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ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 75/75 

ตารางที ่4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลอง  
             แขนกลแบบ5 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร ์

ประเภท 𝑿 S.D ความคิดเห็นกลุ่ม
ทดลอง 

ความพึง
พอใจของผู้เรียน 4.43 0.72 พึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด
ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5 แ ก น  ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งได้ค่าเฉลี่ย 4.43 จัดว่าอยู่ 
ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

6. สรุป ลการวิจัย
ผลการประเมินความสอดคล้องแขนกล 5 แกน กับสื่อ

เนื้อหา ด้านใบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4. 87  จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดประลองแขนกลแบบ 5 
แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้ างขึ้น 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ 75/75 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกล
แบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งได้
ค่าเฉลี่ย 4.43 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากกล 

7. ข้อเสนอแนะ
ควรใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอรท์ี่มีความเร็ว

ในการประมวลผลที่สูงข้ึน 

8. เอกสารอ้างอิง
ทักษพร เชื้อสา. )2016).  ลสัม ทธิ ทางการเรียนและ 

ความสามารถ นการ ห้เหตุ ลวิชาหลักการ  
ตลาดของนัก  ก าระดับ ประกา นียบัตร  
วิชาชีพชั้นส ง ที่ ช้การสอนแบบ MIAP และ  
การสอนตามกระบวนการคิดฮิวริสติกส์.   
Doctoral dissertationDhonburiRajabhat  
University Office of Academic Resources 
And Information Technology. 

มนต์ชัย เทียนทอง. อุปกร ์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: 
            โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  พระนครเหนือ, 2530. Hannaford, B.,  
Marbot, P. H., Moreyra, M., &Venema, S.  
(1994, September). A 5-axis mini direct 
drive robot for time delayedteleoperation. In 
Proceedings of IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and 
Systems (IROS'94) (Vol. 1), pp. 555-56.  

307



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เร่ืองเมทริกซ์  

ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงชั้นปีที่ 1 
A Study of Mathematical Problem Solving and Connection Abilities 

by Using Project-Based Learning on the Topic of Matrix for  
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บทคัดย่อ 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ  1) ศึ ก ษ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 เรื่อง
เมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน 
2) ศึกษาความสามารถในการเ ช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ช้ันปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงานเป็นฐาน และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ านวน 33 คน ที่ได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้ใบกิจกรรมในช้ันเรียน แบบประเมิน
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ร้อยละ 87.87 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และ 3) นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.12, 𝑆𝐷 = 1.13) 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน , 
คว า ม ส า ม า ร ถ ในก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
คณิตศาสตร์, ความสามารถในการ 

 เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์, เมทริกซ์ 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study 
the mathematical problem solving abilities on 
Matrix of the first year high vocational certificate 
students by using project-based learning 2) to 
study the connection ability of mathematics 
knowledge on Matrix by using project-based 
learning for the first year high vocational 
certificate and 3) to study the student's 
satisfaction to mathematics learning on Matrix by 
using project-based learning .  The   sample were 
33 students of the first year high vocational 
certificate who studied in the first semester of 
academic year 2021 at Angthong Technical  
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college. This sample was obtained by cluster 
random sampling. The research instruments were 
teaching plan, worksheets , Mathematical 
Knowledge connection ability assessment form 
and satisfaction questionnaire. An analysis 
statistics were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. 
            The study results revealed that 1) 87.87 
percent of total number of students have the 
mathematical problems solving ability after 
learning was higher than before learning  at 60 
percent of the the full scores with statistical 
significance at the level of .05 and 2) the 
students’ mathematical connection ability were 
at good level and 3) the students’ satisfaction to 
mathematics learning on Matrix by using project 
based learning was at a high level(X ̄=4 . 1 2 , 
S.D=1.13). 
Keywords : Project-Based Learning, 

Mathematical Problem Solving 
Ability, Mathematical Connection 
Ability, Matrix 

1. บทน า
การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญ

ยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ที่มุ่ งเน้นพัฒนาผู้ เรียน ให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการ
สง่เสริมให้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถต่อยอดความรู้จนเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่จากสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของประเทศไทยตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ยังเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง 
ในลักษณะครูถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียน
ขาดโอกาสคิดในการออกแบบหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน 
มากับการแก้ปัญหาในการท างานหรือปัญหาที่อยู่ในชีวิต
จริงได้ (วันเพ็ญ ผลอุดม, 2547) 

