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 การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้มจีดุมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น
ไทย และเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กบัเกณฑห์ลงัจากใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน 
วดัน้อยนพคุณ  ถนนพระราม 6  แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดุสติ   กรงุเทพมหานคร  ภาคเรยีนที ่2            
ปีการศกึษา 2553   ซึ่งไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 30 คน เป็น
นกัเรยีนในชมุนุมคณติศาสตร์ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ ชดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย  และแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ ด าเนนิการ
สอนโดยใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย   จ านวน 8 คาบ   แบบ
แผนการทดลองทีใ่ช ้คอื  One-Group Pretest–Posttest Design   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  
คอื   t–test for Dependent Samples และ t–test for One Sample 
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คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กม
ผา่นการละเล่นไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
 2. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  
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           The purposes of this study were to compare Mathayomsuksa III students’ 
computational skills before and after using Mathematics club activity with games through 
Thai traditional playing and to compare Mathayomsuksa III students’ computational skills 
with the criterion after using Mathematics club activity with games through Thai traditional 
playing.  
           The subjects of this study were  Mathayomsuksa III students at Watnoinappakhon 
School, Rama VI Road, Khet Dusit, Bangkok in the second semester of 2011 academic 
year. The students were selected through the purposive sampling 30 students in 
Mathematics club. The instruments of this study were Mathematics club activity with games 
through Thai traditional playing and computational skill test. The experimental was taught by 
using Mathematics club activity with games through Thai traditional playing for 8 hours. The 
experimental design was one group pretest-posttest design. The data were analyzed by            
t–test for Dependent Samples and t–test for One Sample. 
 
           The findings were as follows : 
           1. The computational skills of Mathayomsuksa III students after using Mathematics 
club activity with games through Thai traditional playing were statistically higher than before 
instructional at .01 level of significance. 
           2. The computational skills of Mathayomsuksa III students after using Mathematics 
club activity with games through Thai traditional playing were statistically higher than the 
criterion of 60 percents at .01 level of significance. 
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คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีก่รุณาอุทศิเวลาใหข้อ้เสนอแนะ  ค าแนะน าและ

ตรวจแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ซึ่งเป็นประโยชน์และมคี่ายิง่ตอ่การศกึษาคน้ควา้อนัท า

ใหส้ารนพินธฉ์บบันี้มคี่ายิง่   ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง    ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้   ผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาจากโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณทีใ่หค้วามร่วมมอืและ

ใหค้วามสะดวกในการทดลองหาคุณภาพของเครื่องมอื       ตลอดจนท าการทดลองและเกบ็ขอ้มูลใน

การศกึษาคน้ควา้  ขอขอบพระคุณอาจารยว์เิชยีร  ชตุมิาสกุล   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ    

อาจารยส์ุพรรณกิา ฉิมพลยี ์   อาจารยย์พุนิ แสงผดุง    คณะครูและนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ห้
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พีน้่องทกุคนทีใ่หก้ าลงัใจผูว้จิยัมาโดยตลอด   ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ณฏัฐนนัท ์ ป ัน้ลายนาค 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลสามเสน   (ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลอุปถมัภ์)   คณะครูโรงเรยีน

อนุบาลสามเสน (ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลอุปถมัภ์)   และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ    สาขาวชิา

การมธัยมศกึษา   กลุม่การสอนคณติศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืและ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สู่โลกยคุศตวรรษที ่21 
โดยมุ่งส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม   รกัความเป็นไทย  มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มทีกัษะ
ดา้นเทคโนโลย ี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่   และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ืน่ในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1-2)   ซึง่วชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการ
พฒันาความคดิมนุษย ์ ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิอย่างมเีหตุผล  เป็นระบบ มแีบบแผน 
สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้น  รอบคอบ   ชว่ยใหค้าดการณ์   วางแผน 
ตดัสนิใจและแกป้ญัหาไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา   ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2551: 1)    อกีทัง้การเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นปจัจุบนันี้ 
แมว้า่ผูเ้รยีนจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระแต่ยงัมผีูเ้รยีนจ านวนไม่น้อยยงัดอ้ยความสามารถ
เกีย่วกบัการแกป้ญัหา การแสดงหรอือา้งเหตุผลการสื่อสารหรอืการน าเสนอแนวคดิทางคณติศาสตร ์
การเชือ่มโยงระหวา่งเนื้อหาคณติศาสตรก์บัสถานการณ์ต่างๆ  และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ปญัหา
เหล่านี้ท าใหผู้เ้รยีนไม่สามารถน าความรูค้ณติศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและในการศกึษา
ต่อไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป้าหมายส าคญัของการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ คอื ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
การคดิ และมทีกัษะในการแกป้ญัหาเกีย่วกบัคณติศาสตร ์(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย.ี 2550: 1)   
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ในชัว่โมงชมุนุมคณติศาสตร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2552   ของโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ  แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร   ยงัไม่ประสบความส าเรจ็เทา่ทีค่วร  เนื่องจากกจิกรรมการเรยีนการสอนมี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัว่โมงเรยีนวชิาคณติศาสตร์   ยงัไม่เป็นการเพิม่
หรอืส่งเสรมิทกัษะทางคณติศาสตรเ์ฉพาะดา้นใหก้บัผูเ้รยีนเทา่ทีค่วร   โดยทัว่ไปธรรมชาตขิอง
เนื้อหาวชิาคณติศาสตรเ์ป็นการคดิค านวณ  ใชค้วามคดิรวบยอด  ใชท้กัษะ มโีครงสรา้งแสดงความ
เป็นเหตุเป็นผล   สือ่ความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรมจงึยากตอ่การเรยีนรู ้  
และยากต่อท าความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ (ยุพนิ พพิธิกุล. 2530: 1-3)  โรงเรยีนมธัยมศกึษาสว่น
ใหญ่สอนแบบยดึเนื้อหาเป็นเกณฑ์  สอนการแกป้ญัหาเป็นหลกัแต่มองขา้มการคดิค านวณ ซึง่ทกัษะ
กระบวนการทางคณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนและการแก้ปญัหาคณติศาสตร ์คอื  ทกัษะ
การคดิค านวณ และผูเ้รยีนมคีวามคดิวา่วชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่าก  ไม่สนุก มเีนื้อหาทีต่อ้งเรยีน
มากเกนิไป  ผูเ้รยีนรูส้กึเบื่อหน่าย  และผูส้อนวชิาคณติศาสตรส์่วนมากจะเคร่งเครยีดกบัการท า
แบบฝึกหดัหรอืการบา้นของผูเ้รยีน    มคีวามกงัวลวา่จะสอนไม่ทนัจงึขาดบรรยากาศทีส่นุกเป็นสิง่ที่
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ผูส้อนไม่ใส่ใจ  (สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 2552: 25)   ดงันัน้การส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณจงึ
จ าเป็นทีต่อ้งใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันามากขึน้ 
 ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนย่อมมเีป้าหมายใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิต์าม
จุดประสงคท์ีก่ าหนดไว ้     ขึน้อยู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อนเป็นประการส าคญั  
กจิกรรมการเรยีนการสอนมหีลายรูปแบบและหลายวธิกีาร ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจจงึ
จะจดักจิกรรมไดถู้กตอ้งเหมาะสมซึ่งจะใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ  (อาภรณ์ ใจเทีย่ง. 2550: 
74)  ซึ่งตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ใหจ้ดักจิกรรมชมุนุมขึน้ โดย
จดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ    ความถนดั   และความสนใจของผูเ้รยีน  (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2551: 16)    โดยกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรเ์ป็นกจิกรรมชมุนุมหนึ่งของกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัผล  คอื  เกดิการพฒันาตนเองทางการคดิ  การปฏบิตั ิการแกป้ญัหา 
การท างานร่วมกนั  เกดิการเรยีนรูท้ีเ่รยีกวา่   “Learn how to learn”  (เรยีนรูว้ธิกีารหาความรู)้ ซึ่งมี
คุณค่ามากกวา่ตวัความรู ้ (อาภรณ์ ใจเทีย่ง. 2550: 75)    
   เกมเป็นกจิกรรมหนึ่งทีจ่ าเป็นมคีวามส าคญัตอ่การเจรญิเตบิโต    พฒันาการของผูเ้รยีน
ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามธรรมชาตอิย่างมชีวีติชวีา   กจิกรรมส่วนใหญ่ของชวีติผูเ้รยีน   คอื   การ
เล่น เพราะธรรมชาตขิองผูเ้รยีน ชอบวิง่เลน่   ปีนปา่ย หอ้ยโหน ซุกซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง การเล่นถอื
เป็นการเคลือ่นไหวกจ็ะเกดิการเรยีนรู ้ดงัปรชัญาทีว่า่   “We  learn  to  move  and  we  move  to  
learn.”     การเคลือ่นไหวในการเล่นจะท าใหไ้ดร้บัประสบการณ์     ไดเ้รยีนรูส้ิง่แวดลอ้มท าใหเ้กดิ
ความคดิ   รูจ้กัการแกไ้ขและปรบัปรุงตนเอง (อุดม พมิพา. 2523: 2)   ดงัค ากล่าวของท่านพุทธ
ทาสแห่งสวนโมกขพลารามเคยกล่าวไวว้า่  แมแ้ต่พระอรหนัตผ์ูห้มดสิน้กเิลสแลว้กย็งัตอ้งการความ
สนุกสนานจากการเรยีนรู ้ ดว้ยการสนุกกบัการเล่นฌาน ดงันัน้ความสนุกสนานจงึเป็นสิง่ส าคญัทีม่ี
อทิธพิลต่อผูเ้รยีนหรอืเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิวริยิะ  จติตะ  และวมิงัสา จนเล่า
เรยีนไดส้ าเรจ็ (บูรชยั ศริมิหาสาคร. 2546: 19)  และเมื่อมองดูการละเล่นของผูเ้รยีนในปจัจบุนัจะ
เหน็ไดว้า่มกีารพฒันาไปมาก       เนื่องจากความเจรญิความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี ยงัมผีลใหม้ี
อุปกรณ์อนัทนัสมยัมาประกอบมากมาย  แต่เมือ่มองยอ้นหลงัไปถงึการละเล่นในอดตี   กส็นุกสนาน
ไม่แพใ้นปจัจุบนั  การละเล่นนัน้นอกจากจะท าใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิแลว้    ชว่ย
ส่งเสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนทัง้ดา้นร่างกาย    จติใจ   ดา้นสตปิญัญา    ความคดิสรา้งสรรค ์  เป็น
การฝึกความพรอ้มของผูเ้รยีน   และฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการเขา้สงัคมอกีดว้ย (ชยั เรอืงศลิป์. 2531:  
ค าน า)   การละเล่นแบบไทย  เชน่  มอญซ่อนผา้    รรีขีา้วสาร  งูกนิหาง กาฟกัไข ่เป็นสิง่ทีท่ าให้
ผูเ้รยีนไดร้บัการปลูกฝงัเรื่องคุณค่าของทอ้งถิน่ เกดิความรกั ความภูมใิจ ลว้นน าไปสู่การรกัษาและ
พฒันาตดิตามมา (มูลนิธเิพื่อการพฒันาเดก็. 2544: 31) 
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะจดักระบวนการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ขึน้มาใหม ่ เป็นการจดักจิกรรมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเขา้มาชว่ยในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในชัว่โมงชมุนุมคณติศาสตร ์ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ อกีทัง้เป็น
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การเสรมิสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้คีวามสุข สนุกสนานเพลดิเพลนิ คลายความ
ตงึเครยีด  ส่งเสรมิคุณค่าทางวฒันธรรม สงัคม ภาษาและความเป็นไทย  ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามศกัยภาพของตนเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์   และเป็น
แนวทางหนึ่งในการพฒันาการจดักจิกรรมเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ 
 
จดุมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้จุดมุ่งหมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่3 ก่อนและ
หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่3 หลงัจาก
ใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยกบัเกณฑ ์
 
ความส าคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 ผลจากการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ จะชว่ยใหผู้ส้อนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน
คณติศาสตรใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม
ชมุนุมคณติศาสตร ์เพื่อพฒันาทกัษะทางคณติศาสตรด์า้นอืน่ๆ 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3      
ภาคเรยีนที ่ 2   ปีการศกึษา  2553   โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ  แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     เป็นนกัเรยีนใน
ชมุนุมคณติศาสตรจ์ านวน  30  คน  
 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นเนื้อหาวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐานและคณติศาสตร์
เพิม่เตมิระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที1่-3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ   แขวงถนนนครไชยศร ี   เขตดสุติ  
กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก ่

1. จ านวนเตม็ 
2. เลขยกก าลงั 
3. สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
4. รากทีส่อง 
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5. สมการก าลงัสอง 
6. อตัราส่วนตรโีกณมติ ิ
 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  ระยะเวลาในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่ 2   ปีการศกึษา 
2553   ใชเ้วลาในการทดลองรวมทัง้หมด 8 คาบ (คาบกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์)   โดยทดสอบ
ก่อนเรยีน 1 คาบ ปฏบิตักิจิกรรม 6 คาบ  และทดสอบหลงัเรยีน 1 คาบ  คาบละ  60 นาท ี  แบ่ง
เวลาในการทดลองดงันี้  

1. ทดสอบกอ่นเรยีน                                      จ านวน 1 คาบ 
2. ปฏบิตักิจิกรรม     

2.1 เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็            จ านวน 1 คาบ 
   2.2 เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั    จ านวน 1 คาบ 
   2.3 เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  จ านวน 1 คาบ 
   2.4 เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง    จ านวน 1 คาบ 
   2.5 เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง   จ านวน 1 คาบ 
   2.6 เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ  จ านวน 1 คาบ 
  3. ทดสอบหลงัเรยีน     จ านวน 1 คาบ 
         รวมทัง้หมด  จ านวน 8 คาบ 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรอสิระ    คอื    ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
  ตวัแปรตาม      คอื    ทกัษะการคดิค านวณ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   1. ชดุกิจกรรม หมายถงึ ชดุการเรยีนการสอนทีใ่ชเ้ป็นสื่อการสอนทีน่ านวตักรรมและ
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตา่งๆ มาบูรณาการ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู้
แกนกลางของกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ัน้ๆ  โดยผูเ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองร่วมกบัผูอ้ ื่น ผูส้อน
เป็นเพยีงผูค้อยใหค้ าแนะน าชว่ยเหลอื เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ส่งเสรมิใหเ้รยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีาและฝึกฝนพฒันาการทางสตปิญัญาของ
ผูเ้รยีนใหม้ากทีส่ดุ   
     2. ชมุนุมคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  การรวมกลุ่มของผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจ และถนดั
ทางดา้นคณติศาสตร ์เพื่อปฏบิตักิจิกรรมคณติศาสตรร์่วมกนั 
 3. เกมผา่นการละเล่นไทย หมายถงึ การน าการละเล่นไทย ไดแ้ก่ รรีขีา้วสาร  กาฟกัไข ่ 
ตีจ่บั  งูกนิหาง  ทอยฝาขวดและมอญซ่อนผา้ ซึ่งการละเล่นอาจมบีทรอ้งร าประกอบเป็นการละเล่น
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ระหวา่งเดก็ไทยทีม่กีารสบืทอดกนัมาจากคนรุ่นก่อนๆมาผสมผสานกบัเกมการเลน่ทีม่กีฎกตกิา มี
การก าหนดสถานที ่ เวลาในการเล่น เป็นการเล่นแขง่ขนัระหวา่งแต่ละกลุ่มหรอือาจเล่นสนุกๆ จะมี
อุปกรณ์การเล่นหรอืไมม่กีไ็ด ้ เป็นการประยุกตน์ าเอาวฒันธรรมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นมา
จ าลองใหเ้ล่นในรูปของเกม ท าใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ มคีวามสามคัค ี และชว่ยใหเ้กดิ
พฒันาการดา้นตา่งๆ แก่ผูเ้ล่น ซึ่งในการเล่นเกมจะตอ้งมกีารประเมนิผลของผูเ้ล่น อกีทัง้เป็นการ
ส่งเสรมิคุณค่าทางวฒันธรรม สงัคม ภาษาและความเป็นไทย   
 4.   ชดุกิจกรรมชมุนุมคณิตศาสตรโ์ดยใช้เกมผา่นการละเล่นไทย  หมายถงึ  ชดุการ
เรยีนการสอนทีใ่ชเ้ป็นสื่อการสอนทีน่ านวตักรรมและกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่างๆ 
มาบูรณาการใชใ้นการเรยีนการสอนชมุนุมคณติศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลางของ
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ โดยน าการละเล่นไทยทีม่กีารสบืทอดกนัมาจากคนรุ่นกอ่นๆ มา
ผสมผสานกบัเกมทีม่กีารก าหนดกตกิาไว ้  เพื่อใหเ้ป็นชดุกจิกรรมทีน่่าสนใจ ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยตนเองร่วมกบัผูอ้ ื่น ผูส้อนเป็นเพยีงผูค้อยใหค้ าแนะน าชว่ยเหลอื ผูเ้รยีนเกดิความ
สนุกสนาน คลายความตงึเครยีด  อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิคุณคา่ทางวฒันธรรม สงัคม ภาษาและ
ความเป็นไทย  ซึ่งในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท ากจิกรรมเกมผา่นการละเลน่ไทยขึน้
ทัง้หมด 6 กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
   1. เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็  
   2.  เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั  
   3. เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
   4. เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง  
   5. เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง 
    6. เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ
ในแต่ละกจิกรรมมอีงคป์ระกอบดงันี้ 
   1. ชือ่กจิกรรม 
   2. จุดประสงคข์องกจิกรรม เป็นสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้หลงัจากการปฏบิตัิ
กจิกรรม 
   3. เนื้อหา เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากการประยุกตใ์ชก้บัคณติศาสตร์ และระบุสาระการ
เรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมอยา่งคร่าวๆ 
   4. สื่อ เป็นส่วนทีร่ะบุวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 
   5. เวลา เป็นส่วนทีบ่อกเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรม 
   6. จ านวนผูเ้ล่น  เป็นส่วนทีร่ะบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรม 
   7.  วธิกีารปฏบิตักิจิกรรม เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึวธิกีารในการปฏบิตักิจิกรรม 
   8. ค าถามกระตุน้ความคดิ เป็นค าถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนพฒันากระบวนการ
คดิ 
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   9. การประเมนิผล เป็นส่วนทีใ่หน้กัเรยีนไดป้ระเมนิพฤตกิรรมของตนเองจาก
การปฏบิตักิจิกรรม 
                     10.   บนัทกึหลงัสอน เป็นส่วนทีผู่ส้อนบนัทกึผลทีไ่ดจ้ากการสอน ปญัหา/อปุสรรค 
และขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 
 5. ทกัษะการคิดค านวณ หมายถงึ ความสามารถในการจดักระท าจ านวนต่างๆ ใน
ลกัษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็ การหาผลลพัธข์องจ านวนทีอ่ยู่ในรูปเลขยกก าลงั การ
แกส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว การแกส้มการก าลงัสอง การหารากทีส่อง การหาอตัราส่วน
ตรโีกณมติหิรอืตามทีโ่จทยก์ าหนดไดอ้ย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเรว็และถูกตอ้ง มแีนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างตอ่เนื่อง อย่างเป็นขัน้ตอนตามล าดบัตัง้แต่ตน้จนไดผ้ลลพัธ ์ ซึ่ง
วดัผลโดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ ถา้ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตับิ่อยๆ  จะท าใหต้ดิอยู่ในตวั
ผูเ้รยีน เป็นผูม้ทีกัษะการคดิค านวณทีด่แีละเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 6. เกณฑ ์ หมายถงึ คะแนนตามตอ้งการขัน้ต ่าทีจ่ะยอมรบัวา่ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิ
ค านวณ ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ยดึเกณฑร์อ้ยละ 60  ซึ่งเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547: 15)  ใหร้ะดบัผลการเรยีนเป็น 8 ระดบั ซึ่งผูม้ ี
วจิยัน ามาประยุกตใ์ชก้บัการศกึษาคน้ควา้ดงันี้ 
      ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 80-100 หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัดเียีย่ม                 
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 75-79   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัดมีาก                  
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 70-74   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัด ี 
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 65-69   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัคอ่นขา้งด ี 
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 60-64   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัน่าพอใช ้ 
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 55-59   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัพอใช ้ 
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 50-54   หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัต ่า  
          ชว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ  0-49    หมายถงึ  มทีกัษะการคดิค านวณระดบัต ่ากวา่
เกณฑ ์ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า  
  ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาผลการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์
โดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  
ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของชม ภูมภิาค (2524: 102-103) วริาภรณ์ ปนาทกูล (2531: 18-19)   ยุพนิ  
พพิธิกุล (2536: 249-250)  ชาญชยั อนิทรสนุานนท ์(2539: 39 - 40)  สุภารตัน์  วรทอง (2540: 9) 
และชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล (2544: 52)  มาก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาคน้ควา้ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการศกึษาคน้ควา้ 

