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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Math Fair สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึก ษาปี ที 3 2) เพือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 โรงเรี ยนบางสะพานวิทยา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 จํา นวนนัก เรี ยน 39 คน ซึ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยการสุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 14 คาบ และมีการทดลองก่อนเรี ยน (Pre - test) 1 คาบ เวลา 50 นาที การ
ทดสอบหลังเรี ยน (Pro - test) 1 คาบ เวลา 50 นาที เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง
ความน่ าจะเป็ น แบบทดสอบวักผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ค่าเฉลียเลขคณิต ( X ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-teats)
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อ นเรี ยน อย่า งมีนัยสํา คัญทาง
สถิติทีระดับ .01
2. นักเรี ยนชันมัธ ยมศึกษาปี ที 3 มีความพึงพอใจต่อ กิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fair
โดยรวมทัง 2 ด้าน คือด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านบทบาทของครู ผสู ้ อน อยู่ในระดับ มาก
คําสําคัญ: Math Fair / ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / การจัด การเรียนรู้
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Abstract
The purposes of this research were to : 1) compare between learning achievement scores of students
before and after using Math Fair of Mathayomsuksa 3 students ; 2) to study the students satisfaction of
Mathematics using Math Fair. Selected by cluster random sampling technique, the subjects were comprised
of 39 Matthayomsuksa 3 students who were enrolling in the second semester of 2015 academic year. The
tools used for collecting the data were learning plans constructed with Math Fair, an achievement test, and the
questionnaire to survey the students’ complacency toward the developed mathematics instructional activities.
The statistics used for data analysis were Mean, Standard deviation and t-test Dependent.
The study found the following results:
1. After the students had learnt through the developed mathematics instructional activities for
Matthayom Suksa 3 by using Math fair their achievement was statistically higher than that of before at .01
level of significance.
2. Satisfaction towards mathematics of Mathayomsuksa 3 students by using Math Fair were at the
high level.
Keywords: Math Fair / The development of learning achievement / Learning Management
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิ มเติม และ(ฉบับที 3) พุทธศัก ราช 2553
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาใน มาตรา 22 ได้กล่าวถึง แนวการจัดการศึกษาว่า หลักการจัดการศึกษา ต้องยึด
หลัก ว่ า ผู เ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นา ตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนมี ค วามสํ า คัญ ที สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ มาตรา
ที 24 ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ต้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดย คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มา ใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู จ้ ากประสบการณ์จริ ง
ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนือง ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง
ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และ อํานวยความสะดวกเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และมีความรอบรู ้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนีผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย มีการประสานความร่ วมมือ กับบิดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุก ฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (ราชกิจจานุ เบกษา, 2553)
ซึ งแนวการจัดการศึกษาดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน เน้นการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา โดยจัดการ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตจริ งและคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ปัจ จุบนั มีก ารเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริ ญก้าวหน้า ทางวิท ยาการอย่า งรวดเร็ ว
คณิ ตศาสตร์มีบ ทบาทสํา คัญยิ งต่อ การพัฒนาความคิดมนุ ษ ย์ ทําให้มนุ ษ ย์มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ มี แ บบแผน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรื อ สถานการณ์ได้อ ย่า งถี ถ้วน รอบคอบ ช่ วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนํา ไปใช้ในชี วิตประจํา วันได้อย่างถู กต้อ ง เหมาะสม นอกจากนี
