ยนรู้
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่ วโมงที่ 1
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ทบทวนแบบรู ปของจํานวน ที่มีความสัมพันธ์แบบเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงทีละเท่าๆ กัน
ให้นกั เรี ยนสังเกต แล้วบอกว่าจํานวนที่กาํ หนดให้แต่ละชุดมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร เช่น
1.1 5,10,15,20, …, … (เพิ่มขึ้นทีละ 5)
1.2 14, 23, …, 41, 50, 59, ... (เพิ่มขึ้นทีละ 9)
1.3 60, …, 40, 30, …, …(ลดลงทีละ 10)
1.4 777, 666, 555, …, …, 222(ลดลงทีละ 111)
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ขั้นเสนอเนือ้ หาใหม่
2. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเชื่อมต่อโทรทัศน์ 50 นิ้วโดยครู ให้
นักเรี ยนสังเกตตัวอย่างแบบรู ปของจํานวนและแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนดังนี้
ตัวอย่ างที่ 1 จากแบบรู ปของจํานวนที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
5, 10, 15, 20, 25,…จํานวนที่ 30 คือจํานวนใด
แนวคิดพิจารณาความสัมพันธ์ของจํานวน ดังนี้
จํานวนที่ 1 คือ (1× 5) = 5
จํานวนที่ 2 คือ (2 × 5) = 10
จํานวนที่ 3 คือ (3 × 5) = 15
จํานวนที่ 4 คือ (4 × 5) = 20
จํานวนที่ 5 คือ (5 × 5) = 25
จํานวนที่ 30 คือ (30 × 5) = 150
ตอบ จํานวนที่ ๓๐ คือ ๑๕๐
ครู ถามคําถามนักเรี ยนเพิ่มเติมดังนี้
•จํานวนที่ 50 คือจํานวนใด(50 × 5 = 150)
•จํานวนที่ 100 คือจํานวนใด(100 × 5 = 500)
ตัวอย่ างที่ 2 จงหาผลบวกของจํานวนนับตั้งแต่ 1 ถึง100 โดยครู ให้นกั เรี ยนสังเกตแนวคิดดังนี้
แนวคิด 1
เขียนจํานวนจาก 1 ถึง 100 ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,…, 95, 96, 97, 98, 99, 100 มี 100 จํานวน
เขียนในรู ปผลบวกได้เป็ น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … + 95 + 96 +97 + 98 +99 + 100
พิจารณาผลบวกของจํานวนต่าง ๆเหล่านี้ได้ดงั นี้
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … + 95 + 96 +97 + 98 +99 + 100
1 + 100 =101
2 + 99 =101
3 + 98=101
ผลบวกมีท้ งั หมด 50 คู่ แต่ละคู่มีผลบวกเป็ น 101
ดังนั้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … + 95 + 96 +97 + 98 +99 + 100 = 50 × 101= 5,050
ตอบ ผลบวกของจํานวนนับตั้งแต่ ๑ถึง ๑๐๐ คือ ๕,๐๕๐
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แนวคิดที่ 2
จํานวน 1 ถึง 100 ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,…, 95, 96, 97, 98, 99, 100 มี 100 จํานวน
พิจารณาความสัมพันธ์ของผลบวกของจํานวน ดังนี้
ผลบวกของจํานวน 2 จํานวนแรก คือ 1 + 2
= 3 = (2 × 3) ÷ 2
ผลบวกของจํานวน 3 จํานวนแรก คือ 1 + 2 + 3 = 6 = (3 × 4) ÷ 2
ผลบวกของจํานวน 4 จํานวนแรก คือ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = (4 × 5) ÷ 2
ผลบวกของจํานวน 5 จํานวนแรก คือ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 = (5 × 6) ÷ 2
ดังนั้น ผลบวกของจํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 คือ 1 + 2 + 3+ … + 100 = (100 × 101) ÷ 2= 5,050
ตอบ ผลบวกของจํานวนนับตั้งแต่ ๑ถึง ๑๐๐ คือ ๕,๐๕๐
ครู ถามคําถามนักเรี ยนเพิ่มเติมดังนี้
•ผลบวกของจํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 200 (100 × 201 = 20,100)
หรือ [(200 ×201) ÷ 2= 20,100]
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
3. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4 คน แล้วครู แจกบัตรปั ญหาเกี่ยวกับแบบรู ปให้นกั เรี ยน
แก้ปัญหา ดังนี้
3, 6, 9, 12, 15,…จํานวนที่ 20 คือจํานวนใด
แนวคิด
พิจารณาความสัมพันธ์ของจํานวน ดังนี้
จํานวนที่ 1 คือ (1 × 3) = 3
จํานวนที่ 2 คือ (2 × 3) = 6
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
จํานวนที่ 20 คือ……………………………………………………….
ดังนั้น จํานวนที่ 20 คือ………………………………………………..
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จงหาผลบวกของจํานวนคู่ท้งั หมดที่อยูร่ ะหว่าง1ถึง 200
แนวคิด
จํานวนคู่ที่อยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 200 ได้แก่ 2, 4, 6,8,…, 200 มี 100 จํานวน
พิจารณาผลบวกของจํานวน ดังนี้
ผลบวกของจํานวนคู่ 2 จํานวนแรก คือ 2 + 4
= 6 = (2 × 3)
ผลบวกของจํานวนคู่ 3 จํานวนแรก คือ 2 + 4 + 6
= 12 = (3 × 4)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
ผลบวกของจํานวนคู่ 100 จํานวนแรก คือ………………………………………
ให้กลุ่มที่เสร็ จก่อนออกมานําเสนอผลงานทีละข้อ ครู และนักเรี ยนตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป (แบบรูปเป็ น
ความสั มพันธ์ ทแี่ สดงลักษณะสํ าคัญร่ วมกันของชุ ดของจํานวน รู ปเรขาคณิต หรืออืน่ ๆ การฝึ ก
สั งเกตและวิเคราะห์ แบบรู ปเป็ นส่ วนหนึ่งทีจ่ ะช่ วยส่ งเสริ มให้ เกิดกระบวนการสร้ างองค์ ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ กล่ าวคือสั งเกต สํ ารวจ คาดการณ์ และให้ เหตุผลสนับสนุนหรือค้ านการคาดการณ์ )
5. ให้นกั เรี ยนทําใบกิจกรรมที่ 10/1 เรื่ องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป (1) เป็ น
การบ้านและนําเสนอผลงานบนป้ ายนิเทศ
ชั่ วโมงที่ 2
ขั้นนําไปใช้
6. ครู นาํ ภาพเกี่ยวกับนําแบบรู ปไปใช้ในชีวติ จริ ง เช่น การปูกระเบื้อง การวางของ
ลวดลายบนลายผ้า การจัดเรี ยงผลไม้ การร้อยสร้อยคอ การร้อยลูกปั ด เป็ นต้นมาให้นกั เรี ยนดูและ
สนทนาเพิม่ เติมเกี่ยวกับการนําแบบรู ปไปใช้ในชีวิตประจําวัน
7. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ การจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ โดย แทนเก้าอี้ และ
แทนโต๊ะ นํามาจัดวางดังรู ป