 
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า  
  1. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรม 
    2. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 
 
 

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดย                          

ใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
ทกัษะการคดิค านวณ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาครัง้นี้   ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี้ 
  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชดุกจิกรรม 
   1.1 ความหมายของชดุกจิกรรม 
   1.2 ประเภทของชดุกจิกรรม 
   1.3 หลกัการและทฤษฎทีีน่ ามาใชก้บัการสรา้งชดุกจิกรรม 
   1.4 องคป์ระกอบของชดุกจิกรรม 
   1.5 ขัน้ตอนการสรา้งชดุกจิกรรม 
   1.6 ประโยชน์ของชดุกจิกรรม 
   1.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชดุกจิกรรม 
  2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุนุมคณติศาสตร์ 
   2.1 ความหมายของชมุนุมคณติศาสตร ์
   2.2 จุดมุ่งหมายของการจดัชมุนุมคณติศาสตร ์
   2.3 ประโยชน์ของการจดัชมุนุมคณติศาสตร ์
   2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุนุมคณติศาสตร์ 
             3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกม 
     3.1 ความหมายของเกม 
   3.2 ประเภทของเกม 
   3.3 หลกัการเลอืกเกม 
                  3.4 ขัน้ตอนการสอนเกม 
    3.5 ประโยชน์ของเกม 
                  3.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกม 
   4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเล่นไทย 
    4.1 ความหมายของการละเล่น 
    4.2 ประเภทของการละเล่น 
   4.3 ตวัอย่างของการละเล่นไทย 
   4.4 ประโยชน์ของการละเลน่ไทย 
   4.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเล่นไทย 
  5. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการคดิค านวณ 
   5.1 ความหมายของทกัษะการคดิค านวณ 
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   5.2 หลกัในการฝึกทกัษะการคดิค านวณ 
    5.3 ขัน้ตอนของกระบวนการสรา้งทกัษะการคดิค านวณ 
   5.4 ประโยชน์ของการฝึกทกัษะการคดิค านวณ 
   5.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการคดิค านวณ 
 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุดกิจกรรม 
 1.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
  ชดุกจิกรรม (Activity  Package) , ชดุการสอน (Instructional  Package) หรอืชดุการ
เรยีน (Learning  Package)  เป็นสื่อการเรยีนการสอนที่ผูส้อนจดัขึน้ เพือ่ย ้าถงึแนวการสอนทีย่ดึ
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสใชส้ื่อต่างๆ  ในชดุการเรยีนเพื่อศกึษาดว้ยตนเอง 
(กาญจนา เกยีรตปิระวตั.ิ 2524: 60)    จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัสรุปสื่อการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนจดัขึน้
โดยใชค้ าวา่ชดุกจิกรรม ซึง่มนีกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของชดุกจิกรรมไวต้่างกนั 
ดงันี้ 
  ฮุสตนั และคนอืน่ๆ (Houston; others. 1972: 10-15)  ใหค้วามหมายของชดุการเรยีน
ไวส้ัน้ๆ วา่ ชดุการเรยีนเป็นชดุของประสบการณ์ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หผู้เ้รยีน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
  แคปเฟอร ์ และแคปเฟอร ์ (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3-10) ใหค้วามหมายวา่ชดุการ
เรยีนเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหวา่งครูและนกัเรยีน ซึ่งประกอบดว้ยค าแนะน าทีใ่หน้กัเรยีนได้
ท ากจิกรรมการเรยีนจนบรรลุพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลของการเรยีนรู ้ การรวบรวมเนื้อหาทีน่ ามาสรา้งชดุ
กจิกรรมนัน้ไดม้าจากขอบขา่ยของความรูท้ีห่ลกัสูตรตอ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ และเนื้อหาจะตอ้ง
ตรงและชดัเจนทีจ่ะสือ่ความหมายใหน้กัเรยีนเกดิพฤตกิรรมตามเป้าหมายของการเรยีน 
  ดวน (Duane. 1973: 169)  ใหค้วามหมายของชดุการเรยีนวา่เป็นการเรยีนรายบคุคล    
(Individualized Instruction) อกีรูปแบบหนึ่งซึ่งจะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดส้มัฤทธิผ์ลทางการเรยีนตาม
เป้าหมาย ผูเ้รยีนไปตามอตัราความสามารถ และความตอ้งการของตนเอง  
  ชม ภูมภิาค  (2524: 10) ใหค้วามหมายของชดุการสอนวา่ เป็นรูปแบบของการสือ่สาร
ระหวา่งครูกบันกัเรยีน อนัมกีารก าหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่ชดั ก าหนดเนื้อหา วสัดุ และกจิกรรมต่างๆ 
ทัง้ครูและนกัเรยีน เพือ่ใหเ้กดิบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
  วชิยั วงษ์ใหญ่ (2525: 25) ใหค้วามหมายของชดุการเรยีนวา่ เป็นสื่อการเรยีนทีอ่าศยั
ระบบการผลติและการน าสื่อการเรยีนหลายๆ อย่างมาสมัพนัธก์นั และส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั  สื่อการ
สอนเหลา่นี้ เรยีกวา่ “สื่อประสม” (Multi Media)  ซึ่งสามารถน ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา 
เพื่อชว่ยใหผู้เ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  วรีะ  ไทยพานิช (2529: 134) กล่าววา่ ชดุการเรยีนมชีือ่เรยีกต่างๆ กนั เชน่ ชดุการ
สอน (Instructional Package) ชดุการเรยีนเบด็เสรจ็ (Self-Instructional Package) ชดุการเรยีน
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รายบุคคล (Individualized Learning Package) ซึ่งเป็นชดุของสื่อประสม (Multi - Media) ทีจ่ดัขึน้
ส าหรบัหน่วยการเรยีน หวัขอ้ เนื้อหาและอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยทีจ่ดัไวเ้ป็นชดุ กลอ่ง หรอื ซอง 
ชดุการเรยีนอาจมรีูปแบบ  (Formats) ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ส่วนมากจะประกอบดว้ยค าชีแ้จง หวัขอ้
จุดมุ่งหมาย การประเมนิผลเบือ้งตน้ การก าหนดกจิกรรมและการประเมนิผลขัน้สดุทา้ย จุดมุง่หมาย
ทีส่ าคญัของการสอนนกัเรยีนเป็นรายบุคคล คอื ใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
  ยุพนิ พพิธิกุล และอรพรรณ ตนับรรจง (2537: 176) ใหค้วามหมายของชดุการเรยีน
การสอนรายบุคคลวา่เป็นชดุการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในชดุการเรยีนการสอนจะ
ประกอบดว้ยบตัรค าสัง่บตัรกจิกรรม บตัรเนื้อหา บตัรแบบฝึกหดั หรอืบตัรงานพรอ้มเฉลย และบตัร
ทดสอบพรอ้มเฉลย ในชดุการเรยีนการสอนนัน้จะมสีื่อการเรยีนการสอนไวพ้รอ้มเพื่อผูเ้รยีนจะใช้
ประกอบการเรยีนเรื่อง  นัน้ๆ  
  ชาญชยั  อนิทรสุนานนท ์ (2539: 39) ใหค้วามหมายของชดุการสอนวา่ ชดุการสอน
เป็นสื่อประสม (Multi Media) ซึ่งรวมกนัเป็นชดุของวสัดอุุปกรณ์ทีป่ระกอบกนัขึน้ และใช้
กระบวนการกลุม่เขา้ชว่ยในการด าเนนิกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูม้ชีวีติชวีาและฝึกฝน
พฒันาการทางสตปิญัญาของผูเ้รยีนใหม้ากทีส่ดุ 
  บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 91) ใหค้วามหมายของชดุการเรยีนวา่ เป็นชดุการสอน
ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชดุของสื่อประสมทีจ่ดัขึน้ส าหรบัหน่วยการเรยีนตามหวัขอ้เนื้อหาและประสบการณ์
ของแต่ละหน่วยทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บั โดยจดัเอาไวเ้ป็นชดุๆ บรรจุอยู่ในซอง กล่องหรอืกระเป๋า
ทีใ่หว้ธิอียา่งเป็นระบบเป็นหลกัส าคญัในการสรา้งชดุการเรยีน ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  
  กลัยา  ทองส ุ (2545: 54) ใหค้วามหมายของชดุกจิกรรมวา่ เป็นการใชส้ือ่การสอน
หลายอย่างทีจ่ดัไวอ้ย่างเป็นล าดบัข ัน้ตอนของเนื้อหารวมกนัเขา้ไวเ้ป็นชดุ โดยใหผู้เ้รยีนเป็นผูศ้กึษา
และปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง ครูมหีน้าทีแ่นะน าและชว่ยเหลอื เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
บรรลุตามจุดประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2545: 51) ใหค้วามหมายของชดุการสอนวา่ เป็นสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งทีเ่ป็นลกัษณะของสือ่ประสม (Multi Media) เป็นการใชส้ือ่ตัง้แต่สองชนดิขึน้ไป
ร่วมกนัเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีต่อ้งการ โดยอาจจดัขึน้ส าหรบัหน่วยการเรยีนตามหวัขอ้เนื้อหา
และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ อาจจดัไวเ้ป็นชดุๆ บรรจุในกล่อง 
ซองหรอืกระเป๋า ชดุการเรยีนแต่ละชดุประกอบดว้ยเนื้อหาสาระ บตัรค าสัง่ ใบงานในการท ากจิกรรม 
วสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ใบความรู ้เครื่องมอืหรอืสื่อทีจ่ าเป็นส าหรบักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้แบบวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้
  ธญัสนิี  ฐานา (2546: 9) ใหค้วามหมายของชดุกจิกรรมวา่ เป็นชดุการเรยีนการสอนที่
ใชเ้ป็นสื่อการสอนทีม่กีารน านวตักรรมและกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่างๆ  มา     
บูรณาการโดยครูเป็นผูส้รา้งขึน้ มลีกัษณะเป็นชดุในแต่ละชดุประกอบไปดว้ยสือ่ อุปกรณ์ กจิกรรม
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การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย และแบบฝึกทกัษะทีน่ าหลกัการทางจติวทิยามาใชป้ระกอบ ทัง้นี้
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปความหมายของชดุกจิกรรมไดว้า่ เป็นชดุการเรยีนการ
สอนทีใ่ชเ้ป็นสือ่การสอนทีน่ านวตักรรมและกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่างๆ มา
บูรณาการ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลางของกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ัน้ๆ  โดยผูเ้รยีนได้
ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองร่วมกบัผูอ้ ืน่ ผูส้อนเป็นเพยีงผูค้อยใหค้ าแนะน าชว่ยเหลอื เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสดุ ส่งเสรมิใหเ้รยีนรูอ้ย่างมี
ชวีติชวีาและฝึกฝนพฒันาการทางสตปิญัญาของผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด 
 
 1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
  นกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถงึประเภทของชดุกจิกรรมไวห้ลายประเภท ผูส้รา้ง
ชดุกจิกรรมควรไดศ้กึษาประเภทของชดุกจิกรรมเพื่อชว่ยในการตดัสนิใจการสรา้งชดุกจิกรรมใน
รูปแบบใดดงัต่อไปนี้ 
  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2521: 114) ไดแ้บ่งชดุการเรยีนการสอนออกเป็น 4 ประเภท คอื 

1. ชดุการเรยีนการสอนประกอบการบรรยาย เป็นชดุการสอนทีมุ่่งเน้นชว่ยขยาย 
เนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายใหช้ดัเจนขึน้ ชว่ยใหผู้ส้อนพูดน้อยลงและใหส้ื่อการสอนท าหน้าที่
แทนชดุการเรยีนการสอนแบบบรรยายทีน่ิยมใชก้บัการฝึกอบรมและการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

2. ชดุการเรยีนการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม เป็นชดุการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ให้ 
ผูเ้รยีนร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ  ประมาณ 5 - 7 คนไดป้ระกอบกจิกรรมกลุ่ม ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท างาน
ร่วมกนั เชน่ ในการสอนแบบศนูยก์ารเรยีน การสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

3. ชดุการเรยีนการสอนตามเอกตัภาพหรอืชดุการเรยีนแบบรายบุคคล เป็นชดุการ 
เรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองตามความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลอาจจะเรยีนทีบ่า้นหรอืทีโ่รงเรยีนกไ็ด ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามกา้วหน้าตามความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 

4. ชดุการเรยีนการสอนทางไกล เป็นชดุการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนกบัผูเ้รยีนอยู่ 
ต่างถิน่ต่างเวลากนั มุ่งสอนใหผู้เ้รยีนศกึษาไดด้ว้ยตนเองไม่ตอ้งเขา้ชัน้เรยีน ประกอบดว้ยสื่อ
ประเภทสิง่พมิพ ์ รายการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ ภาพยนตร ์ และการสอนเสรมิตาม
ศนูยบ์รกิารการศกึษา เชน่ ชดุการสอนทางไกลมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
  สมหญงิ กลัน่ศริ ิ(2523:  58-59)   แบ่งชดุการเรยีนการสอนตามลกัษณะของการใช้
ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. ชดุการสอนส าหรบัประกอบค าบรรยาย หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ ชดุการสอน 



12 

 

ส าหรบัผูส้อน เป็นชดุการสอนทีก่ าหนดกจิกรรมและสื่อการเรยีนใหผู้ส้อนใชป้ระกอบค าบรรยาย 
เพื่อเปลีย่นบทบาทของผูส้อนใหพ้ดูน้อยลง และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนร่วมกจิกรรมการเรยีนมากยิง่ขึน้ 
ชดุการสอนนี้จะมเีนื้อหาวชิาเพยีงหน่วยเดยีว 

2. ชดุการสอนส าหรบักจิกรรมแบบกลุ่ม ชดุการสอนแบบนี้มุ่งเน้นทีต่วัผูเ้รยีนได้  
ประกอบกจิกรรมร่วมกนัและอาจจดัการเรยีนในรูปของศนูยก์ารเรยีน ชดุการเรยีนแบบกจิกรรมกลุ่ม
จะประกอบดว้ยชดุยอ่ยทีม่จี านวนเท่ากบัจ านวนศนูยท์ีแ่บ่งไวใ้นแต่ละหน่วย ในแต่ละศนูยม์สีื่อการ
เรยีนหรอืบทเรยีนครบชดุตามจ านวนผูเ้รยีนในศนูยก์จิกรรมนัน้ สื่อการเรยีนอาจจดัในรูปของ
รายบุคคลหรอืผูเ้รยีนทัง้ศนูยร์่วมกนัได ้ ผูท้ีเ่รยีนจากชดุการสอนแบบกจิกรรมกลุ่มนี้อาจตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืจากผูส้อนเพยีงเลก็น้อยในระยะเริม่เท่านัน้ หลงัจากเคยชนิต่อวธิกีารใชแ้ลว้ ผูเ้รยีน
จะสามารถชว่ยเหลอืกนัและกนัไดเ้องระหวา่งประกอบกจิกรรมการเรยีนหากมปีญัหาผูเ้รยีนสามารถ
ซกัถามผูส้อนไดเ้สมอ  