คณิตศาสตร์ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อืน ๆ คณิ ตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดํา เนิน ชีวิต ช่ วยพัฒ นาคุณภาพชี วิตให้ดีขึน และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่า งมีค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) คณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ค วามสามารถในการ
แก้ปัญหา เพราะสภาพสังคมปัจจุบนั ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย คณิ ตศาสตร์ ได้ถูกกําหนดให้เป็ นกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้กลุ่มหนึ งทีมีความสํา คัญในหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
รู ้คุณค่าของคณิตศาสตร์ ฝึ กฝนให้เกิดทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล สามารถสื อความหมายทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อืนๆ ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ดังนันความสามารถในการแก้ปัญหา
จึงเป็ นทักษะหนึ งทีช่วยให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข การสอนการแก้โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์จึง
เป็ นแนวทางหนึ งทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาและฝึ กทักษะในการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน
แต่ในปัจจุบนั การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควรจะเห็นได้จากรายงานผลการ
ประเมินหารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข นพื
ั นฐาน (O – NET) ปี การศึ ก ษา 2557 ของนัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่าวิชาคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับตํา คือได้คะแนนเฉลียร้อยละ 31.93 ในส่ วนของสํา นักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 29.59 ซึ งตํากว่าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ตาํ (สพม. 10, 2557
: 8) รวมทังเมือพิจารณาปัญหาทีทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างตํา ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ทําให้ไม่สามารถทีจะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ อีก
ทังผูเ้ รี ยนเรี ยนยังขาดการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างเป็ นระบบ
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เนือหาสาระทางคณิตศาสตร์ถูกนิยามให้เป็ นวัตถุประสงค์ของชันเรียนคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละเรื องของ
บทเรี ย นเนื อหาย่อมมีความแตกต่างกัน การศึกษาเนื อหาสาระเพือนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เพราะการศึกษาลาดับของเนื อหาสาระจะช่วยอธิบายให้เห็นพืนฐานของความรู ้ทีถูก สอนมาก่อนหน้าได้อย่าง
ชัดเจนและทํา ให้ครู ส ามารถเลื อกใช้สือการสอนอย่างเหมาะสมและการเข้าใจเนื อหาสาระทีถูกต้องยังช่ ว ย
กําหนดแผนทิศทางของการสอนในชันเรี ยน(Isoda & Nakamura, 2010) และ Fennema & Franke (2005) กล่ า ว
ว่าในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องเกียวข้องกับเนือหาหลักดังนันครู จะต้องมีความรู ้ด้า นเนื อหาสาระ
ทางคณิตศาสตร์เพราะความรู ้ดา้ นเนือหาสาระทางคณิตศาสตร์เป็ นส่ วนหนึ งของความรู ้ทางคณิตศาสตร์ของครู
ทีเกียวกับความคิดรวบยอด ขันตอน และกระบวนการแก้ปัญหา สิ งเหล่ านี นาไปใช้เป็ นขอบเขตในการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ทีนาไปสู่ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และมีขนตอนในการแก้
ั
ปัญหาทีหลากหลาย ที
สําคัญความรู ้ดา้ นเนื อหาสาระทางคณิ ตศาสตร์จะช่วยจัดระบบความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู ทีครู ใช้สาหรับ
จัดระบบแนวคิดแต่ละแนวคิดทีมีความสัมพันธ์กนั นอกจากนัน Petrou & Goulding (2011) ได้ก ล่าวว่าความรู ้
ด้านเนือหาสาระทางคณิตศาสตร์เป็ นความรู ้ทางคณิตศาสตร์ทีครู สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพือให้การสอนนันเป็ นไปตามทิศทางทีกําหนดและยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู เห็นถึงประสบการณ์ก ารสอน
คณิตศาสตร์ของตนเอง
แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า การเรี ยนการสอนโดยให้นกั เรี ยน
ท่องจําเกียวกับแนวคิด ความหมาย และข้อเท็จจริ งต่างๆไม่ช่วยให้นักเรี ยนนันเข้าใจถึงวิธี การและไม่สามารถ
นํา มาประยุกต์ใช้ได้ (Sharon and Krista Francis,2014) การสอนโดยให้นักเรี ยนลงมือ ปฏิบตั ิเป็ นการช่วยให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจและมีความรู้ทีคงทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fair เป็ นการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ งเป็ นวิธีทีแตกต่างจากวิธีทีผูเ้ รี ยนคุน้ เคย คือให้ผูเ้ รี ยนมีส่ วนร่ วม
ในการแก้ปัญหา เป็ นการกระตุน้ ตัวผูเ้ รี ยนและเป็ นการสร้างแรงบันดาลในการแก้ปัญหา ซึ งเป็ นพัฒ นาทัก ษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งขันตอนในการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math