ถ้าจัดโต๊ะ 20 ตัวเรี ยงติดกัน จะต้องใช้เก้าอี้กี่ตวั
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• ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตว่า การเพิ่มโต๊ะทุก ๆ 1 ตัว จะต้องเพิ่มเก้าอี้ 2 ตัวเสมอ
เราสามารถนําจํานวนโต๊ะและเก้าอี้มาเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
แนวคิด
โต๊ะ 1 ตัว ใช้เก้าอี้ 4 ตัว หรื อคิดจาก (1 × 2) + 2
โต๊ะ 2 ตัว ใช้เก้าอี้ 6 ตัว หรื อคิดจาก (2 × 2) + 2
โต๊ะ 3 ตัว ใช้เก้าอี้ 8 ตัว หรื อคิดจาก (3 × 2) + 2
โต๊ะ 4 ตัว ใช้เก้าอี้ 10 ตัว หรื อคิดจาก (4 × 2) + 2
โต๊ะ 20 ตัว ใช้เก้าอี้ 42 ตัว หรื อคิดจาก (20 × 2) + 2
ตอบ ถ้าจัดโต๊ะ ๒๐ตัวเรี ยงติดกัน จะต้องใช้เก้าอี้ ๔๒ ตัว
ครู ถามคําถามนักเรี ยนเพิ่มเติมดังนี้
•ถ้าจัดโต๊ะ 25 ตัวเรี ยงติดกัน จะต้องใช้เก้าอี้กี่ตวั [(25 × 2) + 2 = 52]
•ถ้าจัดโต๊ะ 30 ตัวเรี ยงติดกัน จะต้องใช้เก้าอี้กี่ตวั [(30 × 2) + 2 = 62]
8. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ “กุ๊กไก่ออมเงินวันแรก 1 บาท วันที่สอง 2 บาทวันที่สาม
4 บาท วันที่สี่ 8 บาท วันที่หา้ 16 บาท เป็ นเช่นนี้ติดต่อกันเป็ นเวลา 7วัน กุ๊กไก่จะมีเงินออมทั้งหมดกี่
บาทและถ้ากุ๊กไก่ออมต่อไปอีก 15 วัน กุ๊กไก่จะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาท”
• ครู ถามคําถามนักเรี ยนว่า เขามีวธิ ี ออมเงินอย่างไร (ออมเงินเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่า
ของวันทีผ่ ่ านมา)
ครู ให้นกั เรี ยนเสนอแนวคิดร่ วมกันแล้วครู เขียนแนวคิดบนกระดาน
แนวคิด
วันแรกมีเงินออมทั้งหมด
1 บาท =
1 บาท =
21 – 1
วันที่สองมีเงินออมทั้งหมด
1 + 2บาท =
3 บาท = 22 – 1
วันที่สามมีเงินออมทั้งหมด 1 + 2+ 4บาท =
7 บาท = 23 – 1
วันที่สี่มีเงินออมทั้งหมด 1 + 2+ 4+ 8บาท =
15 บาท = 24 – 1
ดังนั้นวันที่สิบมีเงินออมทั้งหมด
= 127 บาท =
27 – 1
และ วันที่สิบห้ามีเงินออมทั้งหมด
= 16,383 บาท =
215 – 1
ตอบ เมื่อครบ ๑๐ วัน กุ๊กไก่มีเงินออมทั้งหมด ๑๒๗ บาท และเมื่อครบ ๑๕ วัน กุ๊กไก่จะมีเงินออม
ทั้งหมด ๑๐,๖๔๐ บาท
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ดังนี้

ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์การนําความรู ้เรื่ องแบบรู ปไปใช้ในชีวติ ประจําวันเพิ่มเติม

9. ครู ให้นกั เรี ยน ทําใบกิจกรรมที่ 10/2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป (2) และร่ วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
10. ครู ให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้า และสังเกตแบบรู ปจากสิ่ งต่างๆรอบตัวเป็ นการบ้าน
และให้นาํ ข้อมูลมาทําโครงงานในชัว่ โมงต่อไป
ชั่ วโมงที่ 3
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
11. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันทบทวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป และเลือกตัวแทน
นักเรี ยนนําเสนอผลงานในใบกิจกรรมที่ 2 ประมาณ 2-3 คน
12. ครู ทบทวนโครงงานที่สมบูรณ์ในใบความรู ้ที่ 10/1 โดยให้นกั เรี ยนสังเกต
องค์ประกอบที่สาํ คัญของโครงงานที่สมบูรณ์ได้แก่
1) ชื่ อโครงงาน ตั้งชื่ อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) ผู้จัดทําโครงงานระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกันว่ามีกี่คนใครบ้างทํา
เป็ นรายบุคคลหรื อทําเป็ นรายกลุ่ม
3) ครู ที่ปรึกษาโครงงานคือครู ผสู ้ อนหรื อครู ท่านอื่นที่มีความถนัดและความสนใจ
ในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่วยเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
4) ความเป็ นมา เหตุผลหรื อแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทํา
โครงงานนี้ข้ ึนมา
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5) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้า หรื อต้องการนําเสนออะไร นักเรี ยนสามารถนําคําสั่งที่กาํ หนดให้ในใบกิจกรรมมาปรับให้
เป็ นจุดประสงค์
6) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ให้พิจารณาว่าโครงงานที่จดั ทํามีความเกี่ยวข้อง
หรื อนําสาระใดของคณิ ตมาใช้บา้ ง
7) ระยะเวลาดําเนินงาน บอกช่วงเวลาระยะเวลารวมในการจัดทําโครงงาน
8) วิธีดําเนินงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบหรื อผลตามที่กาํ หนดในจุดประสงค์
9) ผลการดําเนินงาน นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีทาํ เป็ นลําดับขั้นตอนจากกิจกรรม
ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์นาํ เสนอในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานต้องมีความสนใจอาจมีรูปภาพหรื อแผนภาพประกอบก็ได้
10) สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนิ นงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรสรุ ปเป็ นข้อๆและเพิ่มเติมสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการทําโครงงานใน
ลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบความรู ้และข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นนําไปใช้ประโยชน์ได้
13. ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมที่จดั ไว้ในชัว่ โมงที่ 1 จัดทําโครงงานที่สมบูรณ์ ใน
ใบกิจกรรมที่ 10/3 โดยให้นกั เรี ยนนําข้อมูลที่นกั เรี ยนไปค้นคว้า และสังเกตแบบรู ปจากสิ่ งต่างๆ
รอบตัวที่พบในชีวติ จริ ง มารวบรวมนําเสนอในรู ปของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอหน้าชั้นเรี ยนครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
14. ครู ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจาก
การนําเสนอโครงงานของนักเรี ยนหน้าชั้นเรี ยนและครู ให้นกั เรี ยนประเมินโครงงานที่สมบูรณ์ที่
นักเรี ยนนําเสนอโดยเพื่อนนักเรี ยน
สื่ อการเรี ยนรู้
1. บัตรปั ญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
2. ใบกิจกรรมที่ 10/1, 10/2, 10/3
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจใบกิจกรรมที่10/1, 10/2, 10/3
1.2 ประเมินความสามารถในการสื่ อสารของนักเรี ยนโดยครู ผสู ้ อน
1.3 ประเมินคุณภาพโครงงานที่สมบูรณ์ที่นกั เรี ยนนําเสนอโดยเพื่อนนักเรี ยน
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2. เครื่องมือ
2.1 แบบบันทึกคะแนนการทําใบกิจกรรม
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4)
2.2 แบบเมินความสามารถในการสื่ อสารของนักเรี ยน
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3)
2.3 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
(เหมือนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3)
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ใบกิจกรรมที่ 10/1
จงแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ปและแสดงแนวคิดในการหาคําตอบ
1. จากแบบรู ปของจํานวนที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
1, 4, 9, 16,…จํานวนที่ 10 คือจํานวนใด
แนวคิด
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
ตอบ…………………………………………………………………………….
2. ผลบวกของจํานวนคี่ ของจํานวนที่อยูร่ ะหว่าง1- 100 มีค่าเท่ากับเท่าไร
แนวคิด
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
ตอบ…………………………………………………………………………….
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ใบกิจกรรมที่ 10/2
จงหาคําตอบ
1. รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีดา้ นยาว 1 หน่วย นํามาเรี ยงต่อกันดังรู ป