 กรอบคุณวุฒิอา ชีวศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2562 
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งทางด้าน หลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับการ
เรียน สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กร ะทร วงศึ กษาธิ ก า รมี หน้ า ที่ จั ด ก า รศึ กษา เพื่ อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน การ
เรียนอาชีวศึกษาเป็นการเรียนเพื่อศึกษาวิชาชีพ มุ่งผลิต
บุคลากรที่มีทักษะและความรู้ทางด้านงานช่างสาขา ต่างๆ 
อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยก าหนดมาตรฐาน อาชีวศึกษา
มาตรฐานที่  1 ว่ าผู้ ที่ ส า เร็ จการศึกษาและผู้ เ รี ยน
อาชีวศึกษาจะต้องมีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะใน วิชาชีพ
และทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 
2562) ดังนั้นหน้าที่ของครูที่สอนคณิตศาสตร์ ต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการปฏิบัติให้  
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่นักการศึกษาได้น ามาใช้ในการแก้ปัญหา คือ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เป็นวิธีการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลกัการ
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง (วรณัน ขุนศรี, 2546)   
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่
จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการได้ลง
มือปฏิบัติจริง  ในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นแนะน าให้
ค าปรึกษา  และการจัดกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ
ให้แก่นักเรียน นอกจากจะมุ่งฝึกให้คิดเป็น ปฏิบัติได้จริง 
และแก้ปัญหาได้แล้ว ยังเป็นการประเมินความสามารถ
จริงของผู้ เรียนในองค์ความรู้ได้อีกด้วย งานวิจัยของ 
คันธวงศ์ ทองขาว (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรช้ันปีที่  1 วิทยาลัย
เทคโนโลยี จรั สพิชากร  หลั ง ใ ช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์จาก
การท ากิจกรรมโครงงานอยู่ในระดับดี  
 จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
และผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่องเมทริกซ์ ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการน า
ความรู้ในเนื้อหาวิชา มาช่วยในการแก้ปัญหา และน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 
 2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน  

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถในการ

แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 
 3.2 นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การท าโครงงาน อยู่ในระดับดีมาก 
 3.3 นักศึกษามีความพึ งพอใจต่อการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 

นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  1    
เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่ เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 30000-1407 จ านวน 
287 คน 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่ก าลังศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 30000-1407 ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จ า นวน  1 ห้ อ ง เ รี ย น  
จ านวน 33 คน 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 11 
แผน ใช้เวลาแผนละ 60 นาที แต่ละแผนประกอบด้วย 
หัวข้อ เ รื่ อ ง  สมรรถนะประจ าหน่วย  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน 

ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
คณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน 
 มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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การสอน   สื่อและแหล่งการเรียนรู้   การวัดผลและ
ประเมินผล และ บันทึกผลหลังการสอน 

 5.2.2 เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

   5.2.2.1 ใบกิจกรรมในช้ันเรียน  ซึ่ งเป็นแบบ
อัตนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 20 
คะแนน   

  5.2.2.2 แบบประเมินความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมิน 4 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้ 

 5.2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด 
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้   

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.3.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยด าเนินการจัดการเรียนรู้คาบละ 60 นาที สัปดาห์ละ 
3 คาบ จ านวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 คาบ 

5.3.2 ในแต่ละคาบผู้วิจัยให้นักศึกษาท าใบกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่ องเมทริกซ์  เพื่ อ
ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

 5.3.3 ผู้ วิ จั ยประ เมิ นความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์จากสิ่งประดิษฐ์ โดยประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นช้ินงาน 

6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 ผู้วิจัยน าผลคะแนนจากใบกิจกรรม
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามาหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1  ค่ า เ ฉลี่ ย เ ล ขคณิ ต และส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ จากคะแนนใบกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบ
กิจกรรมในช้ันเรียน เท่ากับ 15.32 คิดเป็นร้อยละ 76.60 
ของคะแนนเต็ม 20 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.63 แสดงว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
จั ด กา ร เ รี ย นรู้ แบบโคร ง งาน เป็ น ฐาน  มี ค ะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  
ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้การ
ทดสอบค่า t (t-test) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ภายใต้สมมติฐานทางสถิติ ท่ีว่า 

H0 : μ0 ≤ 12        
H1 : 𝜇0 > 12   
หรือ 
H0 : ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
60 

H1 : ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกว่าร้อยละ 60 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณติ 

ค่าเฉลี่ย
เลขคณติ

คิดเปน็รอ้ย
ละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใบกิจกรรมในช้ันเรียน 20 15.32 76.60 4.63 
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

*ที่ระดับนัยส าคัญ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.87 ของนักเรียนทั้งหมด และมีคะแนนความสามารถ
ในกา รแก้ ปัญหาทางคณิ ตศ าสตร์ เ ท่ า กั บ  15.32           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.63  และค่า Sig.(1 
tailed) = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ )𝛼 = 0.05 ( 
แสดงว่าเป็นการปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 จึงสรุปได้ว่า ร้อย
ละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน เรื่ องเมทริกซ์  สู งกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
6.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบ
ประเมินโครงงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรื่อง เมท
ริกซ์ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมินโครงงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
เรื่อง เมทริกซ์ 

ล าดับ 
โครงงาน 

ค่าเฉลี่ยของ 
แต่ละโครงงาน 

1 .หากระแสไฟฟ้าด้วยเมทริกซ์ 4.00 

2.ความคุ้มทุนของบริษัท 3.50 
3.ระบบห่วงโซ่อาหาร 3.25 
4. การเลื่อนไหลของจราจร 3.75 
5. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3.25 
6 .ธุรกิจแบบเมทริกซ์ 3.75 