Fair ประกอบด้วย 1) การกําหนดปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การลงมือปฏิบตั ิ 4) การเสนอผลงาน
จากทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรม Math Fair เพือเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหาและ
พัฒนาทักษะการให้เหตุผล
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ก ารจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ Math Fair ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 3
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 3
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นเนื อหาสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์พืนฐาน ช่วงชันที 2 ชันมัธยมศึกษา
ปี ที 3 ตามหลัก สู ตรการศึก ษาขันพื นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ทีจัดทําโดยสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื อง ความน่าจะเป็ น ซึ งมีเนือหาย่อยตามหัวข้อต่อไปนี
1. ความน่ าจะเป็ น
2. การทดลองสุ่ มและเหตุการณ์
3. ความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์
4. ความน่ าจะเป็ นกับการตัดสิ นใจ
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Math Fair
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
2.2 ความพึงพอใจ
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ในครังนีคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาชันปี ที 3 ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรี ยนบางสะพานวิทยา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 8 ห้องเรี ยน มี
จํานวนนักเรี ยน 325 คน
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ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ใช้วิธีการทดลอง โดยดําเนิ นการในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาทังหมด 16 คาบ ใช้
เวลาในการทดลอง 14 คาบ คาบละ 50 นาที และมีการทดลองก่อนเรี ยน (Pre - test) 1 คาบ เวลา 50 นาที การ
ทดสอบหลังเรี ยน (Pro - test) 1 คาบ เวลา 50 นาที
การทบทวนวรรณกรรม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การจัด การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ทีทํา ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณ ภาพนันจะต้องมีความ
สมดุ ล ระหว่างสาระด้า นความรู้ ทัก ษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุ ณธรรมจริ ยธรรม และค่า นิ ยมทีพึง
ประสงค์ ได้แก่ การทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชือมันในตนเอง พร้อมทังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้กาํ หนดทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทีจําเป็ นไว้ 5 มาตรฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งผูส้ อนจะต้องจัดกิจกรรม กํา หนดสถานการณ์หรื อ
ปัญหา เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดงั นี
1. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
2. ทักษะกระบวนการให้เหตุผล
3. ทักษะกระบวนการสื อสาร การสื อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. ทักษะกระบวนการเชือมโยง
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้กาํ หนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนเมือ
จบชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 ไว้ว่า ผูเ้ รี ยนสามารถใช้วิธี การทีหลากหลายในการแก้ปัญหาใช้ความรู ้ ทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื อสาร การ
สื อความหมาย และการนําเสนอ ได้อย่า งถู กต้องและชัดเจน เชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนํา
ความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกับศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มร้า งสรรค์ และยัง
ได้กาํ หนดตัวชีวัดชันปี กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ระดับชันมัธ ยมศึกษาปี ที 3 ในสาระที 6 ทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไว้ดงั นี
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1. ใช้วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู้ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมาย และการนํา เสนอได้อย่า ง
ถูกต้องและชัดเจน
5. เชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ นําความรู ้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื อมโยง
กับศาสตร์อืน ๆ
6. มีความคิดริ เริ มสร้า งสรรค์
แนวคิดเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Math Fair
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ Math Fair หมายถึง เป็ นการให้นกั เรี ยนสรร้างผลงานของตนเองได้อย่างอิสระ
และอยู่บนพืนฐานของหลักการและเหตุผลของเนือหา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fair
จากการศึกษา สามารถสรุ ปได้ ดังนี กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Math Fair แบ่ งออกเป็ น 4