1 รูป

2 รูป

4 รูป

3 รูป

จงเติมความยาวรอบรู ปในตาราง
จํานวนรู ปสามเหลี่ยมติดกัน
ความยาวรอบรู ป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ถ้าวางรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรี ยงต่อกัน 100 รู ป จะได้ความยาวรอบรู ป…………………..หน่วย
2. กําหนดให้

แทนโต๊ะ และ

แทนเก้าอี้ นํามาจัดวางดังรู ป

เติมจํานวนเก้าอี้ลงในตาราง
จํานวนโต๊ะติดกัน (ตัว)
จํานวนเก้าอี้ (ตัว)

1

2

3

4

5

6

7

ถ้าจัดโต๊ะ 10 ตัว เรี ยงติดกัน จะต้องใช้เก้าอี้………………………………ตัว

8

9

10
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ใบกิจกรรมที่ 10/3
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมที่จดั ไว้ในชัว่ โมงที่ 1 จัดทําโครงงานที่สมบูรณ์ โดยให้นกั เรี ยนนําข้อมูลที่
นักเรี ยนไปค้นคว้า และสังเกตแบบรู ปจากสิ่ งต่างๆ รอบตัวที่พบในชีวติ จริ ง มารวบรวมนําเสนอใน
รู ปของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ โดยใช้แบบฟอร์ มต่อไปนี้

โครงงานเรื่ อง
...............................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทํา
...............................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษา
...............................................................................................................................................
ความเป็ นมา
...............................................................................................................................................
จุดประสงค์
...............................................................................................................................................
สาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยงข้อง
...............................................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………...
วิธีดาํ เนินงาน
...............................................................................................................................................
ผลการดําเนิ นงาน
...............................................................................................................................................
ข้อสรุ ปและเสนอแนะ
...............................................................................................................................................

เจ๋ งจริง

212
ค 16101 คณิตศาสตร์
เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 11

ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 3 ชั่ วโมง

สาระสํ าคัญ

โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นการศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนตามความสนใจและ
ระดับความรู ้ ความสามารถ ภายใต้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อตอบปั ญหาที่สงสัย และได้ผลงานที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถนําความรู ้เรื่ องจํานวนนับไปใช้จดั ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามความสนใจ
ของตนเองได้
2. สามารถจัดทําและนําเสนอโครงงานคณิ ตศาสตร์ ได้
3. สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระการเรี ยนรู้
โครงงานคณิ ตศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับการนําความรู ้เรื่ องจํานวนนับไปใช้ในชีวติ จริ ง
ขั้นนําเสนอเนือ้ หาใหม่
2. สนทนากับนักเรี ยนเรื่ องส่ วนประกอบของโครงงานคณิ ตศาสตร์ วา่ องค์ประกอบ
อะไรบ้าง และบอกรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
1) ชื่ อโครงงาน ตั้งชื่อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) ผู้จัดทําโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกันว่ามีกี่คน ใครบ้าง ทํา
เป็ นรายบุคคลหรื อทําเป็ นรายกลุ่ม
3) ครู ที่ปรึกษาโครงงาน คือครู ผสู ้ อน หรื อครู ท่านอื่นที่มีความถนัดและความ
สนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่วยเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
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จัดทําโครงงาน

4) ความเป็ นมา เหตุผลหรื อแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยน

5) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
6) ผลการดําเนินงาน นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีทาํ เป็ นลําดับขั้นตอนจากกิจกรรม
ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การนําเสนอผล
การดําเนิ นงานต้องมีความสนใจ อาจมีรูปภาพหรื อแผนภาพประกอบก็ได้
7) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ให้พิจารณาว่าโครงงานที่จดั ทํามีความเกี่ยวข้อง
หรื อนําสาระใดของคณิ ตมาใช้บา้ ง
8) ระยะเวลาดําเนินงาน บอกช่วงเวลา ระยะเวลารวมในการจัดทําโครงงาน
9) วิธีดําเนินงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบหรื อผลตามที่กาํ หนดใน
จุดประสงค์
10) สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรสรุ ปเป็ นข้อ ๆ และเพิม่ เติมสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการทําโครงงาน
ในลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบ ความรู ้และข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นนําไปใช้ประโยชน์
ขั้นเสริมสร้ างความเข้ าใจ
3. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4 คนแบบคละความสามารถแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษา
ใบความรู ้เรื่ องประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํา
โครงงานคณิ ตศาสตร์
4. ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั อย่างโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทต่าง ๆ จากแผ่นพับโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ในการประกวดระดับภาคเหนื อ ปี 2554 - 2557
ขั้นนําไปใช้
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามใบกิจกรรมที่ 11/1 ให้
นักเรี ยนนําความรู ้เรื่ องจํานวนนับมาจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามความสนใจ โดยโครงงานที่
นักเรี ยนทํานั้นอาจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวติ จริ งของนักเรี ยน ในชัว่ โมงนี้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดหัวข้อ
โครงงานที่นกั เรี ยนจะดําเนินการ ส่ วนองค์ประกอบอื่นของโครงงานให้นกั เรี ยนช่วยกันจัดทํา
นอกเวลาเรี ยน
ขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอหัวข้อโครงงานคณิ ตศาสตร์ ครู ชื่นชมและให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม
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7. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่าถึงการทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ พร้อมทั้งการเขียน
จะต้องมีองค์ประกอบให้ครบ และให้นกั เรี ยนช่วยกันทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตามที่กลุ่มนักเรี ยน
ได้เสนอหัวข้อโครงงานมานอกเวลาเรี ยนโดยครู ให้ระยะเวลา 5 วัน ในการจัดทําโครงงาน
คณิ ตศาสตร์
ชั่ วโมงที่ 2-3
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่ม เตรี ยมตัวแทนกลุ่มนําเสนอรายงาน
ปากเปล่า ตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลากลุ่มละ 10 นาที
9. นักเรี ยนกลุ่มอื่น รับฟังการนําเสนอโครงงาน แลกเปลี่ยนความรู ้ ซักถาม ซึ่งกัน
และกัน ครู นักเรี ยน ร่ วมกันประเมินโครงงาน ของแต่ละกลุ่ม
10. ครู และนักเรี ยน ช่วยกันสรุ ปผลการนําเสนอ และการประเมินโครงงาน ให้
คําชมเชย ข้อเสนอแนะ ต่อการทําโครงงานของนักเรี ยน เพื่อนําไปปรับปรุ ง และเป็ นแนวทางใน
การทําโครงงาน ในโอกาสต่อไป
สื่ อการเรี ยนรู้
1. ใบความรู ้เรื่ องประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์
2. แผ่นพับโครงงานคณิ ตศาสตร์ในการประกวดระดับภาคเหนื อ ปี 2554 – 2557
3. ใบกิจกรรมที่ 11/1 โครงงานคณิ ตศาสตร์
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
1.1 ประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยครู ผสู ้ อน
1.2 ประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนนําเสนอโดยครู ผสู ้ อน และ
เพื่อนนักเรี ยน
2. เครื่องมือ
2.1 แบบเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
(เหมือนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3)
2.2 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์
(เหมือนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3)
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ใบความรู้ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิ ตศาสตร์ แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. โครงงานประเภทสํ ารวจรวบรวมข้ อมูล
การสํารวจรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อจําแนกหมวดหมู่ โครงงานประเภทนี้
ไม่กาํ หนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล อาจเป็ นการสํารวจในภาคสนาม หรื อในธรรมชาติ หรื อนํามา
ศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อนําไปใช้ศึกษาทดลองต่อ ตัวอย่างของโครงงานประเภทนี้ เช่น
การสํารวจสมมาตรของใบไม้, การสํารวจพื้นที่ของการรับแสงของใบไม้
2. โครงงานประเภททดลอง
โครงงานที่มีลกั ษณะออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่งโดยควบคุม
ตัวแปรอื่นๆ โครงงานประเภทนี้นกั เรี ยนจะได้แก้ปัญหา ปฏิบตั ิจริ งกับปั ญหาหรื อข้อสงสัยของ
นักเรี ยน ดําเนิ นการอบรม ทดลอง สรุ ปผล วิเคราะห์ผลที่ได้ออกมา ซึ่ งจะเป็ นการใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างของโครงงานประเภทนี้ เช่น การประหยัด
ไฟฟ้ า, การบังคับผลแตงโมเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
3. โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี้ เป็ นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง เครื่ องมือเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์เพื่อ
ใช้สอยต่าง ๆ สิ่ งประดิษฐ์อาจคิดขึ้นมาใหม่ ปรับปรุ ง หรื อสร้างแบบจําลอง โดยประยุกต์หลักการ
ทางคณิ ตศาสตร์ มีการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชิ้นงานด้วย หาก
นักเรี ยนประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมาโดยมิได้ใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ถือว่าเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ท่ี
ไม่ใช่การจัดทําโครงงาน ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ เช่น การออกแบบลายกระเบื้องปูพ้นื ,
สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้หลักคณิ ตศาสตร์
4. โครงงานประเภททฤษฎี
โครงงานประเภทนี้ เป็ นโครงงานที่เสนอทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่
ในรู ปของสู ตร สมการ หรื อคําอธิ บาย โดยผูเ้ สนอได้ต้งั กติกาหรื อข้อตกลงขึ้นมาเอง แล้วเสนอ
ทฤษฎีหลักการ แนวความคิด หรื อจินตนาการของตนเอง ตามกติกาหรื อข้อตกลงนั้น หรื ออาจใช้
กติกาหรื อข้อตกลงมาอธิบายสิ่ งหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ ในแนวใหม่ ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด
หรื อจินตนาการที่เสนอนี้ อาจจะใหม่ยงั ไม่มีใครคิดมาก่อน หรื ออาจขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม หรื อเป็ น
การขยายทฤษฎี หรื อความคิดเดิมก็ได้การทําโครงงานประเภทนี้ จุดสําคัญอยูท่ ี่ผทู้ าํ ต้องมีความรู ้
พื้นฐานในเรื่ องนั้นเป็ นอย่างดี จึงจะสามารถเสนอโครงงานประเภทนี้ได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
โดยทัว่ ๆ ไป โครงงานประเภทนี้ มักเป็ นโครงงานทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ์
ตัวอย่างของโครงงานประเภทนี้ เช่น การพิสูจน์ทฤษฎีบทของปี ทาโกรัส, การพิสูจน์ทฤษฎีของจํานวน
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ใบกิจกรรมที่ 11/1 โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง สร้ างสรรค์ โครงงานคณิตศาสตร์ ในชีวติ จริง
คําสั่ ง ให้ นักเรียนแบ่ งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้ วดําเนินการดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนนําความรู ้เรื่ องจํานวนนับมาจัดทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยโครงงานที่
นักเรี ยนทํานั้นอาจเป็ นโครงงานที่เกี่ยวกับชีวติ จริ งของนักเรี ยนก็ได้
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์โดยต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1) ชื่ อโครงงาน ตั้งชื่อให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการนําเสนอ
2) ผู้จัดทําโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่จดั ทําโครงงานร่ วมกันว่ามีกี่คน ใครบ้าง ทํา
เป็ นรายบุคคลหรื อทําเป็ นรายกลุ่ม
3) ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือครู ผสู ้ อน หรื อครู ท่านอื่นที่มีความถนัดและความ
สนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยนจัดทําโครงงานมาช่วยเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
4) ความเป็ นมา เหตุผลหรื อแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่นกั เรี ยน
จัดทําโครงงาน
5) จุดประสงค์ เป็ นข้อความที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าโครงงานนั้นต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรื อต้องการนําเสนออะไร
6) ผลการดําเนินงาน นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีทาํ เป็ นลําดับขั้นตอนจากกิจกรรม
ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ นําเสนอในสิ่ งที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การนําเสนอผล
การดําเนิ นงานต้องมีความสนใจ อาจมีรูปภาพหรื อแผนภาพประกอบก็ได้
7) สาระคณิตศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ให้พิจารณาว่าโครงงานที่จดั ทํามีความเกี่ยวข้อง
หรื อนําสาระใดของคณิ ตมาใช้บา้ ง
8) ระยะเวลาดําเนินงาน บอกช่วงเวลา ระยะเวลารวมในการจัดทําโครงงาน
9) วิธีดําเนินงาน วิธีการที่นาํ ไปสู่ การได้คาํ ตอบหรื อผลตามที่กาํ หนดใน
จุดประสงค์
10) สรุปผลและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรสรุ ปเป็ นข้อ ๆ และเพิ่มเติมสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการทําโครงงาน
ในลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบ ความรู ้และข้อเสนอแนะให้ผอู ้ ื่นนําไปใช้ประโยชน์

ภาคผนวก ค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ อง จํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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คําชี้แจง

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
เรื่อง จํานวนนับ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจาํ นวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
รวม 30 คะแนน เวลา 1 ชัว่ โมง
ให้นกั เรี ยนทําข้อสอบโดย x กากบาททับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 70,555 คือข้อ 6. ประโยคสัญลักษณ์ใด ใช้การประมาณค่า
ใด
ใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน ในการหาผลลบของ
ก. 60,000
ข. 70,000
5,909,789 กับ 2,279,098
ค. 80,000
ง. 100,000
ก. 6,000,000 - 2,000,000 = 4,000,000
ข. 5,000,000 - 2,000,000 = 3,000,000
2. ข้อใดสามารถประมาณค่าได้เท่ากับ 30,000
ค. 5,900,000 - 2,200,000 = 3,700,000
ก. 37,597
ข. 35,997
ง. 5,900,000 - 2,300,000 = 3,600,000
ค. 29,789
ง. 20,999
3. ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของพื้นที่
ทวีปเอเชียซึ่ งมีพ้ืนที่ 44,580,000 ตารางกิโลเมตร เป็ น
เท่าไร
ก. 500,000
ข. 600,000
ค. 44,500,000
ง. 44,600,000
4. ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร
67,959,000 คน ประเทศไทยมีประชากรประมาณ
เท่าไร(ตอบเป็ นจํานวนเต็มล้าน)
ก. 8,000,000
ข. 67,000,000
ค. 68,000,000
ง. 70,000,000
5. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ
8,523,567 และ 5,499,326 มีค่าต่างกันเท่าไร
ก. 2,000,000
ข. 3,000,000
ค. 4,000,000
ง. 5,000,000