3. ชดุการสอนรายบุคคล เป็นชดุการสอนทีจ่ดัระบบขัน้ตอน เพื่อใหผู้เ้รยีนใช้ 
เรยีนดว้ยตนเองตามล าดบัข ัน้ความสามารถของแต่ละบุคคล เมือ่ศกึษาจบแลว้จะท าการทดสอบ
ประเมนิผลความกา้วหน้า และศกึษาชดุอืน่ตอ่ไปตามล าดบั เมือ่มปีญัหาผูเ้รยีนจะปรกึษากนัได้
ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อนพรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืทนัทใีนฐานะผูป้ระสานงานหรอืผูช้ ีแ้นะแนว
ทางการเรยีน 
  กาญจนา  เกยีรตปิระวตั ิ(2524: 178) ไดจ้ าแนกชดุการเรยีนไว ้2 ประเภท คอื 
  1. ชดุการเรยีนส าหรบักจิกรรมกลุ่ม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองโดย
การใชก้จิกรรมกลุม่ เชน่ ในวธิกีารของศนูยก์ารเรยีน (Learning Center) หรอืบทเรยีนโมดลู เมื่อ
ออกแบบใหใ้ชก้จิกรรมกลุ่มเป็นวธิเีรยีน 
  2. ชดุการเรยีนรายบุคคล ส่งเสรมิการเรยีนดว้ยตนเองตามล าพงั เพื่อพฒันาความ
รบัผดิชอบของผูเ้รยีน และความกา้วหน้าในการเรยีนตามความสามารถในเวลาทีแ่ตกต่างกนั ผูเ้รยีน
สามารถทดสอบเพือ่ทราบผลความกา้วหน้าของตนเองไดทุ้กเวลาและตรวจค าตอบไดท้นัท ี
  คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติอุปกรณ์การสอนวทิยาศาสตร ์                  
(2524: 250-251) ไดแ้บ่งประเภทของชดุการเรยีนออกเป็น 3 ประเภท คอื  
  1. ชดุการเรยีนส าหรบัคร ู เป็นชดุส าหรบัจดัใหค้รูโดยเฉพาะ มคีู่มอืและเครื่องมอื
ส าหรบัครูซึ่งพรอ้มทีจ่ะน าไปใชส้อนใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมที่คาดหวงั ครูเป็นผูด้ าเนนิการและควบคุม
กจิกรรมทัง้หมด นกัเรยีนมสี่วนร่วมกจิกรรมภายใตก้ารดูแลของครู 
  2. ชดุการเรยีนส าหรบันกัเรยีน เป็นชดุการเรยีนส าหรบัจดัใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองครมูหีน้าทีเ่พยีงจดัอุปกรณ์และมอบชดุการเรยีนให ้ แลว้คอยรบัรายงานผลเป็นระยะๆ ให้
ค าแนะน าเมื่อมปีญัหาและประเมนิผล ชดุการเรยีนนี้จะฝึกการเรยีนดว้ยตนเอง เมือ่นกัเรยีนจบ
การศกึษาจากโรงเรยีนไปแลว้กส็ามารถเรยีนรูห้รอืศกึษาสิง่ตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
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  3. ชดุการเรยีนทีค่รูและนกัเรยีนใชร้่วมกนั เป็นชดุการเรยีนทีม่ลีกัษณะผสมระหวา่ง
ชดุที ่ 1 และชดุที ่ 2 ครูเป็นผูค้อยดูแล   กจิกรรมบางอย่างครูตอ้งเป็นผูแ้สดงน าใหน้กัเรยีนดู และ
กจิกรรมบางอยา่งนกัเรยีนตอ้งท าดว้ยตนเอง ซึ่งจะเริม่ฝึกใหรู้จ้ ักการเรยีนดว้ยตนเองภายใตก้าร
ดูแลของครู 
  ชาญชยั  อนิทรสุนานนท ์ (2539: 41) ไดแ้บ่งชดุการสอนออกเป็น 3 ประเภท    
ใหญ่ๆ  คอื                                                                                                                         
  1. ชดุการสอนส าหรบัครู เป็นชดุการสอนทีผ่ลติขึน้ส าหรบัครูใชส้อนนกัเรยีนทัง้หอ้ง
ใน 1 ชดุ จะมเีพยีง 1 หน่วยเท่านัน้ แต่จะมขีนาดใหญ่พอใหน้กัเรยีนเหน็ไดช้ดัเจน สือ่ต่างๆ จะ
บรรจุอยู่ในกลอ่งขนาดใหญ่แขง็แรงเหมาะสมกบัขนาดและน ้าหนกัของสื่อ  
  2. ชดุการสอนส าหรบันกัเรยีนหรอืชดุการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชดุการสอนทีจ่ดั
ขึน้ส าหรบัการสอนแบบกจิกรรมจะมชีดุย่อยส าหรบักจิกรรมกลุ่มในหอ้งเรยีนแบบศนูยก์ารเรยีนครบ
ทุกกลุ่ม และชดุส าหรบักลุ่มส ารองไวด้ว้ย เพื่อใหผู้เ้สรจ็จากกลุ่มเรว็กวา่คนอื่นมาใชศ้กึษารอเวลา
เรยีนกบักลุม่ในหน่วยต่อไป 
  3. ชดุการสอนส าหรบันกัเรยีนหรอืชดุการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชดุการสอนทีจ่ดั
ขึน้ส าหรบัผูเ้รยีน โดยเฉพาะบางครัง้บางแหง่อาจเรยีกวา่ ชดุการเรยีน นกัเรยีนจะเรยีนจาก
ค าแนะน าทีอ่ยู่ในชดุการสอนนัน้ นกัเรยีนจะเรยีนไปตามล าดบัข ัน้ดว้ยตนเอง นกัเรยีนจะน าไปเรยีน
ในคูหาหรอืบรเิวณทีจ่ดัเตรยีมไวเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนเลอืกสถานทีเ่รยีนเอาตามความชอบของตนกไ็ด ้ เมื่อ
เรยีนจบกม็าท าแบบทดสอบ เมื่อท าแบบทดสอบผา่นแลว้ท าชดุต่อไปไดต้ามล าดบั ถา้เกดิปญัหา
ระหวา่งการเรยีนชดุการสอนแบบนี้ผูเ้รยีนจะปรกึษากนัได ้ หรอืสอบถามจากครูทีพ่รอ้มใหค้วาม
ชว่ยเหลอืไดท้นัท ี          
        บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 94-95) แบ่งประเภทชดุการสอนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  
คอื  
  1. ชดุการสอนประเภทค าบรรยาย เป็นชดุการสอนส าหรบัผูส้อนจะใชส้อนผูเ้รยีนเป็น
กลุ่มใหญ่ หรอืเป็นการสอนทีต่อ้งการปพูืน้ฐานใหผู้เ้รยีนส่วนใหญ่รูแ้ละเขา้ใจในเวลาเดยีวกนัมุ่งใน
การขยายเนื้อหาสาระใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่ รปูภาพ แผนภูม ิ สไลด ์ ฟิลม์สตรปิ ภาพยนตร ์ เทป
บนัทกึเสยีง หรอืกจิกรรมทีก่ าหนดไว ้เป็นตน้ 
  2. ชดุการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม เป็นชดุการสอนส าหรบัใหผู้เ้รยีนร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เลก็ๆ ประมาณ 5 - 7 คน โดยใชส้ื่อการสอนทีบ่รรจุไวใ้นชดุการสอนแต่ละชดุ มุ่งทีจ่ะฝึกทกัษะใน
เนื้อหาวชิาทีเ่รยีนและใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท างานร่วมกนั 
  3. ชดุการสอนแบบรายบุคคลหรอืชดุการสอนแบบเอกตัภาพ เป็นชดุการสอนส าหรบั
เรยีนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คอื ผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษาหาความรูต้ามความสามารถและความสนใจ
ของตนเอง อาจจะเรยีนที่โรงเรยีนหรอืทีบ่า้นกไ็ด ้ ส่วนมากจะมุ่งใหผู้เ้รยีนไดท้ าความเขา้ใจใน
เนื้อหาวชิาทีเ่รยีนเพิม่เตมิ ผูเ้รยีนจะสามารถประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเองไดด้ว้ย 
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  สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า (2545: 52-53) ไดแ้บ่งชดุการสอนไว ้3 ประเภท ดงันี้                                
  1. ชดุการสอนประกอบค าบรรยายของครู เป็นชดุการสอนส าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ 
หรอืเป็นการสอนทีมุ่่งเน้นปพูืน้ฐานใหท้กุคนรบัรูแ้ละเขา้ใจเวลาเดยีวกนั มุง่ในการขยายเนื้อหาสาระ
ไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้ ชดุการสอนแบบนี้ลดเวลาในการอธบิายของผูส้อนใหพู้ดน้อยลง เพิม่เวลาใหผู้้เรยีน
ไดป้ฏบิตัมิากขึน้ โดยใชส้ื่อทีม่อียูพ่รอ้มในชดุการสอน 
  2. ชดุการสอนแบบกจิกรรม หรอืชดุการสอนส าหรบัการเรยีนกลุ่มยอ่ย เป็นชดุการ
สอนส าหรบัผูเ้รยีนประมาณ 4-8 คน โดยใชส้ือ่การสอนต่างๆ ทีบ่รรจุไวใ้นชดุการสอนแต่ละชดุ มุ่งที่
จะฝึกทกัษะในเนื้อหาแต่ละวชิาทีเ่รยีน โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท างานร่วมกนั ชดุการสอนชนิดนี้มกัใช้
ในการสอนแบบกจิกรรมกลุ่ม เชน่ การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน การสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
             จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประเภทของชดุกจิกรรมได ้3 ประเภท มดีงันี้ 
  1. ชดุกจิกรรมส าหรบัครู ส าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ เป็นชดุกจิกรรมประกอบดว้ยคูม่อื
และสื่อการเรยีนรูส้ าหรบัครูทีจ่ะน าไปใชส้อนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้มุ่งเน้นปพูืน้ฐานใหทุ้กคนรบัรู้
และเขา้ใจเวลาเดยีวกนั โดยมคีรูเป็นผูด้ าเนนิการและควบคุมกจิกรรมทัง้หมด 
  2. ชดุกจิกรรมส าหรบันกัเรยีนหรอืชดุกจิกรรมรายบุคคล เป็นชดุกจิกรรมทีจ่ดัระบบ
เป็นขัน้ตอน มุง่เน้นให้นกัเรยีนสามารถศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
อาจศกึษาทีโ่รงเรยีนหรอืบา้นกไ็ด ้ แลว้ท าการประเมนิโดยท าแบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจใน
การศกึษาชดุกจิกรรมนัน้ 
  3. ชดุกจิกรรมส าหรบัครแูละนกัเรยีน เป็นชดุกจิกรรมทีมุ่่งเน้นให้นกัเรยีนไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะเริม่ฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเรยีนดว้ยตนเองภายใตก้ารดูแลของครู 
กจิกรรมบางอยา่งครูตอ้งเป็นผูแ้สดงน าใหน้กัเรยีนดู และกจิกรรมบางอย่างนกัเรยีนตอ้งท าดว้ย
ตนเอง อาจสอนแบบศนูยก์ารเรยีน หรอืสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ ์ โดยมสีือ่การสอนบรรจุไวใ้นชดุ
กจิกรรมแต่ละชดุ เพื่อฝึกทกัษะในเนื้อหาตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้ 
   
 1.3 หลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใช้กบัการสร้างชุดกิจกรรม 
  หลกัการและทฤษฎทีีน่ ามาใชก้บัการสรา้งชดุกจิกรรม เพื่อใหช้ดุกจิกรรมมี
ประสทิธภิาพนัน้ สามารถศกึษาไดจ้ากหลายๆ  ทฤษฎ ีดงันี้ 
  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523: 119) ไดเ้สนอแนวความคดิซึ่งมาจากจติวทิยาการเรยีนที่
น ามาสู่การผลติชดุการสอนดงันี้ 
  1. เพื่อสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  2. เพื่อยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางดว้ยการใหก้ารศกึษาดว้ยตนเอง 
  3. มสีื่อการเรยีนใหม่ๆ  ทีช่ว่ยในการเรยีนของนกัเรยีน เพือ่ชว่ยการสอนของครู 
  4. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรยีนทีเ่ปลีย่นไป ซึ่งเดมิครูมกัจะเป็นผูน้ าและมี 
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อทิธพิลมากเปลีย่นบทบาทมาเป็นผูช้ ีแ้นะแนวทาง และใหค้ าปรกึษา คอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการ
เรยีนรู ้
  เสาวณยี ์ สกิขาบณัฑติ (2528:  292-293) ไดก้ล่าวถงึหลกัการและทฤษฎสี าคญัใน
การสรา้งชดุการเรยีนดงันี้ 
  1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) เพราะผูเ้รยีนแต่ละคนจะ
เรยีนรูต้ามวถิทีางของเขาและใชเ้วลาเรยีนในเรือ่งหนึ่งๆ ทีแ่ตกตา่งกนัไป ความแตกต่างเหล่านี้มี
ความแตกต่างในดา้นความสามารถ (Ability) สตปิญัญา (Intelligence) ความตอ้งการ (Need) ความ
สนใจ (Interest) ร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) และสงัคม (Social) ดว้ยเหตุผลทีค่นเรามี
ความแตกต่างดงักลา่ว ผูส้รา้งชดุการเรยีนจงึพยายามทีจ่ะหาวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการที่จะท า
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอย่างบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ีว่างไวใ้นชดุนัน้ๆ 
  2. การน าสือ่ประสมมาใช ้ (Multi Approach) เป็นการน าเอาสือ่การสอนมาใชส้มัพนัธ์
กนัอยา่งมรีะบบ ความพยายามอนันี้กเ็พือ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเรยีนการสอนจากเดมิทีเ่คยยดึครู
เป็นแหล่งใหค้วามรูเ้ป็นหลกั มาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนดว้ยการใหแ้หลง่ความรู้
จากสือ่ประเภทต่างๆ  
  3. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ (Learning Theory) จติวทิยาการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยตนเอง  ตรวจสอบผลการเรยีนของตนวา่ถูกหรอืผดิไดท้นัท ี มกีารเสรมิแรง 
คอื ผูเ้รยีนจะเกดิความภาคภูมใิจ ดใีจทีต่นเองท าไดถู้กตอ้งเป็นการใหก้ าลงัใจทีจ่ะเรยีนต่อไป ถา้
ตนเองท าไม่ถกูตอ้งจะไดท้ราบวา่ถกูตอ้งนัน้คอือะไรจะไดไ้ตร่ตรองพจิารณาท าใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ซึ่งไม่ท าใหเ้กดิความทอ้ถอยหรอืสิน้หวงัในการเรยีน  เรยีนรูไ้ปทลีะข ัน้ ตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง 
  4. การใชว้ธิวีเิคราะหร์ะบบ (Systems Analysis) เป็นการน าเอาการวเิคราะหร์ะบบ
มาใชโ้ดยจดัเนื้อหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวยัของผูเ้รยีน ทกุสิง่ทกุอยา่งทีจ่ดัไวใ้น
ชดุการเรยีนสรา้งขึน้อยา่งมรีะบบ จะตอ้งมกีารตรวจเชค็ทกุข ัน้ตอนและทกุอยา่งจะตอ้งสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งด ี มกีารทดลองปรบัปรุงจนมปีระสทิธภิาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐานเป็นทีเ่ชือ่ถอื
ไดจ้งึออกมาใช ้
  ปฐมาพร อาสน์วเิชยีร  (2541:  25) ไดก้ลา่ววา่การสอนทีม่คีุณภาพจะประกอบดว้ย
ลกัษณะ 4 ประการ คอื 
  1. การใหแ้นวทาง (Cues) คอื ค าอธบิายของครทูีท่ าใหน้กัเรยีนเขา้ใจชดัเจนวา่ เมื่อ
เรยีนเรื่องนัน้ๆ  แลว้จะตอ้งมคีวามสามารถอยา่งไร ตอ้งท าอะไรบา้ง 
  2. การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีน (Participation) เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมการเรยีน 
  3. การเสรมิแรง (Reinforcement) ทัง้การเสรมิแรงภายนอก เชน่ สิง่ของ การกล่าว 
ตชิม  การเสรมิแรงภายในตวันกัเรยีนเอง เชน่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ฯลฯ 
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  4. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง (Feedback and Corrections) 
ตอ้งมกีารแจง้ผลการเรยีนและขอ้บกพร่องใหน้กัเรยีนทราบ 
  บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 92-94) ไดก้ล่าววา่แนวคดิและหลกัการสามารถแยกได ้       
5 ประการ ดงันี้ 
  1. การประยุกตท์ฤษฎคีวามแตกต่างระหวา่งบคุคล การเรยีนการสอนจะตอ้งค านงึถงึ
ความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส าคญั วธิกีารสอนที่เหมาะสมทีสุ่ดกค็อืการ
จดัการสอนรายบุคคลหรอืการศกึษาตามเอกตัภาพและการศกึษาดว้ยตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
มอีสิระในการเรยีนตามระดบัสตปิญัญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมคีรูคอยแนะน า
ชว่ยเหลอืตามความเหมาะสม 
  2. ความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแนวการเรยีนการสอนไปจากเดมิ การจดัการเรยีนการ
สอนแต่เดมินัน้เรายดึครูเป็นหลกั เปลีย่นมาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง โดย
การใชแ้หล่งความรูจ้ากสื่อ หรอืวธิกีารต่างๆ การน าสือ่การสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัใหต้รงกบัเนื้อหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวชิาต่างๆ โดยนิยมจดัในรูปชดุกจิกรรม หรอืชดุการเรยีนการ
สอน 
  3. การใชส้ื่อการสอนไดเ้ปลีย่นแปลงและขยายตวัออกไป การใชส้ื่อในปจัจุบนัไดค้ลุม
ถงึการใชว้สัดุสิน้เปลอืง เครือ่งมอืต่างๆ รวมทัง้กระบวนการและกจิกรรมต่างๆ แต่เดมิการผลติมกัจะ
ออกมาในรูปต่างคนต่างผลติ และผูใ้ชส้ื่อมไิดม้กีารจดัระบบการใชส้ือ่หลายอยา่งผสมผสานกนัให้
เหมาะสม แนวโน้มใหมจ่งึเป็นการผลติสื่อการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชดุการสอน หรอืชดุกจิกรรม
อนัจะมผีลต่อการใชข้องครูเปลีย่นจากการใชส้ือ่มาเป็นเพื่อชว่ยครสูอน 
  4. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน   ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้ม 
แต่ก่อนความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนมลีกัษณะเป็นทางเดยีว    ในส่วนของความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนแทบไม่เกดิขึน้ ผูเ้รยีนจงึไมม่โีอกาสฝึกฝนท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
นอกจากนี้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้มมกัอยูก่บัชอลก์ กระดานด าในหอ้งสีเ่หลีย่ม
แคบๆ แนวโน้มในปจัจุบนัและอนาคตของกระบวนการเรยีนการสอนไดน้ าเอาระบบกลุ่ม
กระบวนการกลุม่สมัพนัธม์าใชใ้นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประกอบกจิกรรมร่วมกนั    ทฤษฎี
กระบวนการกลุม่สมัพนัธจ์งึเป็นแนวคดิทางพฤตกิรรมซึ่งน ามาสู่การจดัระบบการผลติสื่อออกมาใน
รูปแบบของชดุกจิกรรม หรอืชดุการเรยีนการสอน 
  5. การจดัสภาพแวดลอ้ม การเรยีนรูไ้ดย้ดึหลกัจติวทิยาการเรยีนมาใช ้ โดยจดั
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถงึ ระบบการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนมโีอกาสร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทราบผลการตดัสนิใจของตนเอง มกีาร
เสรมิแรงบวกทีท่ าใหผู้เ้รยีนภาคภูมใิจอนัจะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมนัน้ซ ้าในอนาคต และเรยีนรูไ้ปตาม
ขัน้ตอนความสามารถความสนใจของตนเองโดยไมม่ใีครบงัคบั การจดัสภาพการณ์ทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูต้ามนยัดงักล่าวจงึเกดิชดุกจิกรรมหรอืชดุการเรยีนการสอน 
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  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปหลกัการและทฤษฎทีีน่ ามาใชส้รา้งชุดกจิกรรมไดด้งันี้ 
1. ใชท้ฤษฎคีวามแตกตา่งระหวา่งบคุคล ซึ่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้ง 