ขัน ดังนี
ขันที 1 ขันการแนะนําปัญหา เป็ นขันในการเตรี ยมความพร้อม ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกียวกับปั ญหาที
กําลังเผชิญ
ขันที 2 ขันเรี ยนรู ้ปัญหา เป็ นขันของการรวบรวมข้อมูล ต่างๆในการแก้ปัญหา การวางแผนในการ
แก้ปัญหาทีกําลังเผชิญ
ขันที 3 ขันการลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขันของการทีนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา
ขันที 4 ขันการนําเสนอผลงาน เป็ นขันทีนักเรี ยนนําผลของการรวบรวมข้อมูล การแก้ปัญหานําเสนอ
วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบางสะพานวิทยา ภาคเรี ยนที
2 ปี การศึ ก ษา 2558 ทังหมด 8 ห้อ ง จํา นวนนัก เรี ยน 325 คน ซึ งทางโรงเรี ยนได้จัด ห้อ งเรี ย นโดยคละ
ความสามารถ
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นัก เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบางสะพานวิทยา ภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรียน 39 คน ซึ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้ Math Fair ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 จํานวน 16 แผน
2. แบบทกสอบวักผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยได้
ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ 0.90
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ Math Fair มีทงหมด
ั
จํานวน
20 ข้อ โดยได้ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ 0.83
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ประเมินผลก่อนเรียน (Pre - test) โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี
ที 3 ทีผูว้ ิจยั สร้างขัน ให้นกั เรี ยนทดสอบ แล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้เปรี ยบเทียบกับคะแนนหลังเรี ยน (Post - test)
2. ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วัน
ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาทดลอง 16 คาบเรี ยน
ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math fair ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
2.1 ครู ชีแจง และอธิบายวิธีการเรี ยนโดยใช้การเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fairให้นกั เรียนเขา้ ใจ
2.2 ครู สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย Math Fair
2.3 ให้นกั เรี ยนศึกษา และปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับเมือจบแต่ละหน่วยย่อย
3. เมือดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ไปจนครบ 16 คาบเรี ยน ผูว้ ิจยั ทําการ
ทดสอบหลังเรี ยน (Post - tests) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ซึ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน แล้วนําผลไปวิเคราะห์ ต่อไป
4. หลังเสร็ จสิ นการเรี ยนการสอนโดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์โดยใช้ Math Fair
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กบั นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่า งตอบ
แบบสอบถาม และเก็บคืนเพือนําไปวิเคราะห์ต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ดําเนินการดังนี
1.1 นํา กระดาษคํา ตอบของนัก เรี ย นทีได้จากการทํา แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ ทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ มาตรวจให้คะแนน โดยข้อทีถูกให้ 1 คะแนน ข้อทีตองผิด ไม่ตอบ หรื อตอบเกิน 1 คําตอบให้ 0 คะแนน
1.2 นําคะแนนทังหมดมาหาค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 เปรี ยบเทียบผมสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้สถิติ t-test แบบ
Dependent
2. การวิเ คราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fair ผูว้ ิจ ัย
ดําเนิ นการ ดังนี
2.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจซึ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) มาตรวจให้คะแนน
2.2 นําคะแนนทังหมดมาหาค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 นําผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้การแปลความหมายตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ของบุญชม ศรี สะอาด (2535;163) ดังนี
ค่าเฉลีย
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ผลการวิจัย
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อ นเรี ยน อย่า งมีนัยสํา คัญทาง
สถิติทีระดับ .01
2. นักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 มีความพึงพอใจต่ อ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Math Fair
โดยรวมทัง 2 ด้าน คือด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านบทบาทของครู ผสู ้ อน อยู่ในระดับ มาก
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ตาราง 1 ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย Math Fair โดยภาพรวม (N = 39)
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
ก่อนเรี ยน
39
หลังเรี ยน
39
** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