7. ในปี พ.ศ. 2557 แม่มีรายได้ 435,786 บาท
ปี พ.ศ. 2558 แม่มีรายได้ 567,890 บาท แม่มีรายได้
เพิม่ ขึ้นเท่าไร (ตอบเป็ นค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่น)
ก. 30,000
ข. 40,000
ค. 130,000
ง. 140,000
8. ข้อใดเป็ นสมบัติการสลับที่ของการคูณ
ก. (12 × 3) × 5 = 36 × 5
ข. (11 × 3) × 6 = 11 × ( 3 × 6)
ค. 14 × (30 + 15) = (14 × 30) + (14 × 15)
ง. 12 × 541 = 541 × 12
9. ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณในการหา
ผลคูณของ (2 × 5) × 8
ก. (2 × 8) × 5 = 80 ข. 5 × (2 × 8) = 40
ค. 8 × (2 × 5) = 80 ง. (8 × 2) × 5 = 40
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10. ในการหาคําตอบของ 20 × (50 × 25) ใครใช้
สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณในการหาคําตอบ
แอม…(20 × 25) × 50 = 500 × 50 = 25,000
กาย… (25 × 20) × 50 = 500 × 50 = 25,000
น้อย…(20 × 50) × 25 = 1,000 × 25 = 25,000
โอ๋ …(50 × 25) × 20 = 1,250 × 20 = 25,000
ก. แอม
ข. กาย
ค. น้อย
ง. โอ๋

14. รักเร่ ปลูกกล้วย 7,200 ต้น ปลูกเป็ น 45 แถว
แถวละเท่า ๆ กัน แต่ละแถวมีตน้ กล้วยกี่ตน้
ก. 150 ต้น
ข. 160 ต้น
ค. 180 ต้น
ง. 250 ต้น

13. ลูกนํ้าหาคําตอบของ 5 × 987 โดยทําดังนี้
5 × 987 = 5 × (900 + 80 + 7)
= ( × 900) +( × 80) +( × 7)
ต้องแทน ด้วยจํานวนใด จึงจะทําให้ประโยค
สัญลักษณ์เป็ นจริ ง
ก. 5
ข. 80
ค. 900
ง. 987

18. ห้างสรรพสิ นค้าติดประกาศว่า ถ้าซื้อสิ นค้าครบ
500 บาท จะได้บตั รแลกซื้อของ 1 ใบ มูลค่า 40
บาท มาลีซ้ื อของเป็ นเงิน 2,499 บาท จะได้บตั รแลก
ซื้อของมูลค่าเท่าไร
ก. 100 บาท
ข. 160 บาท
ค. 200 บาท
ง. 240 บาท

15. ทิวาซื้ อบ้านราคา 3,555,000 บาท ซื้อรถยนต์
ราคา 685,499 บาท ทิวาจ่ายเงินซื้อบ้านและรถยนต์
เท่าใด
ก. 2,869,501 บาท
ข. 3,869,499 บาท
11. ข้อใดเมื่อใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ แล้วสามารถ ค. 4,240,499 บาท ง. 5,249,501 บาท
หาคําตอบของ 27 + 81 + 23 + 19 =
16. ร้านค้าขายโทรทัศน์สีราคาเครื่ องละ 19,999 บาท
ได้ง่ายที่สุด
จํานวน 15 เครื่ อง จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ก. (27 + 81) + (23 + 19)
ก. 299,985 เครื่ อง
ข. 299,999 เครื่ อง
ข. (27 + 19) + (81 + 23)
ค. 299,995 เครื่ อง
ง. 399,985 เครื่ อง
ค. (27 + 23) + (81 + 19)
ง. (81 + 23) + (27 + 19)
17. ถ้าออยมีเงินเป็ น 3 เท่าของเงินบี้ และบี้มีเงิน
น้อยกว่าแอฟ 400 บาท โดยที่แอฟมีเงิน
12. ต้องแทน
ด้วยจํานวนใด จึงจะทําให้
900 บาท อยากทราบว่าออยมีกี่บาท
(123 × 200) + (321 × 200) = (123 + 321) ×
ก. 400
ข. 800
ก. 333
ข. 222
ค. 1,000
ง. 1,500
ค. 200
ง. 100
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19. พ่อมีเงินจํานวนหนึ่ง แบ่งให้ลูก 3 คน คนละ

21. 85 - 47 =

1,250 บาท แล้วพ่อยังมีเงินเหลืออีก 1,250 บาท

ประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาใด

เดิมพ่อมีเงินเท่าไร

ก. ฟ้ ามีเงิน 85 บาท ขาวมีเงิน 47 บาท ฟ้ าและ

ก. 1,250 บาท

ข. 2,500 บาท

ค. 3,000 บาท

ง. 5,000 บาท

ขาวมีเงินรวมกันเท่าไร
ข. เอกมีเงิน 85 บาท ซื้อสี ไม้ 47 บาท
เอกเหลือเงินอยูเ่ ท่าไร

20. กางเกงราคา 1,000 บาท ซึ่ งเป็ น 5 เท่าของราคา
เสื้ อรวมกับเงิน 300 บาท เสื้ อราคากี่บาท
เด็ก 2 คน มีวธิ ี คิดหาราคาเสื้ อแตกต่างกันดังนี้
วิธีคิดของเมษา (1,000 - 300) ÷ 5

ค. นทีมีเงิน 85 บาท แม่ให้อีก 47 บาท
นทีมีเงินเท่าไร
ง. วันแรกหวานอ่านหนังสื อได้ 85 หน้า วันต่อมา
อ่านได้ 47 หน้า หวานอ่านหนังสื อได้กี่หน้า

ได้คาํ ตอบ 140 บาท
วิธีคิดของมีนา (5 × ก) + 300 = 1,000
ได้คาํ ตอบ 160 บาท
วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนเป็ นอย่างไร
ก. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนถูกต้อง
ข. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนผิด
ค. วิธีคิดและคําตอบของเมษาถูกต้อง วิธีคิด
ของมีนาถูกต้องแต่คาํ ตอบผิด
ง. วิธีคิดและคําตอบของมีนาถูกต้อง วิธีคิดของ
เมษาถูกต้องแต่คาํ ตอบผิด