ค านึงถงึความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2. พจิารณาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบั 

สภาพแวดลอ้ม(ทฤษฎกีระบวนการกลุม่สมัพนัธ)์ เป็นแนวคดิทางพฤตกิรรม ไดน้ ามาสู่การจดัระบบ 
การผลติสื่อ  ซึ่งจดัออกมาในรูปแบบของชดุกจิกรรม หรอืชดุการเรยีนการสอนวเิคราะหร์ะบบ  

3. จดัเนื้อหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวยัของผูเ้รยีน  
4. สิง่ทีอ่ยู่ในชดุกจิกรรมตอ้งสรา้งขึน้อย่างเป็นระบบ 
5.  มกีารตรวจสอบการสรา้งชดุกจิกรรมทกุข ัน้ตอนซึ่งตอ้งมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง

กนัเป็นอย่างด ีอกีทัง้มกีารทดลองและปรบัปรุงจนมปีระสทิธภิาพ  
 
 1.4 องคป์ระกอบของชดุกิจกรรม 
  ในการสรา้งชดุกจิกรรม เพื่อน ามาประกอบในการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ นัน้  ผูส้รา้ง
ควรศกึษาองคป์ระกอบของชดุกจิกรรมหรอืชดุการเรยีนการสอนวา่มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง   เพื่อจะ
ไดน้ ามาใชใ้นการสรา้งชดุกจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ     ไดม้นีกัการศกึษาหลายทา่นไดก้ล่าวถงึ
องคป์ระกอบของชดุกจิกรรม ไวด้งันี้ 
  ฮุสตนั และคนอื่นๆ (Houston; others. 1972: 10-15) ไดใ้หส้่วนประกอบของชดุการ
เรยีนไว ้ดงันี้ 
  1. ค าชีแ้จง (Prospectus) คอื ส่วนทีอ่ธบิายถงึความส าคญัของจุดมุง่หมายขอบขา่ย
ชดุการเรยีน สิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูก้่อนเรยีน และขอบขา่ยของกระบวนการทัง้หมดในชดุการ
เรยีน 
  2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) คอื ขอ้ความทีแ่จ่มชดั ไมก่ ากวมทีก่ าหนดวา่ผูเ้รยีนจะ
ประสบความส าเรจ็อะไรหลงัจากเรยีนแลว้ 
  3. การประเมนิผลเบือ้งตน้ (Pre-Assessment) มจีุดประสงค ์ 2 ประการ คอื เพื่อให้
ทราบวา่ผูเ้รยีนอยูใ่นการเรยีนจากชดุการเรยีนนัน้ และเพื่อดูวา่เขาไดส้มัฤทธิผ์ลตามจุดประสงค์
เพยีงใดการประเมนิผลเบือ้งตน้นี้อาจจะอยู่ในรปูของการทดสอบแบบขอ้เขยีนปากเปล่า การท างาน
ปฏกิริยิาตอบสนองต่อค าถามง่ายๆ  เพือ่ใหรู้ถ้งึความตอ้งการและความเขา้ใจ 
  4. การก าหนดกจิกรรม (Enabling Activities) คอื การก าหนดแนวทางและวธิเีพื่อ
ไปสู่จุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้   โดยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมนัน้ดว้ย การประเมนิผลขัน้สุดทา้ย 
(Post-Assessment) เป็นขอ้ทดสอบเพื่อวดัผลการเรยีนหลงัจากทีเ่รยีนแลว้  
  คารด์าเรลล ี (Cardarelli. 1973: 150) ไดก้ าหนดโครงสรา้งของชดุการเรยีนวา่ตอ้ง
ประกอบดว้ย 
  1. หวัขอ้ (Topic) 
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  2. หวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) 
  3. จุดมุ่งหมายหรอืเหตุผล (Rational) 
  4. จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
  5. การสอบกอ่นเรยีน (Pretest) 
  6. กจิกรรมและการประเมนิตนเอง (Activities and Self - Evaluation) 
  7. การทดสอบย่อย (Quiz or Formative Test) 
  8. การทดสอบขัน้สุดทา้ย (Posttest or Summative Evaluation) 
  ดวน (Duane. 1973: 169) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของชดุการเรยีน 5 ประการ ดงันี้ 
  1. มจีุดมุง่หมายและเนื้อหา 
  2. บรรยายเนื้อหา 
  3. มจีุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  4. มกีจิกรรมใหเ้ลอืกเรยีน 
  5. มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิเจตคต ิ
  ชม ภูมภิาค (2524: 102-103) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของชดุการสอน ดงันี้ 
  1. หวัเรื่อง คอื การแบ่งเนื้อหาวชิาออกเป็นหน่วยแต่ละหน่วยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูล้กึซึ้งยิง่ขึน้ เพื่อมุ่งเน้นใหเ้กดิความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้ 
  2. คู่มอืการใชช้ดุการสอน เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัผูใ้ชชุ้ดการสอนจะตอ้งศกึษาก่อนที่
จะใชช้ดุการสอนจากคูม่อืใหเ้ขา้ใจเป็นสิง่แรก จะท าใหก้ารใชช้ดุการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพราะคูม่อืประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี้ 
   2.1 ค าชีแ้จงเกีย่วกบัการใชช้ดุการสอนเพือ่ความสะดวกส าหรบัผูท้ีจ่ะน าชดุการ
สอนไปใชจ้ะตอ้งท าอะไรบา้ง 
   2.2 สิง่ทีค่รูจะตอ้งเตรยีมก่อนสอน ส่วนมากจะบอกถงึสิง่ทีม่ขีนาดใหญ่เกนิกวา่ที่
จะบรรจุไวใ้นชดุการสอนได ้ หรอืสิง่ทีม่กีารเน่าเป่ือย สิง่ทีเ่ปราะแตกง่าย หรอืสิง่ทีต่อ้งใชร้่วมกบัคน
อื่นซึ่งเป็นวสัดุอุปกรณ์ทีม่รีาคาแพงทีท่างโรงเรยีนจดัเกบ็ไวท้ีศ่นูยว์สัดอุุปกรณ์ของโรงเรยีน เป็นตน้ 
   2.3 บทบาทของนกัเรยีนจะเสนอแนะวา่นกัเรยีนจะตอ้งมสี่วนร่วมในการด าเนนิ
กจิกรรมการเรยีนอยา่งไร 
   2.4 การจดัชัน้เรยีน ควรจะจดัในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสมของการเรยีนรูแ้ละ
การร่วมกจิกรรมของชดุการสอนนัน้ๆ  (ส าหรบัชดุการสอนแบบกลุ่มเขยีนแผนผงัประกอบ) 
   2.5 แผนการสอน ซึ่งประกอบดว้ย 
    -   หวัเรื่อง ก าหนดเวลาเรยีน จ านวนผูเ้รยีน 
    - เนื้อหาสาระควรเขยีนสัน้ๆ กวา้งๆ ถา้ตอ้งการรายละเอยีดควรน าไปรวม
ไวใ้นเอกสารประกอบการเรยีน 
    - ความคดิรวบยอด หรอืหลกัการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นจากเนื้อหาสาระ 



19 

 

    - จุดประสงคก์ารเรยีน หมายถงึ จุดประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม 
    - สื่อการเรยีน กจิกรรมการเรยีน การประเมนิผล 
  3. วสัดุประกอบการเรยีน ไดแ้ก่ สิง่ของหรอืขอ้มูลต่างๆ ทีจ่ะท าใหน้กัเรยีนศกึษา
คน้ควา้ เชน่ เอกสาร ต ารา บทคดัยอ่ รูปภาพ แผนภูม ิวสัด ุเป็นตน้ สิ่งเหลา่นี้ควรจะมอีย่างสมบูรณ์
อยู่ในชดุการสอนใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได้ 
  4. บตัรงาน เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชดุการสอนแบบกลุ่ม บตัรงานนี้อาจเป็นกระดาษ
แขง็หรอืออ่นตามขนาดทีเ่หมาะสมกบัวยัผูเ้รยีน ซึ่งประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนคอื 
   - ชือ่บตัร กลุ่ม หวัเรือ่ง 
   - ค าสัง่วา่จะใหผู้เ้รยีนปฏบิตัอิะไรบา้ง 
   - กจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตัติามล าดบัข ัน้ตอนของการเรยีน 
  5. กจิกรรมส ารอง จ าเป็นส าหรบัชดุการสอนแบบกลุ่ม ซึ่งกจิกรรมส ารองนี้จะตอ้ง
เตรยีมไวส้ าหรบันกัเรยีนบางคนหรอืนกัเรยีนทีท่ ากจิกรรมเสรจ็ก่อนคนอื่น ไดม้กีจิกรรมอย่างอื่นท า
เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งและลกึ ไม่เกดิการเบื่อหน่ายหรอือาจจะมปีญัหาทาง
วนิยัในชัน้ ผูเ้รยีนจะไดท้ ากจิกรรมส ารองอนัมเีนื้อหาสาระคลา้ยกบัสิง่ทีเ่คยเรยีนมา แตก่จิกรรมนัน้
อาจจะยากหรอืมคีวามลกึซึ้งทีย่ ัว่ยุต่อการเรยีน 
  6. ขนาดรูปแบบของชดุการสอน ชดุการสอนทีด่ไีมค่วรมขีนาดใหญ่และเลก็เกนิไป 
เพื่อความสะดวกในการใชแ้ละความสวยงามในการเกบ็รกัษา 
  ชาญชยั  อนิทรสุนานนท ์(2539: 42) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของชดุการสอนแต่ละชดุ
จะประกอบดว้ย 
  1. กล่องบรรจุขนาดเหมาะสมกบัสือ่การเรยีนการสอนทัง้ชดุ 
  2. สื่อการสอนและบตัรบอกชนดิสื่อเรยีงตามล าดบัการใช ้
  3. บนัทกึการสอนทีป่ระกอบดว้ย 
     3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัวชิาและหน่วยการสอน 
   3.2 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูเ้รยีน 
   3.3 เวลา จ านวนชัว่โมง 
   3.4 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
   4. แบบประเมนิผล เป็นแบบทดสอบทีใ่ชว้ดัประเมนิผลความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้กอ่น
และหลงัเรยีน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคูเ่ลอืกตอบหรอืกาเครื่องหมายถูกผดิ 
  จากการศกึษาองคป์ระกอบของชดุกจิกรรมขา้งตน้ ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัได้
น าองคป์ระกอบของชดุกจิกรรมของฮุสตนั และคนอื่นๆ  (Houston; others. 1972: 10-15)           
คารด์าเรลล ี(Cardarelli. 1973: 150)   ชม ภูมภิาค (2524: 102-103) และชาญชยั  อนิทรสุนานนท ์
(2539: 42) มาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ดงันี้   
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  1. ชือ่กจิกรรม 
  2. จุดประสงคข์องกจิกรรม เป็นสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้หลงัจากการปฏบิตักิจิกรรม 
  3. เนื้อหา เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากการประยุกตใ์ชก้บัคณติศาสตร์ และระบุสาระการ
เรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมอยา่งคร่าวๆ 
  4. สื่อ เป็นส่วนทีร่ะบุวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 
  5. เวลา เป็นส่วนทีบ่อกเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรม 
  6. จ านวนผูเ้ล่น  เป็นส่วนทีร่ะบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรม 
  7.  วธิกีารปฏบิตักิจิกรรม เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึวธิกีารในการปฏบิตักิจิกรรม  
  8. ค าถามกระตุน้ความคดิ เป็นค าถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนพฒันากระบวนการคดิ 
  9. การประเมนิผล เป็นส่วนทีใ่หน้กัเรยีนได้ประเมนิพฤตกิรรมของตนเองจากการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
                 10.  บนัทกึหลงัสอน เป็นส่วนที่ผูส้อนบนัทกึผลทีไ่ดจ้ากการสอน ปญัหา/อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 
 
 1.5  ขัน้ตอนการสร้างชดุกิจกรรม 
  ดานา (Dana. 2003: Online) ไดก้ าหนดขัน้ตอนในการออกแบบชดุการสอนรายบุคคล 
มดีงันี้ 
  1. ศกึษาหลกัการและเหตุผลส าหรบัชดุการเรยีนของนกัเรยีน โดยศกึษาขอ้มูล
เกีย่วกบัความหมายของชดุการเรยีน ลกัษณะของชดุการเรยีน การออกแบบชดุการเรยีนอยา่ง
หลากหลาย เป็นตน้ 
  2. ด าเนินการออกแบบชดุการเรยีน 
   2.1 เลอืกจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   2.2 ศกึษาวเิคราะหเ์นื้อหา 
   2.3 แยกส่วนทีไ่ม่ชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูอ้อกไปใหห้มด 
   2.4 สรา้งเครื่องมอืในการวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีน 
   2.5 เลอืกเทคนิควธิสีอน 
   2.6 เลอืกสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชใ้นชดุการสอนรายบุคคล 
   2.7 รวบรวมชดุการสอนรายบุคคล 
   2.8 สรา้งแบบทดสอบหลงัใชช้ดุการสอนรายบุคคล 
   2.9 น าเสนอชดุการเรยีนทีส่รา้งเสรจ็ 
             2.10ทดลองใชช้ดุการสอนรายบคุคลและสงัเกตการใชช้ดุการสอนรายบุคคล 
  3. จดัเกบ็ชดุการเรยีนของนกัเรยีนทีอ่อกแบบไวเ้พื่อน าไปใชส้อน 
                             ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523: 123) แบ่งข ัน้ตอนในการผลติชดุการสอนออกเป็น 10 

