


   การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้า หมายถึง 
เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีผู้เรียนจะศึกษาเพ่ือหาข้อสรุป  
เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้มาจากชื่อโครงงานท่ีผู้ศึกษาเลือกท านั่นเอง 

 



สามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวกับความรู้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
อย่างหลากหลายรวมถึงบอกได้ว่าข้อมูลใดท่ีเป็นปัญหาหรือ 
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ จนสามารถท่ีจะเลือกเป็นปัญหาท่ีจะศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม 

 



 หมายถงึ 
    ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงให้เห็นถงึสภาพหรือลักษณะของสิ่งที่เราสนใจ 
โดยทั่วไปข้อมูล จ าแนกได้เป็น 4 ชนิดคอื 
   1.ข้อมูลจ าแนกตามปริมาณ หมายถงึ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะตัวเลขที่บ่งบอก
ถึงขนาดหรือปรมิาณได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเงนิเดือน อายุ ความสูง คะแนนสอบ 
เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
        ก. ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถงึข้อมูลที่มีค่า 
เป็นจ านวนเต็มหรือจ านวนนับ เช่น จ านวนคน จ านวนสินค้า จ านวนตึก           
        ข. ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) หมายถงึ ข้อมูลที่มีค่าได้ทุก
ค่าในช่วงที่ก าหนด ที่มีความหมาย เช่น รายได้ น้ าหนักสินค้า ส่วนสูงของคน 
ความยาวของโต๊ะ ฯลฯ 



 2.  ข้อมูลจ าแนกตามคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า
มากกว่าหรือน้อยกว่าแต่อธิบายสมบัตใินเชิงคุณภาพได้ ได้แก่ ลักษณะสินค้า 
เพศ วุฒิ เชื้อโรค คุณภาพสินค้า เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็น เป็นต้น 
 

 3.  ข้อมูลจ าแนกตามกาลเวลา หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถงึข้อเท็จจรงิ 
ทีเ่ปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตัวอย่าง เช่น      สถิตกิารขายเครื่องท าน้ าอุ่นหรือ
เครื่องปรับอากาศในแต่ละเดือนของป ี   สถติิปรมิาณน้ าฝนในรอบ 10 ปี 
 

4.  ข้อมูลจ าแนกตามภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถงึความแตกต่าง
ระหว่างท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น สถิตปิรมิาณน้ าฝนแยกตามภาค   
สถิตกิารปลูกข้าวแยกตามจังหวัด 



แหล่งที่มาของข้อมูลจ าแนกตามวิธีเก็บรวบรวม จ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คอื ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)        

 ข้อมูลปฐมภูมิ คอื ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาของข้อมูล
โดยตรง ซึ่งอาจท าได้โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม การแจงนับ การวัด  
การทดลอง ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน  
 



ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่หน่วยงานหรือผู้อื่นเก็บไว้ก่อนแล้ว เพื่อการวางแผน 
หรือการบริหาร หรือเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีบุคคลหรือ
หน่วยงานน าข้อมูลที่มอียู่นั้นมาใช้เพื่อจุดประสงค์ ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่การที่จะน าข้อมูลที่มอียู่แล้วมาใช้ 
ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่มีอยู่เก็บรวบรวมมาอย่างไร เป็นตัวแทนของประชากร 
ที่เราก าลังศึกษาใช่หรือไม่ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น เพราะหากข้อมูล
ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เราก าลังศึกษา จะก่อให้เกดิความผดิพลาดขึ้นได้ 
ดังนั้น ข้อมูลประเภทนี้ผู้ใช้จึงไม่ต้องเก็บรวบรวมเอง เนื่องจากมีผู้เก็บรวบรวม
ไว้แล้วในรูปของรายงานต่างๆ บทความ หรือหนังสือ ซึ่งอาจจัดพิมพ์เผยแพร่
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี  
 



แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญ มดีังนี้  
       (1) รายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาล โดย 
ทั่ว ๆ ไป หน่วยงานราชการหรือองค์การของรัฐบาล จะมีรายงานแสดงข้อมูล
พิมพ์ออกมาเผยแพร่เป็นประจ า ซึ่งอาจเป็นรายงานรายเดือน รายสามเดือน 
หรือรายปี ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่าง ๆของหน่วยงานราชการหรือองค์การ 
ต่าง ๆ ของรัฐบาลนี้ถือว่าเป็นที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญที่สุด  
        (2) รายงานและบทความจากหนังสือ หรือรายงานจากหน่วยงานเอกชน 
ซึ่งหน่วยงานของเอกชนบางแห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ ๆ จะพิมพ์รายงาน
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ ตนเองออกเผยแพร่ เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ราชการ เช่น รายงานประจ าปขีองธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ หนังสือพมิพ์
รายวัน หรือสื่ออื่น ๆ จะมีการใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบบทความหรือ รายงาน 



 1.  การอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น ต าราหนังสือพมิพ์  วารสาร เป็นต้น  
 2.  การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม   
                 หน่วยงานวจิัย ห้องปฏบิัตกิารคณิตศาสตร์  เป็นต้น 
 3.  การฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชมรายการวทิยุ โทรทัศน์ 
 4.  จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรยีน 
 5.  งานอดิเรกของนักเรียนเอง 
 6.  การเข้าชมนิทรรศการ หรืองานประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ และ  
                 เทคโนโลยี 
 7.  การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มผีู้อื่นท าไว้แล้ว 
 8.  การสนทนากับครูอาจารย์ เพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ 
 9.  การสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว  
 10. จากคอมพวิเตอร์ 
  



สิ่งที่ส าคัญที่ควรจดบันทึกทุกครั้งเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว คอื ที่มา 
ของข้อมูลอันประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้เขียนหรือชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ 
วัน เดือน ปทีี่พิมพ์ และส านักพิมพ์ เพื่อที่จะน าไปอ้างอิงในการท ารายงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ซึ่งเราต้องเขยีนเอกสารอ้างองิให้ถูกต้อง 
ตามหลักการอ้างองิด้วย ถ้าเป็นการสืบค้นจาก เวบไซต์ นักเรยีนจดบันทกึ 
เช่นเดียวกับสืบค้นจากหนังสือ แต่เพิ่มชื่อ เวบไซต์ วันเวลาที่สืบค้น  

อย่าลืม นะจ๊ะ เป็น

หัวใจของงานเลย 
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การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

mailto:%20%20%20%20%20%20http://www.unc.ac.th/lib/weblib/reference.html?subject=การอ้างอิงเอกสาร
http://www.unc.ac.th/lib/weblib/reference.html


เมื่อ เขียน เอกสารอ้างองิตามหลักของบรรณานุกรมแล้วการน ามา
อ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างองิ เราเขียนเรียงตามล าดับตัวอักษร เช่น 

อักษรไทย เริ่มต้นด้วย  ก ,..., ฮ 
อักษร ภาษาอังกฤษ เริ่มด้วย  a,b,…,z 

อย่าลืมนะครับ พี่ๆๆ 

ส าคัญนะจะบอกให้ 



การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต้องเกี่ยวกับโครงงานเรานะ

ครับพี่ๆๆ อย่ามั่วๆๆๆ 



โครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง ปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน   
 Minimal   spanning   tree   

(  Mystery  of   trashy   car ’ s   trail  via   Minimal  
spanning   tree  ) 
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โครงงาน   เรื่องอ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 
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