22. 32,452 + 24,398 =
จากโจทย์นาํ มาสร้างโจทย์ปัญหาใดเหมาะสมที่สุด
ก. พ่อเลี้ยงไก่ 32,452 ตัว ขายไป 24,398 ตัว
พ่อเหลือไก่กี่ตวั
ข. แม่มีเงิน 32,452 บาท ให้พอ่ 24,398 บาท
แม่เหลือเงินเท่าไร
ค. อาขายเป็ ดได้เงิน 32,452 บาท ขายไก่ได้เงิน
24,398 บาท อาขายเป็ ดได้มากกว่าไก่กี่บาท
ง. ฉันมีเงินในบัญชีธนาคาร 32,452 บาท ฝากเพิ่ม
24,398 บาท รวมมีเงินในบัญชีธนาคารกี่บาท
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23. นักเรี ยนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหา
การหารได้ถูกต้อง
ก. คนที่ 1 “ใน 1 สัปดาห์ แม่คา้ ขายเสื้ อได้
เฉลี่ย วันละ 21 ตัว ใน 1 สัปดาห์ แม่คา้ ขาย
เสื้ อได้ท้งั หมดกี่ตวั ”
ข. คนที่ 2 “ครู ซ้ื อถุงผ้าจํานวน 8 ใบ เป็ นเงิน
ทั้งหมด 792 บาท ถุงผ้าราคาใบละกี่บาท”
ค. คนที่ 3 “เกดออมเงินวันละ 15 บาท
เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เกดออมเงินได้
ทั้งหมดกี่บาท”
ง. คนที่ 4 “เสื้ อหนึ่งตัวติดกระดุม 5 เม็ด
ถ้าโรงงานมีเสื้ ออยู่ 943 ตัว โรงงานต้องใช้
กระดุมทั้งหมดกี่เม็ด”

25. ประโยคสัญลักษณ์ (568 ÷ 8) × 200 =
สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด
ก. อรสามีเงิน 568 บาท จ่ายค่าขนม 8 บาท และ
หามาได้อีก 200 บาท อรสาจะเหลือเงินเท่าไร
ข. อํานาจปลูกยางพารา 568 ต้น ใช้เวลาปลูก
8 วัน เหลือต้นยางพาราอีก 200 ต้น อํานาจ
ต้องใช้เวลาปลูกยางพาราที่เหลืออีกกี่วนั
ค. ลัดดาซื้อของชิ้นละ 568 บาท ซื้ อทั้งหมด 8 ชิ้น
ลัดดามีเงินอยู่ 200 บาท ลัดดาต้องหาเงินเพิม่
อีกเท่าไร
ง. ลูกเสื อ 568 คนเข้าค่ายพักแรม จึงแบ่งเป็ นหมู่
หมู่ละ 8 คน แต่ละหมู่จ่ายค่าที่พกั หมู่ละ 200 บาท
ลูกเสื อต้องจ่ายเงินค่าที่พกั ทั้งหมดเท่าไร

24. 3,290 ÷ 35 = 
จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด
ก. ลูกปั ดหนึ่งถุงมี 35 เม็ด ลูกปั ด 3,290 ถุง
มีท้ งั หมดกี่เม็ด
ข. พี่มีเงิน 3,290 บาท ซื้อปากกาไป 35 บาท
พี่เหลือเงินกี่บาท
ค. ขนมปั งหนึ่งปี บมี 3,290 ชิ้น แบ่งใส่ ถุง
ถุงละ 35 ชิ้น ได้ท้ งั หมดกี่ถุง
ง. มีดอกไม้ 3,290 ดอก นําไปถวายพระ
35 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก

26. โจทย์ปัญหาในข้อใดสอดคล้องกับประโยค
สัญลักษณ์ (500 ÷ 4) + 132 =
ก. พ่อมีเงิน 500 บาท แบ่งให้ลูก 4 คน คนละ
เท่าๆ กัน แล้วพ่อยังมีเงินเหลืออีก 132 บาท
ลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละกี่บาท
ข. กมลขับรถได้ระยะทาง 500 กิโลเมตร
ใช้เวลา 4 ชัว่ โมง เติมนํ้ามันไป 132 บาท
เฉลี่ยแล้วกมลขับรถด้วยความเร็ วชัว่ โมงละ
กี่กิโลเมตร
ค. นํ้าตาลทรายราคา 500 บาท เมื่อตักนํ้าตาล
ใส่ ถุง ถุงละ 4 กิโลกรัม ได้จาํ นวน 132 ถุง
นํ้าตาลทรายราคากิโลกรัมละเท่าไหร่
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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27. เมื่อนํารู ปสามเหลี่ยม
ต่อกัน ดังรู ป

1 ชั้น

2 ชั้น

ขนาดเท่ากันมาเรี ยง

3 ชั้น

4 ชั้น

ถ้าต้องการจัดเรี ยงรู ปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน
13 ชั้นจะต้องใช้รูปสามเหลี่ยม ทั้งหมดกี่รูป
ก. 91 รู ป
ข. 81 รู ป
ค. 71 รู ป
ง. 61 รู ป
28. พิจารณา

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3

รู ปที่ 10 จะมีรูปสี่ เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
ก. 10
ข. 40
ค. 100
ง. 1,000

29. ผลบวกของจํานวนคู่ ของจํานวนที่อยูร่ ะหว่าง
1- 100 เท่ากับเท่าไร
ก. 2,000
ข. 2,550
ค. 3,000
ง. 3,300
30. ธันวามีเงินอยูจ่ าํ นวนหนึ่ ง วันแรกใช้เงินไป
ครึ่ งหนึ่งของเงินที่มีอยู่ วันที่สองใช้เงินไปครึ่ งหนึ่ง
ของวันแรก วันที่สามใช้เงินไปครึ่ งหนึ่งของวันที่สอง
เป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จนถึงวันที่สิบ ใช้เงินไป
ครึ่ งหนึ่งของวันที่เก้า แล้วยังมีเงินเหลืออยู่ 20 บาท
เดิมธันวามีเงินเท่าไร
ก. 200 บาท
ข. 1,280 บาท
ค. 5,120 บาท
ง. 10,240 บาท
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คําชี้แจง

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียน
เรื่อง จํานวนนับ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจาํ นวน 30 ข้อข้อละ 1 คะแนน
รวม 30 คะแนน เวลา 1 ชัว่ โมง
ให้นกั เรี ยนทําข้อสอบโดย x กากบาททับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ดวงจันทร์ อยูห่ ่างจากโลก 238,850 ไมล์
5. เมื่อนําค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ
ดวงจันทร์ อยูห่ ่างจากโลกประมาณกี่ไมล์
8,523,444 และ 8,999,876 มาเปรี ยบเทียบกัน
(ตอบเป็ นจํานวนเต็มหมื่น)
ผลเป็ นอย่างไร
ก. 40,000
ข. 200,000
ก. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของทั้ง
ค. 230,000
ง. 240,000
สองจํานวนเท่ากัน
ข. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของทั้ง
2. 60,000 เป็ นค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ
สองจํานวนไม่เท่ากัน
จํานวนใด
ค. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ
ก. 62,597
ข. 65,997
จํานวนแรกน้อยกว่าจํานวนที่สอง
ค. 52,789
ง.54,999
ง. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ
จํานวนแรกมากกว่าจํานวนที่สอง
3. ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มแสนของระยะทาง
จากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์ซ่ ึ งห่างกัน
6. ประโยคสัญลักษณ์ใด ใช้การประมาณค่า
227,940,000 กิโลเมตร เป็ นเท่าไร
ใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน ในการหาผลบวกของ
ก. 900,000
ข. 200,000,000
3,154,789 กับ 5,209,098
ค. 227,900,000
ง. 228,000,000
ก. 3,000,000 + 5,000,000 = 8,000,000
ข. 3,100,000 + 5,200,000 = 8,300,000
4. จํานวนใดเป็ นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของ
ค. 3,200,000 + 5,200,000 = 8,400,000
37,089,239
ง. 3,200,000 + 5,300,000 = 8,500,000
ก. 40,000,000
ข. 37,000,000
ค. 30,000,000
ง. 7,000,000
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7. ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรเป็ น
ชาย 524,407 คน เป็ นหญิง 547,171 คน
จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรรวมกันเป็ น
ค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นกี่คน
ก. 60,000
ข. 70,000
ค. 1,060,000
ง. 1,070,000