         ข ัน้ตอนดงันี้ 
                          1.  ก าหนดหมวดหมู่ เนื้อหา และประสบการณ์ 
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  2. ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยทีค่รูสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่
นกัเรยีนในแต่ละครัง้ 
  3. ก าหนดหวัเรื่อง 
  4. ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ  
  5. ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเรื่อง 
  6. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  7. ก าหนดแบบประเมนิผล 
  8. เลอืกและผลติสื่อการสอน วสัดุ อุปกรณ์  
  9. หาประสทิธภิาพของชดุการสอน 
  10. ใชช้ดุการสอนนัน้โดยมขี ัน้ตอน คอื ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน ข ัน้น าเขา้
สู่บทเรยีน ข ัน้ประกอบกจิกรรมการเรยีน ข ัน้สรุปผลการสอน และท าแบบทดสอบหลงัเรยีนเพื่อดู
พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นไป 
  วชิยั วงษ์ใหญ่  (2525: 178-181)  ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งชดุการเรยีนไว ้ดงันี้   
  1. ศกึษาเนื้อหาสาระของวชิาทัง้หมดอยา่งละเอยีดวา่ สิง่ทีเ่ราน ามาท าเป็นชดุการ
เรยีนนัน้จะมุ่งเน้นใหเ้กดิการเรยีนรู้อย่างไรบา้ง ใหก้บัผูเ้รยีนน าวชิาทีไ่ดท้ าการศกึษาวเิคราะหแ์ล้ว
มาแบ่งเป็นหน่วยของการเรยีนการสอน ในแตล่ะหน่วยนัน้จะมหีวัเรื่องย่อยๆ รวมอยูอ่กีทีเ่ราจะตอ้ง
พจิารณาใหล้ะเอยีดชดัเจนเพือ่ไม่ใหเ้กดิการซ ้าซ้อนในหน่วยอื่นๆ อนัจะสรา้งความสบัสนใหก้บั
ผูเ้รยีนได ้ และควรค านึงถงึการแบ่งหน่วยการเรยีนการสอนของแต่ละวชิานัน้ ควรจะเรยีงล าดบั
ข ัน้ตอนของเนื้อหาสาระใหถู้กตอ้ง วา่อะไรเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูก้่อน อนัเป็นพืน้ฐาน
ตามขัน้ตอนของความรูแ้ละลกัษณะธรรมชาตใินวชิานัน้ 
  2. เมื่อศกึษาเนื้อหาสาระและแบ่งหน่วยการเรยีนการสอนไดแ้ลว้จะตอ้งพจิารณา
ตดัสนิใจอกีครัง้วา่จะท าชดุการเรยีนแบบใดโดยค านงึถงึขอ้ก าหนดวา่ ผูเ้รยีนคอืใคร (Who is 
learner) จะใหท้ าอะไรกบัผูเ้รยีน (Give what condition) จะท ากจิกรรมอย่างไร (Does what 
activities) และจะท าไดด้อีย่างไร (How well criterion) สิง่เหล่านี้จะเป็นเกณฑใ์นการก าหนดการ
เรยีน 
  3. ก าหนดหน่วยการเรยีน โดยประมาณเนื้อหาสาระทีเ่ราสามารถจะถ่ายทอดความรู้
แก่ผูเ้รยีน หาสื่อการเรยีนไดง้่าย พยายามศกึษาวเิคราะหใ์หล้ะเอยีดอกีครัง้หนึ่งวา่หน่วยการเรยีน
การสอนนี้มหีลกัการหรอืความคดิรวบยอดอะไร และมหีวัขอ้เรื่องย่อยๆ อะไรอกีบา้งทีร่วมกนัอยู่ใน
หน่วยนี้ แต่ละหวัเรือ่งย่อยมคีวามคดิรวบยอดหรอืหลกัการย่อยๆ อะไรอกีบา้งทีต่อ้งการศกึษา
พยายามดงึเอาแกน่ของหลกัการเรยีนรูอ้อกมาใหไ้ด้ 
  4. ก าหนดความคดิรวบยอด ความคดิรวบยอดทีเ่ราก าหนดขึน้จะสอดคลอ้งกบัหน่วย
และหวัเรื่อง โดยสรุปแนวความคดิสาระและหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั เพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรม 
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การเรยีนใหส้อดคลอ้งกนั เพราะความคดิรวบยอดเป็นเรื่องของความเขา้ใจอนัเกิดจากประสาท
สมัผสักบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อตคีวามหมายออกมาเป็นพฤตกิรรมทางสมองแลว้น าสิง่ใหม่ไปเชือ่มโยง
กนักบัประสบการณ์เดมิ เกดิเป็นความคดิรวบยอดฝงัอยู่ในความทรงจ า มนุษยต์อ้งมปีระสบการณ์
ต่างๆ  พอสมควรจงึจะสรุปแก่นแทข้องการเรยีนรูเ้กดิเป็นความคดิรวบยอดได้ 
  5. จุดประสงคก์ารเรยีน การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
ความคดิรวบยอด โดยก าหนดเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ซึ่งหมายถงึ ความสามารถของผูเ้รยีนที่
แสดงออกมาใหเ้หน็ภายหลงัการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนแต่ละเรื่องจบไปแลว้ โดยผูส้อนสามารถ
วดัจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรมนี้ได ้ ถา้ผูส้อนก าหนดหรอืระบุใหช้ดัเจนมากเท่าใดกย็ิง่มทีางประสบ
ความส าเรจ็ในการสอนมากเท่านัน้ ดัง้นัน้จงึควรใชเ้วลาตรวจสอบจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้ให้
ถูกตอ้ง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรยีนรู ้
  6. การวเิคราะหง์าน คอื การน าจุดประสงคก์ารเรยีนแต่ละขอ้มาท าการวเิคราะหง์าน 
เพื่อหากจิกรรมการเรยีนการสอน แลว้จดัล าดบักจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคท์ีก่ าหนดไวแ้ต่ละขอ้ 
  7. เรยีงล าดบักจิกรรมการเรยีน ภายหลงัจากทีเ่ราน าจุดประสงคก์ารเรยีนแต่ละขอ้มา
วเิคราะหง์าน และเรยีงล าดบักจิกรรมการเรยีนของแต่ละขอ้ เพื่อใหเ้กดิการประสานกลมกลนืของ
การเรยีนการสอน จะตอ้งน ากจิกรรมการเรยีนแต่ละขอ้ทีท่ าการวเิคราะหง์านและเรยีงล าดบักจิกรรม
ไวท้ัง้หมด น ามาหลอมรวมเป็นกจิกรรมการเรยีนขัน้ตอนทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด เพือ่ไม่ใหเ้กดิการซ ้าซ้อนใน
การเรยีน โดยค านึงถงึพฤตกิรรมพืน้ฐานของผูเ้รยีน  วธิดี าเนินการสอน ตลอดจนการตดิตามผล 
และการประเมนิผลพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนแสดงออกมาเมื่อมกีารเรยีนการสอนแลว้ 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2523: 495)  ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งชดุ
กจิกรรมการเรยีนการสอนไวด้งันี้ 
  ขัน้ที ่1 วเิคราะหเ์นื้อหา  เป็นการก าหนดหน่วย หวัเรือ่งและมโนมต ิ
  ขัน้ที ่2 การวางแผน  เป็นการวางแผนไวล้่วงหน้าโดยก าหนดรายละเอยีดไว้ 
  ขัน้ที ่3 การผลติสื่อการเรยีน เป็นการผลติสือ่ประเภทตา่งๆ ทีก่ าหนดไวใ้นแผน 
  ขัน้ที ่4 หาประสทิธภิาพ  เป็นการประเมนิคุณภาพของชดุการเรยีนการสอน โดย
น าไปทดลองใช ้ปรบัปรุงใหคุ้ณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
         ชาญชยั อนิทรสุนานนท ์(2539: 43) ไดจ้ดัท าชดุการสอนตามล าดบัข ัน้ ดงันี้ 
  1. แบ่งกลุ่มเลอืกประธาน มคีณะกรรมการจดัท าตามสาขาทีส่อน 
  2. เลอืกเนื้อหาวชิา ชัน้ จ านวนชัว่โมงทีจ่ะน ามาเป็นหน่วย 
  3. ก าหนดวตัถุประสงค ์
  4. การจดัล าดบัเนื้อหาตามวตัถุประสงค ์
  5. วางแผนการจดั ด าเนินการสอน และการอภปิราย 
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   -  วธิสีอนแบบใด 
   -  ใชส้ื่อชนิดใด 
   -  กจิกรรมใดทีใ่ชป้ระกอบ 
   - การวดั การประเมนิผล 
  6. เลอืกหาวธิกีารทีเ่หมาะสมตามเกณฑ ์
  7. ลงมอืผลติสื่อการสอน 
  8. ทดลองสอนกบัผูเ้รยีน 
  9. วดัผลและแกไ้ขขอ้บกพร่องถา้ม ี
  10. สรุปผล 
  11. ผลติชดุทีส่มบูรณ์ 
  12. การรายงานผล 
        สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2545: 53 - 55) ไดก้ลา่วถงึข ัน้ตอนการผลติชดุการ
สอนไว ้11 ข ัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ก าหนดเรื่องเพื่อท าชดุการสอน อาจก าหนดตามเรื่องในหลกัสูตรหรอืก าหนดเรื่อง
ใหม่ขึน้มากไ็ด ้ การจดัแบ่งเรือ่งยอ่ยจะขึน้อยู่กบัเนื้อหา และลกัษณะการใชช้ดุการสอนนัน้ การแบ่ง
เรื่องเพื่อท าชดุการสอนในแต่ละระดบัย่อมไม่เหมอืนกนั 
  2. ก าหนดหมวดเนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดหมู่วชิา หรอื            
บูรณาการแบบสหวทิยาการไดต้ามความเหมาะสม 
  3. จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นกีห่น่วย หน่วยหนึ่งๆ จะใชเ้วลานานเท่าใดนัน้ 
ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชัน้ผูเ้รยีน 
  4. ก าหนดหวัเรื่อง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ เพื่อสะดวกแกก่ารเรยีนรู ้
แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ย่อย หรอืประสบการณ์ในการเรยีนรูป้ระมาณ 4 - 6 หวัขอ้ 
  5. ก าหนดความคดิรวบยอดหรอืหลกัการ ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนวา่จะใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความคดิรวบยอดหรอืสามารถสรุปหลกัการ แนวคดิอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชดัเจนวา่จะใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง การก าหนดกรอบแนวคดิ หรอืหลกัการกจ็ะไม่ชดัเจน ซึ่งจะรวมไปถงึการจดั
กจิกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและส่วนประกอบอื่นๆ กไ็ม่ชดัเจนไปดว้ย 
  6. ก าหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถงึ จดุประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม รวมทัง้การก าหนดเกณฑก์ารตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูไ้วใ้หช้ดัเจน 
  7. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลอืกและผลติสื่อการสอน กจิกรรมการเรยีน หมายถงึ กจิกรรมทุกอย่างที่
ผูเ้รยีนปฏบิตั ิ เชน่ การอ่าน การท ากจิกรรมตามบตัรค าสัง่ การตอบค าถาม การเขยีนภาพ การ
ทดลอง การเล่นเกม การแสดงความคดิเหน็ การทดสอบ เป็นตน้ 
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  8. การก าหนดแบบประเมนิ ตอ้งออกแบบประเมนิผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมโดยการสอบแบบองิเกณฑ ์ เพือ่ใหผู้ส้อนทราบวา่หลงัจากผา่นกจิกรรมทกุอยา่งทีผู่เ้รยีน
ปฏบิตัแิลว้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงอยา่งไร เชน่ การอ่าน การท ากจิกรรมตามบตัรค าสัง่ การ
ตอบค าถาม การเขยีนภาพ การทดลอง การเลน่เกม การแสดงความคดิเหน็ การทดสอบ เป็นตน้ 
  9. เลอืกและผลติสื่อการสอน  วสัดุอุปกรณ์และวธิกีารทีผู่ส้อนใชถ้อืวา่เป็นสื่อการ
สอนทัง้สิน้ เมื่อผลติสือ่การสอนในแต่ละหวัขอ้เรื่องเรยีบรอ้ยแลว้ ควรจดัสื่อการสอนเหลา่นัน้แยก
ออกเป็นหมวดหมู่ กล่อง / แฟ้มทีเ่ตรยีมไว ้กอ่นน าไปหาประสทิธภิาพเพื่อหาความตรง ความเทีย่ง
ก่อนน าไปใช ้เรยีกสื่อการสอนแบบนี้วา่ ชดุการสอน 
  10. สรา้งขอ้สอบกอ่นและหลงัเรยีนพรอ้มทัง้เฉลย การสรา้งขอ้สอบเพือ่ทดสอบกอ่น
และหลงัเรยีนควรสรา้งใหค้รอบคลุมเนื้อหาและกจิกรรมทีก่ าหนดใหเ้กดิการเรยีนรู ้ โดยพจิารณาจาก
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้ป็นส าคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกนิไป แต่ควรเน้นกรอบความรู้ความส าคญัใน
ประเดน็หลกัมากกวา่รายละเอยีดปลกีย่อย หรอืถามเพือ่ความจ าเพยีงอย่างเดยีว และเมือ่สรา้งเสรจ็
ควรท าเฉลยไวใ้หพ้รอ้มกอ่นสง่ไปหาประสทิธภิาพของชดุการสอน 
  11. หาประสทิธภิาพของชดุการสอน เมือ่สรา้งชดุการสอนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งน า
ชดุการสอนนัน้ๆ ไปทดสอบโดยวธิกีารตา่งๆ ก่อนน าไปใชจ้รงิ เชน่ ทดลองใชเ้พื่อปรบัปรุงแกไ้ขให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้ง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เป็นตน้ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปขัน้ตอนการสรา้งชดุกจิกรรมไดด้งันี้ 
  1.  ศกึษาเนื้อหาสาระของวชิาและประสบการณ์ของผูเ้รยีน เพือ่จะน ามาเป็นขอ้มูลใน
การจดัท าชดุกจิกรรม 
  2. พจิารณาวา่จะออกแบบชดุกจิกรรมแบบใด ใชเ้ทคนคิวธิกีารสอนแบบใดจงึจะ
เหมาะสมกบัเนื้อหาและประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
  3. ก าหนดหน่วยการเรยีนรู ้ โดยเจาะจงสาระการเรยีนรูว้า่จะสอนเรื่องใด เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดอ้ะไร มหีลกัการและความคดิรวบยอดอย่างไร และสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกลุม่สาระการ
เรยีนรูน้ัน้ 
  4. ก าหนดความคดิรวบยอดและหลกัการใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู้ 
  5. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด และสามารถ
ตรวจสอบไดห้ลงัจากการใชช้ดุกจิกรรม 
  6. น าจุดประสงคก์ารเรยีนรูม้าวเิคราะห ์ เพือ่เลอืกจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้ง
และเหมาะสม 
  7. ออกแบบจดักจิกรรมและเรยีงล าดบัการจดักจิกรรมของแต่ละหวัขอ้ โดยให้
กจิกรรมด าเนนิไปอยา่งต่อเนื่องและเป็นผลซึ่งกนัและกนั 
  8. เลอืกผลติสื่อการเรยีนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบักจิกรรม 
  9. หาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรม   
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  10. เมื่อสรา้งชดุกจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งน าชดุกจิกรรมนัน้ไปทดลองใชก้่อน
น าไปใชจ้รงิ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 
 