คะแนนเต็ม
30
30

S.D.
4.56
2.13

X
13.87
26.92

t

sig

41.50

.00

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair มีค่าเฉลียสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ตาราง 2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังเรี ยนโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
Math Fair ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู (N = 39)
ข้อ
รายการ
1 เนือหา และกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2 สร้ างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างเต็มที
3 จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการฝึ กปฏิ บตั ิ คิดเป็ น ทํา
เป็ น และแก้ปัญหาได้
4 ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การเผชิ ญสถานการณ์ การประยุกต์
ความรู ้ มาใช้ในการแก้ปัญหา
5 มีการบูรณาการ สาระการเรี ยนรู ้ ดา้ นต่างๆได้อย่างเหมาะสม
6 ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7 สร้ างบรรยากาศทีดีในการเรี ย นรู ้
8 อํา นวยความสะดวกและแก้ ปัญหา เพื อให้นัก เรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ มีความรอบคอบ รอบรู ้
9 มีสื อการเรี ย นการสอนทีหลากหลาย และทันสมัย
10 มีการจัดการเรี ยนให้เกิ ดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที
รวม
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X
4.33

S.D.
0.60

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.02
4.06

0.67
0.65

มาก
มาก

4.52

0.57

มากทีสุ ด

4.14
4.42
4.09
4.02

0.90
0.50
0.46
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก

4.50
4.05
4.21

0.57
0.87
0.72

มากทีสุ ด
มาก
มาก
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จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อยู่ในระดับมาก
ตาราง 3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังเรียนโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
Math Fair ด้านบทบาทของครู (N = 39)
ข้อ

รายการ

1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
2 ครู ใช้คาํ ถามทีกระตุน้ ให้นักเรียนคิด และมีความสนใจ
3 ครู เตรี ยมการสอนและใช้สืออุปกรณ์ทีทําให้รักเรี ยนเข้าใจ
ง่าย
4 ครู มีความขยัน กระตือรื อร้น และสอนด้วยความตังใจ
5 ครู ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้นักเรี ยนรู ้จกั คิด รู ้จัก ทํา และ
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองอยูเ่ สมอ
6 ครู ก ระตุ น้ และส่ งเสริ มให้นัก เรี ยนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ย น รัก การ
ทํางานและทํางานเป็ น
7 ครู ใช้เทคนิคการสอนทีหลากหลาย
8 ครู เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนเป็ นผูส้ รุ ปสาระสํา คัญ สาระการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
9 ครู เอาใจใส่ นัก เรี ยนระหว่ า งเรี ย น และระหว่า งปฏิ บ ัติ
กิจกรรม
10 ครู สอนนักเรี ยนด้วยความรัก ความเมตตา และรับฟังความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทุกคน
รวม

X

S.D.