11. ข้อใดนําสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
ไปใช้ในการหาคําตอบได้รวดเร็ ว
ก. 37 × 4 × 25 = (37 × 4) × 25 = 3,700
ข. 37 × 4 × 25 = (37 × 25) × 4 = 3,700
ค. 37 × 4 × 25 = 37 × (4 × 25) = 3,700
ง. 37 × 4 × 25 = (37 × 25 × 4) = 3,700

8. ข้อใดเป็ นสมบัติการสลับที่ของการคูณ
ก. (12 × 3) × 5 = 36 × 5
ข. (11 × 3) × 6 = 11 × ( 3 × 6)
ค. 14 × (30 + 15) = (14 × 30) + (14 × 15)
ง. 12 × 541 = 541 × 12

12. ต้องแทน
ด้วยจํานวนใด จึงจะทําให้
(222 × 100) + (333 × 100) = (222 + 333) ×
ก. 333
ข. 222
ค. 200
ง. 100

13. ส้มโอหาคําตอบของ 5 × 456 โดยทําดังนี้
9. ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกในการหา 5 × 456 = 5 × (400 + 50 + 6)
ผลบวกของ (4 + 6) + 8
= ( × 400) +( × 50) +( × 6)
ก. (4 + 8) + 6 = 18
ข. 4 + (6 + 8) = 18
ต้องแทน ด้วยจํานวนใด จึงได้ประโยค
ค. 8 + (4 + 6) = 18
ง. (8 + 6) + 4 = 18
สัญลักษณ์ที่ตอ้ งการ
ก. 5
ข. 50
10. ในการหาคําตอบของ (239 + 62) + 38 ใครใช้
ค. 400
ง. 456
สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกในการหาคําตอบ
แอม…(239 + 62) + 38 = 301 + 38 = 339
14. สมาคมขายบัตรชมกีฬาราคาใบละ 800 บาท
กาย… (239 + 62) + 38 = 239 + (62 + 38) = 339 ได้เงิน 28,000,000 บาท สมาคมขายบัตรชมกีฬาไป
น้อย…(239 + 62) + 38 = (62 + 239) + 38 = 339 ทั้งหมดกี่ใบ
โอ๋ …(239 + 62) + 38 = 38 + (239 + 62) = 339
ก. 33,000 ใบ
ข. 34,000 ใบ
ค. 35,000 ใบ
ง. 36,000 ใบ
ก. แอม
ข. กาย
ค. น้อย
ง. โอ๋
15. ทิวาซื้อบ้านราคา 3,555,000 บาท ซื้อรถยนต์
ราคา 685,499 บาท ทิวาจ่ายเงินซื้อบ้านมากกว่า
ซื้อรถยนต์เท่าใด
ก. 1,869,499
ข. 2,869,499
ค. 2,769,501
ง. 2,869,501
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16. พ่อขายที่ดิน 25 ไร่ ราคาไร่ ละ 45,000 บาท
พ่อขายที่ดินได้เงินเท่าไร
ก. 1,125,000
ข. 1,225,000
ค. 2,125,000
ง. 2,225,000

20. ในกระปุกออมสิ นสี เขียวมีเงิน 1,000 บาท ซึ่ ง
เงินจํานวนนี้ เป็ น 3 เท่าของเงินในกระปุกออมสิ น
สี ชมพู รวมกับเงินอีก 100 บาท ในกระปุกออมสิ น
สี ชมพูมีเงินกี่บาท
เด็ก 2 คน มีวธิ ี คิดหาจํานวนเงินในกระปุกออมสิ นสี
17. ถ้าเอมีเงินเป็ น 2 เท่าของเงินบี และบีมีเงินน้อย ชมพูแตกต่างกันดังนี้
กว่าเอฟ 400 บาทโดยที่เอฟมีเงิน 900 บาท อยาก
วิธีคิดของชัย (1,000 - 100) ÷ 3
ทราบว่าเอมีเงินกี่บาท
ได้คาํ ตอบ 300 บาท
ก. 400
ข. 800
วิธีคิดของชอบ (3 x ก) + 100 = 1,000
ค. 1,000
ง. 1,800
ได้คาํ ตอบ 366 บาท
วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนเป็ นอย่างไร
18. มะลิซ้ือเสื้ อ 12 ตัว ราคาตัวละ 299 บาท และซื้อ ก. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนถูกต้อง
กางเกง 6 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท ถ้ามะลิ
ข. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนผิด
นําเสื้ อและกางเกงไปขายตัวละ 350 บาทเท่ากันทุก ค. วิธีคิดและคําตอบของชอบถูกต้อง วิธีคิดของ
ตัว มะลิขายหมดทุกตัวจะได้กาํ ไรกี่บาท
ชัยถูกต้องแต่คาํ ตอบผิด
ก. 819
ข. 912
ง. วิธีคิดและคําตอบของชัยถูกต้อง วิธีคิดของ
ค. 999
ง. 1,999
ชอบถูกต้องแต่คาํ ตอบผิด
19. คุณยายมีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 5
คน คนละเท่าๆ กัน คุณยายยังเหลือเงินอีก 1,500
บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร
ก. 1,230 บาท ข. 1,500 บาท
ค. 2,230 บาท ง. 2,250 บาท