เฉลี่ยรวม 3.58 

จากตารางที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 
4.00 คะแนน  3 โครงงาน ซึ่งแปลผลได้ว่ามีโครงงานท่ีมี 

คุณภาพในระดับดีมาก จ านวน 3 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 
50.67 ของโครงงานทั้งหมด  มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
2.51 – 3.50 คะแนน  3 โครงงาน ซึ่ งแปลผลได้ว่ามี
โครงงานที่มีคุณภาพในระดับดี จ านวน 4 โครงงาน คิด
เป็นร้อยละ 50.67 ของโครงงานทั้งหมด และมีคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกโครงงานเท่ากับ 3.58 คะแนน จึงสรุปได้
ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
ที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์ อยู่ในระดับดีมาก 
6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างต่อวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 ข้อ แสดง
ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ผลการ
วิเคราะห ์

คะแนนรวม �̄� 𝑺. 𝑫. แปลผล 

ภาพรวม 335 4.12 1.13 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ( �̄� = 4.12, 𝑺. 𝑫 =

𝟏. 𝟏𝟑) 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข อ งนั ก ศึ กษ า  พบว่ า  ร้ อ ยล ะ  80 ของนั ก ศึ ก ษ า 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.2 ความสามารถในการเ ช่ือมโยงความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การท า
โครงงาน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้ 

จ านวน 
นักเรียน 

 )คน(

จ านวน
นักเรียน 

ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ)  

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ
ทดสอบ
ค่า t 

Sig. 
(1 tailed) 

33 29(87.87%) 15.32 4.63 10.74 .000 ∗ 
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นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
สาขาวิชาของตนเองที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ 

7.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก  (�̄� = 4.12, 𝑺. 𝑫 = 𝟏. 𝟏𝟑) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษา เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่ามีจ านวนนักศึกษา
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  87.87 ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
โดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผน ระบุแนวทางการแก้ปัญหา และแปล
สถานการณ์เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จากนั้นหา
ค าตอบของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งตรวจทาน
ความถูกต้องของค าตอบจากตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
และแปลผลค าตอบของตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็น
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหา จึงส่งผลให้มีจ านวน
นักศึ กษาที่ มี ค วามสามารถ ในการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Stoica  (2014) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาต้อง
ศึกษาค้นคว้า โดยการรวบรวมข้อมูลที่น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาตามความถนัดที่สนใจ และหาข้อสรุปจาก
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ท าให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะ
กระบวนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในการคิด
วิ เคราะห์และการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้ 
 8.2 จากการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา เรื่อง เมทริกซ์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 โครงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 50.67 และอยู่ในระดับดี จ านวน 3 โครงงาน คิด
เป็นร้อยละ 50.67 ภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 3.58 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้
นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน  
เรื่องเมทริกซ์ กับสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ โดยการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และแปล
ความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็น
ค าตอบของสถานการณ์ที่สนใจได้ถูกต้อง  พร้อมทั้ง
สามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นช้ินงานจากการท า
โครงงานคณิตศาสตร์แสดงความเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ที่สนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2546) ให้ความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สืบเสาะหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างดี ตามประเด็นที่สนใจด้วยการเช่ือมโยง
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ท าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ใน
ห้องเรียนกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 8.3 จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจซึ่งอยู่ในระดับมาก(X ̄=4.12, 
S.D=1.13)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคือ 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ท าให้นักศึกษามี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก(X ̄=3.35, S.D=1.02) ทั้งนี้
เป็นเพราะในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนจะใช้
ค าถามในการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคลซึ่งเป็นการถามแนวคิดของนักศึกษาในขณะนั้น 
ท าให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบ ตาม
ความถนัดและสนใจได้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 
คะแนน รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานท าให้นักศึกษาเรียน เรื่องเมทริกซ์ ได้เข้าใจและสนใจ
เนื้อหานี้มากข้ึน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด
วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะของการศึกษา 
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ วิธีการและผลของงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น 
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แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Cord (1999) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ผ่านการท าโครงงาน ที่มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า การ
แก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอผลงาน โดย
มีครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้  และ
สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของปรีชา  เนาว์เย็นผล  (2555)  กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก
กิจกรรมการท าโครงงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
ด้วยการแนะน าและให้นักเรียนได้ลงมือท าโครงงานที่มี
องค์ประกอบน้อยๆ ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมการเรียน และ
การท าแบบฝึกหัดตามปกติของการจัดการเรียนรู้  แล้ว
ค่อยๆเพิ่มงานและองค์ประกอบการเขียนรายงานการ
จัดท าโครงงานให้มากขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ตามรูปแบบของการเขียน
รายงานการจัดท าโครงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของ
บทเรียนและการเช่ือมโยงความรู้ผ่านการท าโครงงาน ใน
ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้วิธีการท าโครงงานในลักษณะที่มี
ความเช่ือมโยงกับสาระในบทเรียนและครอบคลุมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานควรมี

การแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการสอน
ก่อน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จทางการ
เรียนสูงสุด 
 9.2 ในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรเลือกเนื้อหา
ให้เหมาะสมและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
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