4.55
4.52
4.10

0.60
0.77
0.65

ระดับความ
พึงพอใจ
มากทีสุด
มากมากทีสุ ด
มาก

4.33
4.43

0.67
0.50

มาก
มาก

4.42

0.70

มาก

4.25
4.52

0.65
0.62

มาก
มากทีสุด

4.50

0.57

มากทีสุด

4.21

0.62

มาก

4.38

0.45

มาก

จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ด้า น
บทบาทของครู อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ครังนีมีประเด็นทีนํา มาอภิปรายผล ดังนี
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair พบว่า นัก เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า ก่ อนเรี ยน ทังนี อาจ
เนืองมาจากนักเรี ยนได้รับการ จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ Math Fair มีอิสระทางความคิดและไม่ตอ้ งเรี ยนแบบท่องจํา
นัก เรี ย นได้ล งมื อ สร้ า งสรรค์ผลงาน โดยปฏิ บตั ิบนความถู ก ต้อ งของหลัก การและเหตุผลของการคิด ซึ ง
สอดคล้องกับ Sharon Friesen & Krista Francis (2558; 1) ทําการศึก ษาวิจัยเกียวการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยให้
นักเรี ยนจัดเป็ นงานนิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานตามทีตนเองสนใจ พบว่า นักเรี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาได้ดี และมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนดีขึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robert Geretschläger (2005) ที
กล่าวว่า การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรปิ ดกันความคิดของนักเรี ยน ควรให้อิสระทางความคิดกับนักเรียน
แล้วผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนจะดีขึนตามมา
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair พบว่ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) ทังนี อาจมีผลมาจากการที
นักเรี ยนได้เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่างอิ สระ มีกระตุ น้ ให้นักเรี ยนมีความสนใจ อยากรู ้ อยากลองแก้โจทย์
ปัญหาสอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ Sharon Friesen & Krista Francis (2558; 1) พบว่า นักเรี ยนทีมีอิสระทาง
ความคิดสารถสร้างสรรค์ออกมาเป็ นผลงานอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Robert Geretschläger (2005)
ทีกล่าวว่า การทําให้นกั เรียนเกิดความสนุ กสนานเกิดความสนใจในการเรี ยนจะทําให้นกั เรียน สร้างสรรค์ผลงานได้ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1. ควรมีการวิจยั การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ไปประยุกต์ ใช้กบั วิชาคณิ ตศาสตร์ใ น
เนือหาอืนๆ กับนักเรี ยนระดับชันต่างๆ
2. ควรศึกษาวิจยั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ทีมีผลต่อตัวแปรอืน
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
1. ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair ไปใช้กบั นักเรี ยนระดับชันอื นๆ เพือหา
ข้อสรุ ปการวิจยั ทีกว้างยิ งขึน
2. ควรเปรี ยบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Math Fair กับวิธีการสอนแบบอืนๆ
292

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551.กรุ งเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551.กรุ งเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
กิตติพร ปัญญาภิญโญผล. (2544). วิจัยทางการศึกษา. เอกสารตําราเรี ยนภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยฤทธิ ศิลาเดช .(2544).คู่มือการเขียนแผนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ระดับประถมศึกษา.กรุ งเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช
บุญชม ศรี สะอาด.(2535).การวิจัยเบืองต้ น (พิมพ์ครังที 3).กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น
บุญชม ศรี สะอาด.(2535).การวิจัยเบืองต้ น (พิมพ์ครังที 3).กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น
ล้วน สายยศ และอังคณา สานยศ .(2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น
วันวิษา อังคะณา.(2553).การพัฒนากิจกรรมการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามขันตอนของโพลยาโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบร่ วมมือ เรืองการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3. วิทยานิ พนธ์ คบ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2544). คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550). ทัก ษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ .กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สํา นักงานการศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 10.(2557). รายงานผลการสอบระดับชาติ ปี การศึก ษา 2557 .สํา นักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
สําลี รักสุ ทธี และคณะ (2546).เทคนิคและวิธีพฒั นาหลักสู ตรบูรณาการ.กรุ งเทพฯ : พัฒนศึกษา
สุ พตั รา เส็งเอียม.(2554).การฝึ กพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค
การวาดรู ปบาร์ โมเดล เรื องการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สําหรั บนัก เรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุ ภาภรณ์ เสาร์ สิงห์ (2557) กระบวนการสร้ างแผนการเรี ยนรู้ ทีเน้ นทักษะการสื อสารทางคณิตศาสตร์ โดย
ประยุกต์ ใช้ การศึกษาชันเรี ยน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
293

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

สุ วิทย์ มูลคํา และคณะ.(2551). วิธีจดั การเรี ยนรู ้เพือพัฒนาความรู ้และทักษะ. กรุ งเทพฯ :ภาพพิมพ์
Sharon Friesen1 & Krista Francis.(2015) Teaching and learning mathematics with Math Fair, Lesson Study
and Classroom Mentorship: University of Calgary
Robert Geretschläger.(2005). Math Fairs – Thinking is Fun. Paper presented at Makos 2005 in Čejkovice,
Czech Republic,October 7th,2005

294