 1.6 ประโยชน์ของชดุกิจกรรม 
  นกัการศกึษากล่าวถงึประโยชน์ของชดุกจิกรรมเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน ไวด้งันี้ 
  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523: 120) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของชดุการสอนไวด้งันี้ 
  1. ชว่ยใหผู้อ้่านถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ทีส่ลบัซบัซ้อน ซึง่มลีกัษณะเป็น
นามธรรมสูง 
  2. ชว่ยเรา้ความสนใจของนกัเรยีนตอ่สิง่ทีก่ าลงัศกึษาเพราะชดุการสอนจะเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนดว้ยตนเอง 
  3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ ฝึกตดัสนิใจ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มี
ความรบัผดิชอบต่อตวัเองและสงัคม 
  4. ชว่ยสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจแก่ผูส้อน เพราะชดุการสอนผลติไวเ้ป็น
หมวดหมู่ สามารถหยบิไปใชไ้ดท้นัท ีโดยเฉพาะผูท้ีไ่ม่คอ่ยมเีวลาในการเตรยีมการสอนล่วงหน้า 
  5. ท าใหก้ารเรยีนของผูเ้รยีนเป็นอสิระจากอารมณ์ของผูส้อน ชดุการสอนสามารถท า
ใหผู้เ้รยีนเรยีนไดต้ลอดเวลา ไม่วา่ผูส้อนจะมสีภาพขดัขอ้งทางอารมณ์มากน้อยเพยีงใด 
  6. ชว่ยใหผู้เ้รยีนเป็นอสิระจากบคุลกิภาพของผูส้อน เนื่องจากชดุการสอนท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรูแ้ทนผูส้อน แมผู้ส้อนจะสอนไม่เก่ง ผูเ้รยีนกส็ามารถเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
จากชดุการสอนทีผ่า่นการหาประสทิธภิาพมาแลว้ 
  7. ในกรณทีีค่รูขาด ครูคนอื่นสามารถสอนแทนได ้ เพราะชดุการสอนมวีธิกีารสอน 
อุปกรณ์ไวอ้ านวยความสะดวกอยู่แลว้ ครูผูส้อนไม่ตอ้งเครยีดเตรยีมอะไรมากนกั 
  8. ส าหรบัชดุการสอนรายบุคคลหรอืชดุการสอนทางไกล เชน่ ชดุการสอนของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จะชว่ยใหก้ารศกึษามวลชนด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะ
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนเองไดท้ีบ่า้น 
  ลดัดา  ศขุปรดี ี(2523: 31) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชดุการเรยีนไวด้งันี้ 
  1. ลดภาระของผูส้อน ผูส้อนจะด าเนินการสอนตามค าแนะน าทีม่ไีวใ้หพ้รอ้ม ไม่
จ าเป็นตอ้งเสยีเวลาท าสื่อการสอนใหม่ ท าใหค้รูมเีวลาเตรยีมการสอน ทดลองศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ
ในเนื้อหาตามชดุการเรยีนทีก่ าหนด ท าใหค้รมูปีระสบการณ์กวา้งขวาง 
  2. ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูใ้นแนวคดิเดยีวกนั  ครูผูส้อนแต่ละคนย่อมมคีวามรู ้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ตกต่างกนัในเรื่องเดยีวกนั ชดุการเรยีนมจีดุมุ่งหมายชดัเจนที่
เป็นพฤตกิรรม มขีอ้แนะน ากจิกรรมการใชส้ือ่การสอนและขอ้สอบประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
ไวอ้ย่างพรอ้มมูล 
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  3. ชดุการเรยีนชว่ยใหเ้กดิประสทิธภิาพในการสอนอย่างเชือ่ถอืได ้ เพราะชุดการ
เรยีนผลติขึน้ดว้ยวธิกีารเขา้สู่ระบบ  โดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญหลายดา้น เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะวชิา
นัน้ๆ  นกัโสตทศันศกึษา นกัจติวทิยา ครู ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นวดัผล ผูเ้รยีน ผูป้กครองร่วมกนัผลติ
ชดุการเรยีนโดยมกีารทดลองใชแ้ละปรบัปรุงจนแน่ใจวา่ไดผ้ลดหีลายครัง้ในสถานการณ์ทีก่ าหนดให ้
จงึจะน าไปใชท้ัว่ไป เพื่อใหแ้น่ใจวา่ครูจะไดช้ดุการเรยีนในการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  กาญจนา  เกยีรตปิระวตั ิ (2524: 175-176) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชดุการเรยีนไว้
ดงันี้ 
  1. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนของครู และลดบทบาทของครูในการบอก 
  2. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนของผูเ้รยีน เพราะสือ่ประสมทีไ่ดจ้ดัไวใ้นระบบ 
เป็นการเปลีย่นแปลงกจิกรรมและชว่ยรกัษาระดบัความสนใจของผูเ้รยีนอยู่ตลอดเวลา 
  3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเอง ท าใหม้ทีกัษะในการแสวงหาความรู้
พจิารณาขอ้มูล และฝึกความรบัผดิชอบ การตดัสนิใจ 
  4. เป็นแหล่งความรูท้ีท่นัสมยั และค านึงถงึหลกัจติวทิยาในการเรยีนรู้ 
  5. ชว่ยขจดัปญัหาการขาดครู เพราะผูเ้รยีนสามารถศกึษาดว้ยตนเอง   ส่งเสรมิการ 
ศกึษานอกระบบ เพราะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กเวลาและไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะในโรงเรยีน 
  วรีะ ไทยพานิช (2529: 137) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชดุการเรยีนไวด้งันี้ 
  1. เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รูจ้กัการท างานร่วมกนั 
  2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกวสัดกุารเรยีนและกจิกรรมทีเ่ขาชอบ 
  3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนกา้วหน้าไปตามอตัราศกัยภาพความสามารถของแต่ละคน 
  4. เป็นการเรยีนทีส่นองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  5. มกีารวดัผลตนเองบ่อยๆ ท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูก้ารกระท าของตนเองและสรา้งแรง 
จูงใจ 
  6. ผูเ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง และมสี่วนรว่มในการเรยีนอย่างแทจ้ริง 
  7. เป็นการเรยีนรูช้นดิ Active ไม่ใช ่Passive 
  8. ผูเ้รยีนจะเรยีนทีไ่หน เมือ่ไรกไ็ดต้ามความพอใจของผูเ้รยีน 
  9. สามารถปรบัปรุงการสือ่ความหมายระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
         ชาญชยั อนิทรสนุานนท ์ (2539: 39 - 40) ไดก้ล่าววา่ถงึประโยชน์ของชดุการสอนไว้
ดงันี้ 
  1. ใชส้อนเนื้อหา บทเรยีนตามหลกัสูตรและวตัถุประสงคท์างการศกึษา 
  2. ใชเ้ป็นเครื่องมอืส าเรจ็รูปของครูใชส้อนนกัเรยีน ครูสามารถหยบิมาใชส้อนไดท้นัท ี
โดยไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมอุปกรณ์หรอืวางแผนไวล้่วงหน้ามาก่อน 
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  3. ใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัวธิกีารศกึษาดว้ยตนเอง โดยนกัเรยีนจะปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ 
ตามค าแนะน าชีแ้จงทีบ่อกไวใ้นชดุการสอนนัน้ๆ นกัเรยีนจะไดศ้กึษาเรยีนรูต้ลอดจนตอบค าถาม
ดว้ยตนเอง 
  4. สรา้งขึน้ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาต่อเนื่อง นกัเรยีนสามารถเรยีนรูจ้ากหน่วยใด
ในชดุการสอนนัน้ก่อนกไ็ด ้ไม่มขีอ้จ ากดั 
  บุญเกือ้  ควรหาเวช (2542: 110-111) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชดุการเรยีน ไวด้งันี้ 
  1. ส่งเสรมิการเรยีนรายบุคคล ผูเ้รยีนเรยีนไดต้ามความสามารถ ความสนใจ ตาม
เวลาและโอกาสทีเ่หมาะสมของแต่ละคน 
  2. ชว่ยขจดัปญัหาขาดแคลนครู เพราะชดุการเรยีนชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
หรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืจากครูเพยีงเลก็น้อย 
  3. ชว่ยในการศกึษานอกระบบโรงเรยีน เพราะผูเ้รยีนสามารถน าเอาชดุการเรยีนไป
ใชไ้ดทุ้กสถานทีแ่ละทกุเวลา 
  4. ชว่ยลดภาระและชว่ยสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจใหแ้กค่รู เพราะเป็นชดุการ
เรยีนผลติไวเ้ป็นหมู ่สามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ี
  5. เป็นประโยชน์ต่อการสอนแบบศนูยก์ารเรยีน 
  6. ชว่ยใหค้รูวดัผลผูเ้รยีนไดต้รงตามความมุ่งหมาย 
  7. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ ฝึกการตดัสนิใจ แสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
  8. ชว่ยใหผู้เ้รยีนจ านวนมากไดร้บัความรูแ้นวเดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  9. ชว่ยฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเคารพนับถอืความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประโยชน์ของชดุกจิกรรมไดด้งันี้  

1. ชดุกจิกรรมจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่ความมัน่ใจของครูในการสอน  
2. ลดบทบาทของครูในการบอก  
3. สามารถแกป้ญัหาการขาดครู  
4. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนและเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน  
5. เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้ รูจ้กัการท างานร่วมกนัและ

ผูเ้รยีนยงัไดรู้จ้กัวธิกีารศกึษาดว้ยตนเอง 
 

 1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
  1.7.1 งานวจิยัในตา่งประเทศ 
    ออรต์นั (Orton. 1997: 59-0A)  ไดท้ าการศกึษาเรื่องการออกแบบชดุการ
เรยีนโดยใชส้ือ่การเรยีนการสอนมลัตมิเิดยี น ามาใชส้อนในเรื่องทีย่ากส าหรบันกัเรยีน โดยน าชดุการ
เรยีนทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธข์องสื่อมลัตมิเิดยี ( Multimedia Interaction Calculator) ซึ่งเป็นการ
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เปลีย่นแปลงรูปแบบการสอนโดยใหน้กัเรยีนไมต่อ้งมกีารเผชญิหน้ากนั จะมกีารสังเกตและพจิารณา
จากผลงานของนกัเรยีนทีเ่รยีนจากชดุการเรยีน MIC ผลการศกึษาพบวา่ ชดุการเรยีนมี
ประสทิธภิาพโดยจะชว่ยใหน้กัเรยีนคน้พบรูปแบบของจ านวน และเขา้ใจความจรงิของจ านวน และ
ไดแ้สดงถงึประโยชน์ในการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเนื้อหาทีย่าก 
    สทัเทอรเ์ฟียลฟ์ (Satterfielf. 2001: online)  ไดท้ าการวจิยัศกึษาการใชช้ดุ
การเรยีนเรขาคณติโดยใชโ้ปรแกรม Sketchpad version 3 เป็นโปรแกรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใช้
คอมพวิเตอรเ์ป็นสือ่ใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งของวชิาเรขาคณติและเป็นสื่อทีจ่ะอธบิายการเรยีนใน
หอ้งเรยีน ซึ่งผลการใชช้ดุการเรยีนการสอนคอื ช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาการคดิในรูปแบบทาง
เรขาคณติและเป็นสิง่ทีส่รา้งความถูกตอ้งแม่นย าในการคดิของนกัเรยีนดว้ย 
    เจอรแ์ลนด ์(Gerland. 2004: online)  ไดท้ าการวจิยัเรื่องผลของการใชช้ดุ
การเรยีนแบบบงัคบัและการเลอืกแบบอสิระทีม่ตี่อระดบัความรูข้องนกัเรยีน    ประชากรทีใ่ชใ้น
การศกึษาครัง้นี้เป็นอาจารยแ์ละนกัศกึษาปรญิญาตรใีนระดบั 1 ในคณะเศรษฐศาสตรข์อง 3       
มหาวทิยาลยั เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัแสดงใหเ้หน็วา่ การใชช้ดุการเรยีนการสอนแบบบงัคบัมปีระโยชน์
มากกวา่แบบใหเ้ลอืกทีจ่ะใชห้รอืไม่ใช ้  ผลทีเ่กดิขึน้มสี่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้ดุการเรยีนแบบ
คอมพวิเตอรเ์ป็นฐานและทศันคตติอ่ความเขา้ใจของผูใ้ช้  
  1.7.2 งานวจิยัในประเทศ 
    สุวนิ โรจน์นุกูลวณชิ (2548: 80-86)  ไดท้ าการวจิยัการใชช้ดุการเรยีนแบบ
อุปนยัโดยใชก้ระบวนการกลุม่ เรือ่งความน่าจะเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผลการศกึษาพบวา่
ชดุการเรยีนแบบอุปนยัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑร์อ้ยละ 80 
    อนงคน์าฏ เดชอมัพร   (2548: 67)    ไดท้ าการวจิยัการใชช้ดุการเรยีน
คณติศาสตรแ์บบคน้พบ เรื่องการแปลงเรขาคณติทีเ่น้นความรูส้กึเชงิปรภูิม ิระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 ผลการศกึษาพบวา่ชดุการเรยีนคณติศาสตรแ์บบคน้พบเรื่อง การแปลงเรขาคณติทีเ่น้นความรูส้กึ
เชงิปรภูิมริะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70 % อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
    จากการศกึษางานวจิยัในตา่งประเทศและในประเทศสรุปไดว้า่การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนโดยใชช้ดุการเรยีนหรอืชดุกจิกรรม เป็นวธิหีนึ่งทีช่ว่ยในการแกป้ญัหาการเรยีน
การสอน และชว่ยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามจุดประสงคด์ว้ย
ตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาการคดิและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การเรยีน โดย
ยดึหลกัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
 
 
 



29 

 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุมนุมคณิตศาสตร ์
 2.1 ความหมายของชมุนุมคณิตศาสตร ์
  นิรมล แจ่มจ ารสั (2526: 469-473) ไดใ้หค้วามหมายของชมุนุมคณติศาสตรว์า่  ชมุนุม
คณติศาสตร ์ หมายถงึ  กลุ่มของนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจมคีวามถนดัทางดา้นคณติศาสตร ์  
  ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2544: 51)  ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์ไว้
ดงันี้  ชมุนุมคณติศาสตร ์หมายถงึ  กลุ่มของนกัเรยีนซึ่งสนใจ  มคีวามถนดัทางดา้นคณติศาสตร์ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปความหมายของชมุนุมคณติศาสตรไ์ดว้า่ ชมุนุม
คณติศาสตรเ์ป็นการรวมกลุม่ของผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจ และถนดัทางดา้นคณติศาสตร์ เพื่อปฏบิตัิ
กจิกรรมคณติศาสตรร์่วมกนั 
 
            2.2 จดุมุ่งหมายของการจดัชมุนุมคณิตศาสตร ์
  นิรมล แจ่มจ ารสั (2526: 468) ไดก้ล่าวถงึจดุมุง่หมายของการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรไ์ดแ้ก ่

1. เพื่อสนองความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรยีน  
2.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสูตรวชิาคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

  ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2544: 52)  ไดก้ล่าวถงึจดุมุ่งหมายของการจดักจิกรรรมชมุนุม
คณติศาสตรไ์วด้งันี้  

1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้างคณติศาสตรก์วา้งขวางยิง่ข ึน้ 
2. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจและรู้จกัคน้ควา้หาความรูท้างคณติศาสตร ์
3. เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนมคีวามกลา้หาญ  มคีวามรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้ 
4. เพื่อฝึกการท างานร่วมกนั  และชว่ยกนัแกป้ญัหาตามแนวคดิประชาธปิไตย 
5. เพื่อส่งเสรมิใหรู้จ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

  นอกจากนี้กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรท์ีจ่ดัขึน้ควรเป็นกจิกรรมทีส่มาชกิของชมุนุม
สนใจ   เป็นกจิกรรมทีท่กุคนมสี่วนร่วม  เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิงานและความรูท้างด้านคณติศาสตร์
ส่งเสรมิความสามคัค ี และมคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งสมาชกิ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปจุดมุ่งหมายของการจดัชมุนุมคณติศาสตรไ์ดด้งันี้   

1. เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์   
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มทีส่นใจ และมคีวามถนดัเชน่เดยีวกนั  
3. เพื่อฝึกการท างานร่วมกบัผูอ้ ื่น   
4. เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้างดา้นคณติศาสตรเ์พิม่มากขึน้    
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 2.3 ประโยชน์ของการจดัชมุนุมคณิตศาสตร ์
  สุวฒันา อุทยัรตัน์ (2525: 125) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรว์า่ ชว่ยใหค้รูและนกัเรยีนไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั 
  พนัทพิา อุทยัสุข (2525: 156) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรว์า่ จะชว่ยใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณติศาสตร ์และยงัชว่ยใหเ้กดิทกัษะทาง
คณติศาสตรอ์กีดว้ย 
  นิรมล แจ่มจ ารสั (2526: 468) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรว์า่ จะชว่ยใหน้กัเรยีนรูจ้กัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้ 
  ยุพนิ พพิธิกุล (2528: 1) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์
วา่ จะชว่ยใหน้กัเรยีนรูจ้กัการท างานเป็นกลุ่ม และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนน าความรูท้ีเ่คยเรยีนมาไป
ปฏบิตัเิป็นการเสรมิสรา้งวนิยัและความรบัผดิชอบ ตลอดจนก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งครู
และนกัเรยีน 
  ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2544: 53)  ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตร ์ไวด้งันี้ 
  1. ไดร้บัความรูท้างคณติศาสตร ์
  2. ส่งเสรมิความสามคัคใีนหมูค่ณะและส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครูกบั
นกัเรยีน 
  3. ส่งเสรมิความคดิรเิริม่และความรบัผดิชอบ มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง 
  4. รูจ้กัการเขา้สงัคมและการปฏบิตัติ่อผูอ้ ื่น รูส้ทิธแิละหน้าทีด่ขี ึน้ 
  5. ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
  6. ส่งเสรมิการเรยีนในชัน้ใหด้ขี ึน้ 
  7. ส่งเสรมิความมนี ้าใจนกักฬีา และแนวคดิประชาธปิไตย 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประโยชน์ของการจดัชมุนุมคณติศาสตรไ์ดด้งันี้   

1. เป็นการเพิม่เตมิความรูท้างดา้นคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน  
2. ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูส้อน   
3. ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิจากการร่วมกจิกรรม 
4. ชว่ยใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณติศาสตร ์ 
5. ชว่ยใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะทางคณติศาสตร ์

