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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นายอุเทน ภูสิลิตร
โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
2561

บทคัดยอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ในครั้งนีม้ ุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ
ของการพัฒ นาความรูความสามารถในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร โดยการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค
ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน เรื่ อ ง การประยุ ก ต 1 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โดยใช กิจ กรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ระหว างกอนเรียนและหลัง เรีย น
และ 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
เรื่อง การประยุกต 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จัง หวัดนครราชสีม า จํานวน 34 คน
ไดมาโดยการสุมแบบเปนกลุม (Cluster Random Sampling) ที่กําลังศึก ษาอยูในภาคเรียนที่ 1
ปก ารศึก ษา 2561 เครื่อ งมือที่ใชใ นการวิจัย ประกอบด วย 1) แผนการจั ด กิจ กรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1 จํานวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ และ 3) แบบวัดความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีตอการจัดกิจ กรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (1) คารอยละ (%)
(2) คาเฉลี่ย ( X ) (3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (4) สถิติท ดสอบที (t - test)
แบบ dependent
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การประยุก ต 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเทากับ 79.30/81.37 ซึ่งสูง กวาเกณฑที่ตั้งไว
คือ 75/75
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.6984 หรือคิดเปนรอยละ 69.84
3. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณิ ตศาสตร เรื่อ ง การประยุก ต 1 ของนัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
เรื่ อ ง การประยุ ก ต 1 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.61, S.D. = 0.61)
โดยสรุป การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชกิจ กรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน เรื่อง การประยุกต 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และนัก เรียนมีความพึง พอใจตอการจัดกิจ กรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดั งนั้น
ครูผูส อนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึง นาจะศึก ษาและนํา กิจ กรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหมากขึ้น
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Abstract
Mathematics learning achievement by using project - based learning
activities for was focused on the learning achievement and the students’
satisfaction which is an important component to develop mathematic skills.
The purposes of this study were 1) to develop the mathematics learning
achievement on application 1 by using project – based learning activities for
Mathayom Suksa 1 according to standard criterion 75/75, 2) to find the
effectiveness index of project - based learning plans on application 1 for
Mathayom Suksa 1, 3) to compare the mathematics learning achievement on
application 1 by using project – based learning activities for Mathayom Suksa 1
before and after studying, and 4) to study the students’ satisfaction to the
project – based learning activities for Mathayom Suksa 1. The sample was 34
Mathayom Suksa 1/1 students, who studied mathematics in the first semester
of academic year 2018. The students were chosen by using cluster random
sampling. The tools in this study were 1) 12 learning plans, 2) the achievement
test, and 3) the satisfaction test. The statistical analyses were percentage,
mean, standard deviation and t – test (dependent).
.
The results were as follow :
1. The efficiency of the project - based learning plans on application 1
for Mathayom Suksa 1 was 79.30/81.37 which was higher than setting at 75/75.
2. The effectiveness index of project - based learning plans on application 1
for Mathayom Suksa 1 was 0.6984.
3. The mathematics learning achievement on application 1 after using
project – based learning activities for Mathayom Suksa 1 was higher than before
studying, and it was significantly at the statistical level of 0.01.
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4. The students’ satisfaction to the project – based learning activities on
application 1 for Mathayom Suksa 1 in overall was at highest level. ( X = 4.61, S.D.
= 0.61)
In summary, the development of mathematics learning achievement on
application 1 by using project – based learning activities for Mathayom Suksa 1
provided students with higher academic achievement. The students who studied
the project t- based learning activities had higher scores after studying. Students
were satisfied with the project learning activities. Therefore, mathematics
teachers should study and apply the project - based learning activities to
organize learning activities in the classroom.
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