21. 85 + 47 =
ประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาใด
ก. ฟ้ ามีเงิน 85 บาท ขาวมีเงิน 47 บาท ฟ้ ามีเงิน
มากกว่าขาวเท่าไร
ข. เอกมีเงิน 85 บาท ซื้อสี ไม้ 47 บาท เอกเหลือ
เงินอยูเ่ ท่าไร
ค. นทีมีเงิน 85 บาท แก้วมีเงิน 47 เมตร นทีมี
เงินมากกว่าแก้วเท่าไร
ง. วันแรกหวานอ่านหนังสื อได้ 85 หน้า วันต่อมา
อ่านได้ 47 หน้า หวานอ่านหนังสื อได้กี่หน้า
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22. 32,452 – 24,398 =
24. 6,950 ÷ 50 = ตรงกับโจทย์ปัญหาใด
จากโจทย์นาํ มาสร้างโจทย์ปัญหาใดเหมาะสมที่สุด ก. เชือกยาว 6,950 เซนติเมตร ตัดออก
ก. พ่อเลี้ยงไก่ 32,452 ตัว ขายไป 24,398 ตัว
50 เซนติเมตร เหลือเชือกเท่าใด
พ่อเหลือไก่กี่ตวั
ข. เชื อกยาว 6,950 เซนติเมตร แบ่งออกเป็ นท่อน
ข. แม่มีเงิน 32,452 บาท พ่อให้ 24,398 บาท
ท่อนละ 50 เซนติเมตร ได้กี่ท่อน
แม่มีเงินทั้งหมดเท่าไร
ค. เชือกยาว 6,950 เซนติเมตร ซื้ อเพิ่มอีก
ค. อาขายเป็ ดได้เงิน 32,452 บาท ขายไก่ได้เงิน
50 เซนติเมตร รวมเชือกยาวเท่าใด
24,398 บาท อาได้เงินกี่บาท
ง. เชือกยาว 6,950 เซนติเมตร ตัดออกให้นอ้ งไป
ง. ฉันมีเงินในบัญชีธนาคาร 32,452 บาท ฝากเพิม่
2 ท่อน ท่อนละ 50 เซนติเมตร เหลือเชื อก
24,398 บาท รวมมีเงินในบัญชีธนาคารกี่บาท
เท่าใด
23. นักเรี ยนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหา
การคูณไม่ถูกต้อง
ก. คนที่ 1 “ใน 1 สัปดาห์ แม่คา้ ขายเสื้ อได้เฉลี่ย
วันละ 21 ตัว ใน 1 สัปดาห์ แม่คา้ ขายเสื้ อได้
ทั้งหมดกี่ตวั ”
ข. คนที่ 2 “ครู ซ้ื อถุงผ้าจํานวน 8 ใบ เป็ นเงิน
ทั้งหมด 792 บาท ถุงผ้าราคาใบละกี่บาท”
ค. คนที่ 3 “เกดออมเงินวันละ 15 บาท
เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เกดออมเงินได้ท้งั หมด
กี่บาท”
ง. คนที่ 4 “เสื้ อหนึ่งตัวติดกระดุม 5 เม็ด
ถ้าโรงงานมีเสื้ ออยู่ 943 ตัว โรงงานต้องใช้
กระดุมทั้งหมดกี่เม็ด”

25. 150 – (21 + 51) =
ประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาใด
ก. มีนกั เรี ยนสมัครเข้าชุมนุมภาษาของโรงเรี ยน
150 คน วิชาภาษาจีนรับได้ 21 คน
วิชาภาษาอังกฤษรับได้ 51 คน มีนกั เรี ยน
สมัครเกินมาจํานวนกี่คน
ข. คุณพ่อมีเงิน 150 บาท ต้องจ่ายค่าขนม
21 บาท คุณแม่ให้มาอีก 51 บาท พ่อมีเงิน
อยูเ่ ท่าไร
ค. ครู มีปากกา 150 แท่ง แจกให้นกั เรี ยนหญิง
21 แท่ง แจกให้นกั เรี ยนชาย 40 แท่ง
ครู เหลือปากกากี่แท่ง
ง. วันแรกน้องเก็บเงินได้ 150 บาท วันที่สองเก็บ
ได้ 21 บาท วันที่สามเก็บได้อีก 51 บาท
รวมแล้วน้องเก็บเงินได้ท้งั หมดกี่บาท
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26. 1,248,000 – (25,000 × 40) =
ประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาใด
ก. ฝนฝากเงินไว้ในธนาคารเดือนละ 25,000 บาท
เป็ นเวลา 40 ปี ฝนให้ธนาคารหักชําระค่าบ้าน
1,248,000 บาท ฝนจะเหลือเงินกี่บาท
ข. ร้านขายคอมพิวเตอร์ แห่งหนึ่ง ลงทุนซื้อ
คอมพิวเตอร์ จาํ นวน 40 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ
25,000 บาท และนําเงินไปตกแต่งร้าน
1,248,000 บาท ร้านค้าลงทุนไปทั้งหมด
เท่าไร
ค. ปิ ติมีเงิน 1,248,000 บาท ซื้ อที่ดิน 40 ตารางวา
ตารางวาละ 25,000 บาท ที่เหลือนําไปซื้อ
รถยนต์มือสอง 1 คัน รถยนต์คนั นี้
ราคาเท่าไร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
27. จากรู ป

รู ปที่ 1 รู ปที่ 2

•

รู ปที่ 3

รู ปที่ 4

จากความสัมพันธ์ขา้ งต้นรู ปที่ 10 มีจาํ นวน
จุด
กี่จุด
ก. 40
ข. 48
ค. 55
ง. 60

28. ถ้าเรี ยงรู ปวงกลมดําและรู ปวงกลมขาวสลับ
ดังรู ป จนครบ 30 ชั้น จะต้องใช้รูปวงกลมดําทั้งหมด
กี่รูป

ก. 30
ค. 240

ข. 100
ง. 630

29. ผลบวกของจํานวนคี่ ของจํานวน 1- 100 เท่ากับ
เท่าไร
ก. 2,500
ข. 4,400
ค. 5,000
ง. 6,300

30. ถ้ากุ๊กออมเงินวันแรก 1 บาท วันที่สอง 2 บาท
วันที่สาม 4 บาท วันที่สี่ 8 บาท วันที่ห้า 16 บาท เป็ น
••• เช่ น นี้ ติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลา 10 วัน กุ๊ ก จะมี เงิ น ออม
ทั้งหมดกี่บาท
ก. 100
ข. 255
ค. 512
ง. 1,023
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แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
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แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรี ยน...................................................................วันที่ประเมิน...................................................
จงทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่แสดงออกที่ตรงกับความเห็นของท่านที่สุด

ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์

พฤติกรรมที่แสดงออก
มาก ปาน น้อย ไม่มีการ
กลาง
แสดงออก

1. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
2. นําเสนอผลงานตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน
และเข้าใจง่าย
3. มีรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
4. มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการนําเสนออย่างเหมาะสม
5. รู ปแบบการนําเสนอดึงดูดความสนใจ
เกณฑ์การประเมิน
4 มาก
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา
3 ปานกลาง หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นครั้งคราว
2 น้อย
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกน้อยครั้ง
1 ไม่มีการแสดงออก หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรี ยน ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตํ่ากว่า 1.51 ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................)
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 ความสํ าคัญของการจัดทําโครงงาน
1. โครงงานที่จดั ทําเป็ น
งานกลุ่ม
งานเดี่ยว
2. การริ เริ่ มโครงงาน
นักเรี ยนริ เริ่ มเอง ครู ช่วยแนะแนวทาง
3. การพัฒนาตนเอง
มี
ไม่มี
4. การพัฒนางาน
มี
ไม่มี
5. ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรี ยน
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
6. ประโยชน์ในชีวิตจริ ง
มี
ไม่มี
ตอนที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน กระบวนการทํางาน และการนําเสนอโครงงาน
จงทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่านที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เนือ้ หาของโครงงาน
1. ความถูกต้องทางวิชาการ
2. ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทางวิชาการ
3. เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารเหมาะสม
4. มีการสรุ ปที่ชดั เจน
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการทํางาน
6. มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
7. มีการดําเนิ นงานตามแผน
8. มีการประเมินและปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
การนําเสนอโครงงาน
9. การรายงานสามารถสื่ อความหมาย
10. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
11. ความเหมาะสมของรู ปแบบที่ใช้นาํ เสนอ
12. ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................)
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เกณฑ์ การประเมิน
ตอนที่ 1 ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
ตอนที่ 2 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ระดับคะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

การแปลผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 หมายถึง โครงงานอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างผลงานนักเรี ยน
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง
รางวัลทีไ่ ด้ รับ

นางบังอร ไกรรอด
5 มกราคม 2518
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ครุ ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ค.บ./การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2541
โรงเรี ยนบ้านตลุกข่อยนํ้า อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ครู ดีเด่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