 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชมุนุมคณิตศาสตร ์
              2.4.1 งานวจิยัในตา่งประเทศ 
    โบลเลอร ์(Boaler. 2002: 3-21)  ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการส ารวจลกัษณะ
ของกจิกรรมคณติศาสตร ์การใชท้ฤษฎ ีการวจิยั และการตัง้สมมตฐิานการท างานเพื่อท าใหก้ารรู้
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ความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรก์วา้งขวางขึน้    นกัเรยีนใชค้วามช านาญอะไรมาชว่ยในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ละในระดบัใดทีอ่าจจะวดัไดโ้ดยความรูป้ระเภทต่างๆ   เป็นค าถามทีใ่ช้
พจิารณาในงานวจิยันี้ ซึ่งไดส้ ารวจความคดิความสามารถทีน่อกเหนือจากความรู ้   รวมไปถงึ
ความรูส้กึทางคณติศาสตรแ์ละการปฏบิตัทิีน่กัเรยีนน ามาแกป้ญัหา การส ารวจนี้จะเคลื่อนจากกรอบ
แนวคดิ 2 กรอบทีแ่นะน าในสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดพ้จิารณาแนวทางในดา้นความรูด้า้น
วจิยัเป็นความรูท้ีค่ดิขึน้และพฒันา  การสะทอ้นบทบาทของทฤษฎทีีส่ าคญัและสมมตฐิานการท างาน
ของการเชือ่มโยงดว้ยการปฏบิตัใินทางใหม่ทีส่ามารถจะเป็นไปได้ 
    เอด็วารด์ และรุทเวน (Edward; & Ruthven. 2003: 249-260)   ไดส้ ารวจ
ความเขา้ใจทางคณติศาสตรข์องเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งในกจิกรรมประจ าวนั 5 กจิกรรม   จากการ
สมัภาษณ์นกัเรยีนเป็นรายบุคคลในเกรด 7 และ 10 ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 4 โรงเรยีนของประเทศ
องักฤษ ผลการวจิยัพบวา่เยาวชนรูว้า่คณติศาสตรม์อียู่ในกจิกรรมประจ าวนัมากกวา่ทีเ่คยคดิมาก่อน 
แต่กไ็ม่มหีลกัฐานมาสนบัสนุนทฤษฎทีีว่า่เยาวชนมปีญัหาทีจ่ะระบุวา่คณติศาสตรใ์ดทีม่อียู่ใน
กจิกรรมหรอืเป็นกจิกรรมทีผู่ห้ญงิเคยท ามา อยา่งไรกต็าม กลุม่ตวัอยา่งมกัจะจ ากดัวา่คณติศาสตร์
ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโจทยป์ญัหาทีม่คี าตอบเดยีว     และกจิกรรมทีต่อ้งการวธิทีีเ่ป็นข ัน้ตอน
มากกวา่วธิทีีเ่กดิจากการทดลองหรอืวธิทีีเ่กดิขึน้ในใจเอง    กลุ่มตวัอย่างบางคนจะเชือ่มโยงการ
อภปิรายทางคณติศาสตรข์องพวกเขาใหเ้ขา้กบัลกัษณะของแต่ละกจิกรรมซึ่งใชเ้วลาและความตัง้ใจ
มาก 
    กูเบอรแ์มน (Guberman. 2004: 117-150)  ไดท้ าการวจิยัศกึษาเปรยีบเทยีบ
กจิกรรมนอกโรงเรยีนของเดก็กบัผลสมัฤทธิท์างเลขคณติ  เขาไดพ้จิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งชาติ
พนัธุ ์กจิกรรมนอกโรงเรยีน   และผลสมัฤทธิท์างเลขคณติในเดก็เชือ้ชาตลิะตนิ-อเมรกินัและเดก็เชือ้
ชาตเิกาหล-ีอเมรกินัในเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลม ี3 ชนิด ไดแ้ก่   ทศันคติ
และความเชือ่ดา้นการศกึษาของผูป้กครอง   รายงานของผูป้กครองเกีย่วกบักจิกรรมในแต่ละวนัของ
เดก็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเลขคณติและเงนิ และผลงานทางเลขคณติของเดก็   ในทศันคตทิางการศกึษาของ
ผูป้กครองมคีวามแตกตา่งเลก็น้อย     ถงึแมร้ายงานของพวกเขาจะเผยถงึความแตกต่างในกจิกรรม
นอกโรงเรยีนของเดก็ซึ่งเดก็ละตนิ-อเมรกินัท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิมากกวา่    และเดก็เกาหล-ี
อเมรกินัทีท่ ากจิกรรมทีมุ่่งสนบัสนุนการเรยีนในโรงเรยีนของพวกเขามากกวา่  ผลงานทีเ่กีย่วกบัเลข
คณติของนกัเรยีนสะทอ้นการท างานของพวกเขาในกจิกรรมนอกโรงเรยีน  เดก็ละตนิ-อเมรกินั
แกป้ญัหาไดถู้กตอ้งในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิมากกวา่เงนิสมมต ิ  และเดก็เกาหล-ีอเมรกินัแกป้ญัหา
อย่างถูกตอ้งเกีย่วกบัเงนิสมมตมิากกวา่เงนิจรงิๆ    ผลการวจิยัถูกน ามาอภปิรายในดา้นความเขา้ใจ
การเชือ่มโยงระหวา่งวฒันธรรมและการพฒันาความเขา้ใจทางคณติศาสตรข์องเด็ก และเป็นการ
สรา้งสรรคด์า้นวฒันธรรมใหต้รงกบัการสอนในโรงเรยีนถงึจะสรา้งความรูท้างคณติศาสตรอ์ยา่งไม่
เป็นทางการ    
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    เฮน็เดอรส์นั ชนุลแีวน และลอร่า (Henderson Chullivan; & Laura. 2004: 
2148)  ไดท้ าการวจิยัศกึษาพฤตกิรรมของครูและนกัเรยีนเกรด 9  ในโรงเรยีนทีม่คีวามสามารถ
ทางดา้นคณติศาสตร ์ กลุม่ทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จ านวน 2 กลุม่ ทีเ่รยีน
คณติศาสตรซ์ึ่งนกัเรยีน 2 กลุ่มนี้เป็นนกัเรยีนกลุ่มปานกลาง และกลุม่ออ่น มนีกัเรยีนชาย 30 คน 
และนกัเรยีนหญงิ 30 คน ขอ้มูลทีใ่ชจ้ะอยู่ในชว่ง 6 สปัดาห ์ในฤดูใบไมผ้ล ิปี ค.ศ. 2003 โดยใชก้าร
สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนในชัน้เรยีน ซึ่งครูใชก้จิกรรมอย่างเดยีวกนัตัง้แต่นกัเรยีนปานกลาง และ
นกัเรยีนอ่อน กจิกรรมทีจ่ดันัน้จะมทีัง้กจิกรรมเดีย่ว กจิกรรมกลุ่ม ครูจะมคี าถามใชถ้ามนกัเรยีนที่
ปานกลางและนกัเรยีนอ่อน  ผลการวจิยัพบวา่ ครูตอ้งจดัระเบยีบวนิยัใหก้บันกัเรยีนทีอ่่อนมากกวา่
นกัเรยีนทีป่านกลาง นกัเรยีนปานกลางมสีว่นเขา้ร่วมกจิกรรมมากกวา่กลุม่นกัเรยีนออ่น และ
ทางดา้นเชือ้ชาตนิัน้จะต่างกนัระหวา่งนกัเรยีนปานกลางและนกัเรยีนอ่อน นกัเรยีนทีอ่่อนจะประกอบ
ไปดว้ยผวิด า 74% และผวิขาว 52% ในขณะทีน่กัเรยีนกลุ่มปานกลางจะมผีวิด า 34% และผวิขาว 
65% 
 
  2.4.2 งานวจิยัในประเทศ 
    อรพรรณ  สง่า (2547: 67)     ไดท้ าการวจิยัเรือ่งผลการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรท์ีม่ตี่อความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่   2   พบวา่
ความสามารถในการสรา้งรูปแบบทางคณติศาสตร ์     ความสามารถในการตัง้โจทยป์ญัหาทาง
คณติศาสตร ์ความสามารถในการคดิทีห่ลากหลาย   ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์
ดว้ยวธิกีารทีแ่ปลกใหม่     ความสามารถในการคดิและตรวจค าตอบ     และความสามารถในการน า
หลกัการหรอืกฎเกณฑท์างคณติศาสตรไ์ปใชใ้นกรณทีัว่ไป หลงัการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์
สูงกวา่กอ่นการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์      ยกเวน้ความสามารถในการประกอบภาพเจด็ผู้
สรา้งสรรคท์ีก่่อนและหลงัการชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั  
    บวร  ทองสมัฤทธิ ์(2548: 49-53)   ไดท้ าการวจิยัเรื่องกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรเ์พื่อเสรมิทกัษะการแกป้ญัหาตรโีกณมติขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4    พบวา่
นกัเรยีนมทีกัษะการแกป้ญัหาตรโีกณมติหิลงัการปฏบิตัโิดยใชก้จิกรรมชมุนุมคณติศาสตรเ์พื่อเสรมิ
ทกัษะการแกป้ญัหาตรโีกณมติขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4    สูงกวา่ก่อนการปฏบิตัอิยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    เสาวภา อนุเพชร (2548: 51)  ไดท้ าการวจิยัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ผีลการเรยีนต ่า   เรื่องอตัราส่วนและรอ้ยละ   โดย
ไดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชดุกจิกรรมคณติศาสตร์นนัทนาการ      จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2    โรงเรยีนทพัทนัอนุสรณ์   จ านวน  20  คน   พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณติศาสตรข์องผลการเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชดุกจิกรรมคณติศาสตรน์นัทนาการสงูกวา่
ก่อนไดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชดุกจิกรรมคณติศาสตรน์นัทนาการอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .01 
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    มาเลยีม   พนิิจรอบ (2549: 75-78)  ไดท้ าการวจิยัผลการจดักจิกรรม
คณติศาสตรด์ว้ยกระบวนการกลุ่มทีม่ตี่อทกัษะการแกป้ญัหาเรือ่ง อตัราส่วนและรอ้ยละของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  พบวา่การจดักจิกรรมคณติศาสตรด์ว้ยกระบวนการกลุม่ เรื่อง อตัราส่วนและ
รอ้ยละของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัการสอนมทีกัษะการแกป้ญัหาสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    รชัดา   ยาตรา   (2549: 63-70)     ไดท้ าการวจิยัผลการจดักจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชือ่มโยงทีม่ตีอ่ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  พบวา่ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1  หลงัการปฏบิตักิจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชือ่มโยงสูงกวา่ก่อน
เขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และความสามารถในการใหเ้หตุผลของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการปฏบิตักิจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชือ่มโยง
สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 80  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    จากการศกึษางานวจิยัในตา่งประเทศและในประเทศสรุปไดว้า่การจดักจิกรรม
คณติศาสตรห์รอืชมุนุมคณติศาสตร์เป็นการพฒันาทกัษะทางคณติศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีนโดยการใช้
กจิกรรมชมุนุมเป็นสื่อ ฝึกใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกตามความสามารถและความถนดั ไดฝึ้ก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัไดร้บัความสนุกสนาน  ซึ่งจะชว่ยสง่ผลให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ดว้ย  
   
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเกม 
 3.1 ความหมายของเกม 
     ดกิชนันาร ีเอน็ไซโคลพเิดยีเพื่อการศกึษา (Encyclopedia Dictionary of Education. 
1971: 69) ไดใ้หค้วามหมายของเกมไวว้า่ เป็นกจิกรรมการเล่นทีป่ระกอบดว้ย กฎกตกิา และผูเ้ล่นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิความสามคัค ีรูจ้กัควบคมุตวัเอง และชว่ยใหเ้กดิทกัษะบางประการแก่ผูเ้ล่น 
  พรีะพงศ ์  บุญศริ ิ และมาล ี สุรพงศ ์ (2536: 5-6)ไดใ้หค้วามหมายของเกมไวว้า่ เป็น
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่การผอ่นคลายอารมณ์ บนัเทงิใจ และกอ่ให้เกดิความสนุกสนาน สามารถน าเกม
มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัเวลาและโอกาส โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมไดม้ีการแสดงออกทางร่างกาย มกีาร
เคลื่อนไหวและไดพ้ฒันาทกัษะพืน้ฐานเพือ่น าไปสู่การฝึกกจิกรรมการออกก าลงักายอื่น ๆ 
  การกฬีาแห่งประเทศไทย (2540: 46) ไดใ้หค้วามหมายของเกมไวว้า่ เป็นกจิกรรม
หลกัประเภทหนึ่งของนนัทนาการทีมุ่ง่ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมมรีา่งกายสมบูรณ์แขง็แรง สรา้งความ
สนุกสนานและผอ่นคลายความเครยีด เกมกฬีาทีใ่ชเ้ป็นกจิกรรมนนัทนาการมทีัง้ในร่มและกลางแจง้ 
รวมถงึกฬีาทางน ้าส่วนใหญ่จะเน้นการเลน่กฬีาเพื่อสขุภาพมากกวา่กฬีาเพือ่การแขง่ขนั เกมต่างๆ 
จะมุ่งเน้นในเรื่องเกมกลุ่มสมัพนัธ ์เกมสรา้งสรรค ์เกมส่งเสรมิสตปิญัญา เกมการละเล่นพืน้เมอืง เกม
ส่งเสรมิวฒันธรรม 
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  จริาภรณ์  ศริปิระเสรฐิ (2545: 4-5) ไดก้ล่าววา่ เกมมาจากค าศพัทด์ัง้เดมิของชาว 
แองโกลแซกซอนในประเทศองักฤษ คอืค าวา่ “Gamen” ซึ่งหมายถงึ 
  เกม(Game) เป็นการเล่นทีม่กีฎกตกิา มกีารก าหนดสถานทีแ่ละเวลาในการเลน่เป็น
การแขง่ขนัหรอืไม่ใชก่ารแขง่ขนักไ็ด ้ เชน่ เกมประเภทผลดั (Relay Games) ไดแ้ก่ เกมวิง่ผลดัส่ง
ของ เกมกระโดดขา้มคน และเกมส่งสลบั เป็นตน้ ซึ่งเป็นการเล่นแขง่ขนัระหวา่งแต่ละกลุ่มหรอื
อาจจะเล่นสนุกๆ โดยไม่มกีารแขง่ขนัของผูเ้ล่นกลุ่มหนึ่งกไ็ด ้ ผูเ้ล่นเล่นดว้ยความสมคัรใจและไม่
ทราบล่วงหน้าวา่ฝา่ยใดจะเป็นฝา่ยแพห้รอืฝา่ยชนะ บางครัง้เป็นการสมมตบิทบาท เชน่ ฝา่ยหนึ่ง
เล่นเป็นคนขายดอกไม ้ อกีฝา่ยหนึ่งเล่นเป็นคนซื้อดอกไม ้ ในการเล่นเกม “มะล๊อกต๊อกแต๊ก” หรอื
ฝา่ยหนึ่งเล่นเป็นเสอื ฝา่ยหนึ่งเล่นเป็นววั และผูเ้ล่นอื่นๆ ทีเ่หลอืเล่นเป็นรัว้กัน้กลางระหวา่งเสอืและ
ววัในการเล่นเกม “เสอืกบัววั” เป็นตน้ 
  การเล่น (Play) ไม่มกีฎกตกิาทีแ่น่นอน เป็นการเล่นทีค่ลา้ยคลงึกบัเกมมาก แต่ไมม่ี
การแขง่ขนั จงึไมม่ผีลของการเป็นฝา่ยแพห้รอืฝา่ยชนะ เป็นการเล่นเพือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
เชน่ การเล่นเลยีนแบบสตัวช์นิดต่างๆ หรอืการเล่นทีเ่กดิจากการจนิตนาการ และแสดงออกเกีย่วกบั
ธรรมชาต ิเชน่ ฝนตก ฟ้ารอ้ง พายุ หรอืการน าทางมะพรา้วมาสานหรอืถกัเป็นก าไล เป็นตน้  
  กฬีา (Sport)  เป็นการเล่นทีผู่เ้ล่นตอ้งแขง่ขนักนัภายใตก้ฎกตกิาทีต่ายตวัและเป็น
สากล ผูเ้ล่นตอ้งมกีารฝึกฝนทกัษะในการเล่นกฬีาประเภทนัน้ๆ จงึจะท าใหก้ารเล่นด าเนินไปดว้ย
ความสนุกสนาน ตวัอย่างการเล่นประเภทนี้ ไดแ้ก่ การเล่นกฬีาฟุตบอล เทนนสิ และบาสเกตบอล 
เป็นตน้ 
  ดงันัน้เมื่อกลา่วถงึเกม จงึหมายรวมทัง้สามค า นัน่คอื การเลน่ทีเ่ป็นการแขง่ขนัมกีฎ
กตกิา มกีารก าหนดสถานที ่และเวลาในการเลน่ หรอือาจจะไม่ใชเ่ป็นการแขง่ขนั กฎกตกิาไม่
แน่นอน และอาจมกีารเอารูปแบบการเล่น ทกัษะ และกฎกตกิาของกฬีาบางชนิดมาประยุกตใ์ช้ 
  ชยัศกัดิ ์  ลลีาจรสักุล (2544: 92) ไดใ้หค้วามหมายของเกมไวว้า่ เป็นกจิกรรมทีท่ าให้
นกัเรยีนเกดิความรูส้กึสนุกสนาน เพลดิเพลนิ เป็นกจิกรรมการเล่นทีป่ระกอบดว้ย กฎกตกิา และผู้
เล่นมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิความสามคัค ี รูจ้กัควบคุมตวัเอง และชว่ยใหเ้กดิทกัษะบางประการแก่ผู้
เล่น กระบวนการเล่นจะมอีุปกรณ์การเล่นหรอืไม่มกีไ็ด ้การเล่นอาจเล่นดว้ยตวัคนเดยีวหรอืมากกวา่ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มในการเล่น เกมจะตอ้งมกีารประเมนิผลส าเรจ็ของผูเ้ล่นดว้ย เป็นการประยุกต์
น าเอาวฒันธรรมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละทอ้งถิน่และทรพัยากรธรรมชาตมิาจ าลองให้
เล่นในรูปของเกม 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปความหมายของเกมไดว้า่ เกมเป็นการเล่นทีม่กีฎกตกิา มี
การก าหนดสถานที ่ เวลาในการเล่น เป็นการเล่นแขง่ขนัระหวา่งแต่ละกลุ่มหรอือาจเล่นสนุกๆ จะมี
อุปกรณ์การเล่นหรอืไมม่กีไ็ด ้ เป็นการประยุกตน์ าเอาวฒันธรรมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นมา
จ าลองใหเ้ล่นในรูปของเกม ท าใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ มคีวามสามคัค ี และชว่ยใหเ้กดิ
พฒันาการดา้นตา่งๆ แก่ผูเ้ลน่ ซึ่งในการเลน่เกมจะตอ้งมกีารประเมนิผลของผูเ้ล่น  
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3.2 ประเภทของเกม 
เกมมหีลายประเภทไดม้ผีูท้ ีแ่บ่งประเภทของเกมไวด้งันี้ 

   โลเวลล ์(Lovell. 1971: 186-187) ไดแ้บ่งเกมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
1. เกมเบือ้งตน้ (Preliminary Games) เป็นกลุ่มทีส่นุกสนาน การเล่นไม่มแีบบ 

แผน มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิรวบยอดน้อยมาก เหมาะสมส าหรบัเดก็อนุบาลหรอืเดก็เลก็ๆ 
2. เกมทีส่รา้งขึน้ (Structured Games) เป็นเกมทีส่รา้งขึน้อย่างมจีุดหมายที ่

แน่นอน การสรา้งเกมจงึสรา้งไปตามความคดิรวบยอดทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาของบทเรยีน 
3. เกมฝึกหดั (Practice Games) เกมนี้จะชว่ยเน้นความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ การจดั 

เกมดงักล่าวควรเริม่ตน้เป็นขัน้ตอนตัง้แต่เกมเบือ้งตน้ จนถงึเกมทีม่คีวามซบัซอ้นโดยเฉพาะเนื้อหา
ทีเ่ดก็ท าความเขา้ใจไดช้า้ 
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2535: 10) ไดแ้บ่งเกมเป็น 2 ประเภท ตาม
วธิกีารเล่นเป็นเกณฑ ์
   1. เกมแขง่ขนั เกมประเภทนี้มกีตกิาการแขง่ขนั เพื่อแพช้นะกนัอาจแขง่ขนัเป็น
ทมีหรอืเป็นรายบุคคลกไ็ด ้
   2. เกมร่วมมอื เกมประเภทนี้ไมม่กีารแขง่ขนัแต่ผูเ้ล่นจะร่วมเล่นเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
   วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536: 46) ไดแ้บ่งตามจุดประสงคข์องการน าเกมไปใชไ้ด ้
2 ประเภท คอื 
   1. เกมทีไ่ม่เกีย่วกบัการศกึษา (Nonacademic Games) เป็นเกมทีจ่ดัขึน้เพือ่
ความสนุกสนาน ลกัษณะแตกต่างของเกมนี้คอื เป็นเรื่องของกฎกตกิาทีจ่ดัไวเ้หมาะสมกบัการเล่น
ในแต่ละเกม 
   2. เกมการศกึษา (Academic Games) เป็นเกมทีจ่ดัขึน้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ 
เรยีนการสอนหรอืดา้นการศกึษา โดยยดึเนื้อหาและจุดประสงคข์องการสอนบทเรยีนซึ่งเกม
การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
    2.1 เกมทีเ่ป็นสถานการณ์จ าลอง (Simulation Games) เป็นเกมทีจ่ดัเพือ่
จ าลองชวีติจรงิหรอืคลา้ยคลงึสภาพจรงิโดยก าหนดบทบาทจรงิตามแบบ 
    2.2 เกมทีไ่ม่ใชเ่ป็นสถานการณ์จ าลอง (Nonsimulation Games) เป็นการจดั
ขึน้เพือ่ใหผู้เ้ล่นแกป้ญัหาทีไ่ม่คอ่ยเขา้ใจ เป็นการย ้า ซ ้าทวน เพื่อใหผู้เ้ล่นเกดิความเขา้ใจและเกดิ
ทกัษะในบทเรยีนดยีิง่ข ึน้ 
   ปราณ ี ทองค า (2547: 2) ไดแ้บ่งเกมเป็นหลายประเภทโดยแบ่งดงันี้ 
   1. จ าแนกตามวสัดุทีใ่ชด้งันี้ 
    1.1 เกมทีม่วีสัดุประกอบ เป็นเกมทีต่อ้งมวีสัดุอุปกรณ์ประกอบการเล่น  เชน่ 
ไพ่  ฉลาก 
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    1.2 เกมทีไ่ม่มวีสัดุประกอบ ไดแ้ก่ เกมทายปญัหา เกมใบค้ า 
    2. จ าแนกตามจ านวนผูเ้ล่นดงันี้ 
     2.1 เกมบุคคลลกัษณะการเลน่เป็นส่วนบุคคลแต่ละคนเล่นเป็นอสิระต่อกนั  
เชน่  เกมต่อภาพ 
     2.2 เกมทีเ่ล่นเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีเป็นเกมทีต่อ้งการท างานเป็นกลุ่มมกีาร 
ชว่ยเหลอืกนัภายในทมี 
    2.3 เกมผลดั เกมทีเ่ลน่เป็นกลุ่มหรอืทมี แต่มลีกัษณะเล่นโดยเรยีงกนัหรอื
สลบัเป็นล าดบั 
   3. จ าแนกตามการเลน่ดงันี้ 
    3.1 เกมแขง่ขนั เป็นลกัษณะเกมการเล่นทีต่อ้งการการแขง่ขนัเพื่อแพห้รอื
ชนะ ซึ่งเป็นเกมส่วนใหญ่ทีเ่ราน ามาเลน่กนัเสมอ 
    3.2 เกมทีไ่ม่มวีสัดุประกอบ ไดแ้ก่ เกมทายปญัหา เกมใบค้ า 
    3.3 เกมส าหรบัสรา้งกลุม่สมัพนัธ ์เป็นเกมทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งความ 
สมัพนัธก์ลุ่ม และรวมเกมทีน่ ามาใชเ้พือ่การวเิคราะหแ์ละเรยีนรูถ้งึกระบวนการกลุม่ 
   จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประเภทของเกมไดด้งันี้ 
         1. เกมทีไ่ม่เกีย่วกบัการศกึษา เป็นเกมทีจ่ดัขึน้เพื่อความสนุกสนานและมกีาร
ก าหนดกฎกตกิาไวอ้ย่างเหมาะสมกบัการเลน่ในแต่ละเกม 
   2. เกมทีเ่กีย่วกบัการศกึษา เป็นเกมทีจ่ดัขึน้เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการ
สอน โดยยดึเนื้อหาและจุดประสงคข์องการสอนบทเรยีนเป็นหลกัซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
    2.1 เกมบุคคลเป็นเกมทีแ่ต่ละคนเลน่เป็นอสิระตอ่กนั  
     2.2 เกมเล่นเป็นกลุ่มเป็นเกมทีต่อ้งการท างานเป็นกลุ่มมกีารชว่ยเหลอืกนั
ภายในกลุ่ม 
    
 3.3 หลกัการเลือกเกม 
  การเลอืกเกมประกอบการสอนนัน้ นกัการศกึษาไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกไว ้
ดงันี้ 
  เกศนิี โชตกิเสถยีร (2523: 73)ไดก้ล่าววา่การใชเ้กมประกอบการสอนนัน้ครูตอ้ง
พจิารณา      
  1. เนื้อหาทีจ่ะเรยีน 
  2. จุดประสงคข์องบทเรยีน 
  3. ชนิดของการเรยีนรู ้ 
  แลว้หลงัจากนัน้จะพจิารณาหาเกมทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหา หรอืพฤตกิรรมทีป่ระสงคใ์ห้
เกดิกบัแก่ตวัเดก็มากทีส่ดุมาใช ้
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  ส ารวม  พุ่มวเิศษ (2530: 123-134) ไดก้ล่าววา่การใชเ้กมคณติศาสตรเ์กดิประโยชน์
สูงสุดต่อการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ครูจ าเป็นตอ้งรูจ้กัเลอืกโดยค านงึถงึหลกัเกณฑต์่อไปนี้  

1. ค านึงถงึคุณค่าทางการศกึษา ถา้เกมนัน้ใหแ้ตค่วามสนุกอย่างเดยีวไมค่วรเลอืก 
2. เลอืกเกมทีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูค้ณติศาสตร ์
3. ค านึงถงึความคุม้ค่ากบัการลงทุน 
4. ค านึงถงึความปลอดภยั เชน่ พวกสฉูีดฉาดอนัตรายหรอืพวกปาลูกดอกไม่ 

เหมาะกบัเดก็เลก็ 
5. ควรค านึงถงึความเหมาะสมกบับทเรยีน 
6. ควรค านึงถงึความเหมาะสมกบัวยั หรอืการพฒันาเดก็ 

  ถา้เป็นไปไดค้วรใหเ้ดก็ไดม้สี่วนร่วมในการเลอืกเล่นเกม ซึ่งจะท าใหม้คีวามสนใจมาก
ขึน้   
  อุทยั  สงวนพงศ ์(2544: 179) ไดก้ล่าวถงึหลกัการเลอืกเกมไวค้วรพจิารณาสิง่ต่อไปนี้  
  1. ความมุง่หมายในการเล่น 
   1.1 ถา้มจีุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน เกมทีเ่ลอืกตอ้งสรา้งความสนุกสนาน
ใหก้บัผูเ้ล่น และไม่ยากเกนิไป 
   1.2 ถา้มจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความเป็นผูน้ าและผูต้าม เกมทีเ่ลอืกมากต็อ้ง
พยายามใหผู้เ้ล่นไดแ้สดงออก 
   1.3 ถา้มจีุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทกัษะกฬีา เกมควรจะมลีกัษณะทีม่กีารเลยีนแบบ
ทกัษะของกฬีาทีต่อ้งการ 
  2. อายุ ร่างกาย  ความสนใจและความสามารถ การเลอืกเกมควรจะใหเ้หมาะสม 
กบัสภาพอายุและร่างกายของผูเ้ล่น โดยค านงึถงึความสนใจและความสามารถของผูเ้ล่น 
  3. สถานที ่ตอ้งพจิารณาสถานทีท่ีเ่หมาะสมมคีวามปลอดภยักบัผูเ้ล่น 
  4. จ านวนคน การเลอืกเกมทีด่ตีอ้งเลอืกเกมทีส่ามารถเขา้ร่วมไดทุ้กคน 
  5. อุปกรณ์ ไมค่วรเลอืกเกมทีม่รีาคาแพงเป็นอนัตรายต่อผูเ้ล่นและหายาก 
  6. กตกิาการเล่น การตดัสนิการเลน่ควรชีแ้จงใหผู้เ้ล่นเขา้ใจ 
  ปราณ ี  ทองค า (2547: 4) ไดก้ลา่วถงึวา่การเลอืกเกมประกอบการสอนนัน้ครูควร
ค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
  1. เลอืกเกมใหเ้หมาะสมกบัจดุมุ่งหมายหรอืเนื้อหาทีต่อ้งการจะสอน 
  2. เลอืกใหเ้หมาะสมกบัข ัน้ตอนการสอนและเวลาทีม่อียู่ เชน่ การใชเ้กมในขัน้น าเขา้
สู่บทเรยีน ข ัน้สอน ข ัน้สรุป ข ัน้วดัผลหรอืใชท้บทวนบทเรยีน 
  3. ครูควรศกึษาและท าความคุน้เคยกบัเกมต่างๆ ก่อนน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการ
สอนโดยการอา่นกตกิาหลายๆ ครัง้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 
   3.1 ครูควรศกึษาขอ้เสนอแนะของเกมใหล้ะเอยีด 
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   3.2 เกมทีน่ ามาใชค้วรเน้นพฒันาตวัผูเ้ล่นใหผู้เ้ล่นไดค้ดิแกป้ญัหา ฝึกทกัษะดว้ย
ตนเอง 
  4. เกมทีเ่ลอืกใชป้ระกอบการสอนควรมคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัเพศ วยั และระดบั
ความสามารถของเดก็ เหมาะสมกบัเวลา สถานที่ 
  5. ควรเป็นเกมทีม่ลีกัษณะกระตุน้ เรา้ใจ ใหเ้ดก็อยากมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ 
  6. ควรเลอืกเกมทีเ่ดก็ทกุคนในชัน้เรยีนมสี่วนร่วมในการเล่น ถา้จ านวนมากเกนิไป 
อาจมอบหมายหน้าทีอ่ื่นๆ ใหท้ า เชน่ ผูน้ าเกม   ถา้เกมประกอบดว้ยผูเ้ล่นเป็นกลุ่มย่อย ครูพยายาม
จดักลุ่มเดก็ใหแ้ต่ละกลุ่มประกอบดว้ยผูเ้ล่นทีม่คีวามสามารถคละกนั เพื่อเสรมิบรรยากาศของการ
แขง่ขนัใหต้ื่นเตน้ยิง่ข ึน้ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปหลกัการเลอืกเกมไดด้งันี้  

1. เลอืกใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายหรอืเนื้อหาทีต่อ้งการจะสอน    
2. เลอืกใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารสอน  
3. เลอืกใหเ้หมาะสมกบัเวลาและวยัของผูเ้รยีน   
4.  เกมตอ้งมลีกัษณะกระตุน้ เรา้ใจ ใหผู้เ้รยีนอยากมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิจิกรรม 

และทุกคนตอ้งมสี่วนร่วมในกจิกรรมมากทีสุ่ด  
5. ตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญั           

      
 3.4 ขัน้ตอนการสอนเกม 
  การสอนโดยการใชเ้กมนกัการศกึษาไดจ้ดัล าดบัข ัน้ในการสอนเกมไวด้งันี้ 
  พรีะพงศ ์ บุญศริ ิ(2539: 17) ไดก้ลา่วถงึล าดบัข ัน้ในการสอนเกมตามล าดบัดงันี้ 
  1. อบอุ่นร่างกายเพื่อสรา้งความพรอ้มทางกาย 
  2. บอกชือ่เกม 
  3. จดัรูปแบบการเล่นและสาธติ 
  4. ชีแ้จงกฎกตกิา ระเบยีบการเลน่และการตดัสนิใจ 
  5. ทดลองหรอืสาธติการเล่น 
  6. ด าเนินการเล่น 
  7. อภปิรายและสรุป 
  8. สุขปฏบิตั ิ
       อุทยัรตัน์  เศวตจนิดา (2540: 48) ไดก้ลา่วถงึข ัน้ตอนการเล่นเกมดงันี้  

1. บอกชือ่เกมใหเ้ดก็ทราบ 
2. จดัเดก็ใหอ้ยู่ในลกัษณะทีต่อ้งการ 
3. อธบิายวธิกีารเล่นเกม รวมทัง้กฎ กตกิาและการตดัสนิ 
4. สาธติใหด้ ูเพือ่ความเขา้ใจยิง่ขึน้ 
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5. ตอบค าถามเพิม่เตมิในกรณทีีเ่ดก็ไม่เขา้ใจ 
6. เริม่เล่นเกมควรด าเนินเกมใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็เพื่อไมใ่หเ้กดิความเบื่อ 

หน่าย 
7. เมื่อเล่นเกมจบแลว้ตอ้งมกีารสรุปประเดน็หรอืแง่คดิทีไ่ดจ้ากเกม 

      ดนู  จรีะเดชากุล (2541: 86) ไดก้ล่าวถงึล าดบัข ัน้ตอนในการสอนเกมดงันี้ 
  1. บอกชือ่เกมใหผู้เ้ล่นรู ้
  2. จดัผูเ้ล่นใหอ้ยู่ในรูปแบบทีต่อ้งการ 
  3. อธบิายวธิกีารเล่น แจง้กฎ กตกิา และการตดัสนิใจ 
  4. สาธติใหด้เูมื่อผูเ้ล่นไม่เขา้ใจ 
  5. ตอบค าถาม ซกัซ้อมความเขา้ใจ 
  6. เริม่เล่น 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปขัน้ตอนการสอนเกมไดด้งันี้ 

1. บอกชือ่เกมใหผู้เ้ล่นทราบ 
2. ชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินเกมอย่างละเอยีด    
3.   ผูจ้ดัเกมอาจจะสาธติการเล่นเกมแต่ละเกมใหดู้เป็นตวัอย่าง เพือ่ใหผู้เ้ล่นเขา้ใจ 

น าไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง และบรรลุจุดประสงคข์องเกม 
4.   เริม่เล่นเกมควรด าเนนิเกมใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็เพื่อไม่ใหเ้กดิความเบื่อ 

หน่าย 
5.   เมื่อจบเกมผูเ้ล่นตอ้งสรุปประเดน็หรอืขอ้คดิทีไ่ดจ้ากเกม 

                 
 3.5 ประโยชน์ของเกม 
  เกษม  วจิโิน (2535: 28) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ในการใชเ้กมประกอบการเรยีนการ
สอนดงันี้ 
  1. เกมท าใหภ้าพจ าเจของหอ้งเรยีนเปลีย่นเป็นภาพสนุกสนาน 
  2. เกมท าใหน้กัเรยีนเพลดิเพลนิสนุกสนาน 
  3. เกมชว่ยจูงใจนกัเรยีนในการเรยีนรู ้ 
  4. เกมชว่ยใหน้กัเรยีนทีไ่ม่สนใจไดม้สี่วนร่วมในการเรยีน 
             และไดก้ล่าวถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเกมและสถานการณ์จ าลองไวด้งันี้ 

1. เกมชว่ยใหน้กัเรยีนไดอ้ยู่ในสถานการณ์ทีฝึ่กตดัสนิใจโดยใชข้อ้มูล และชว่ยให ้
ความกงัวลใจของนกัเรยีนน้อยลง หากตอ้งไปเผชญิกบัเหตุการณ์จรงิ 

2. นกัเรยีนมแีรงจูงใจในการเรยีนสูงขึน้ 
3. นกัเรยีนเขา้ใจชวีติจรงิภายนอกโรงเรยีนไดด้ขี ึน้ 
4. กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความซาบซึ้งในชวีติทีซ่บัซ้อนภายนอกโรงเรยีน 
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5. กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึ้น                                           
  พรีะพงศ ์ บุญศริ ิและมาล ี สุรพงศ ์(2536: 42-45) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของเกมไว ้
ดงันี้ 
  1. ชว่ยใหรู้จ้กัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
  2. ชว่ยใหม้กีารพกัผอ่นหย่อนใจ 
  3. ชว่ยใหเ้กดิความสขุความพอใจ 
  4. ชว่ยส่งเสรมิพฒันาสุขภาพจติ 
  5. ชว่ยสรา้งความรกั ความอบอุ่น และความเขา้ใจอนัด ี
  6. ชว่ยป้องกนัปญัหาอาชญากรรมและความประพฤต ิ
  7. ชว่ยส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงด ี
  8. ชว่ยบ ารุงขวญัและก าลงัใจ 
  9. ชว่ยส่งเสรมิและรกัษาความเป็นธรรมชาตใิหม้คีวามรกัและหวงแหนความเป็น
ธรรมชาต ิ
  10. ชว่ยในการบ าบดัรกัษาทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติ 
  11. ชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัแก่สงัคม 
  สุภารตัน์  วรทอง (2540: 9) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของการเล่นเกมไวด้งันี้   
  1. ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิและเป็นการผอ่นคลายความตงึเครยีด 
  2. ชว่ยพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ใหถู้กตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
  3. ท าใหเ้กดิประสบการณ์ในการด ารงชวีติ 
  4. ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการท างาน (การเลน่) ร่วมกบับุคคลอื่นๆ และ 
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นอย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ                                                 
  5. ส่งเสรมิสขุภาพจติของผูเ้ล่น 

6. สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย ก่อใหเ้กดิความแขง็แรงสมบูรณ์ 
7. ชว่ยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอน การประชมุ สมัมนา การอบรมและ 

การท่องเทีย่ว โดยการสอดแทรกเกมการเล่นในระหวา่งจดักจิกรรมหรอืหลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรม 
8. ก่อใหเ้กดิมติรภาพทีด่แีละสรา้งความประทบัใจในหมูค่ณะ 
9. ท าใหเ้กดิลกัษณะนิสยัทีด่ตีอ่การออกก าลงักายดว้ยการเล่นเกม 
10. ฝึกใหเ้ป็นผูน้ าทีด่แีละเป็นผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีด่ ี
11. ท าใหรู้จ้กัเคารพกฎกตกิาทีพ่งึควรมแีก่กนัและกนั 
12. ท าใหร้่างกายและจติใจไดร้บัการพฒันาการเป็นไปตามวยั 
13. เป็นแรงจูงใจท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นดา้นอืน่ๆ 
14. ท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งของระบบหมู่ 
15. สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัทีก่่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ 
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16. รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ ควรจดัใหเ้หมาะสมตามอายุ ความสามารถ 
หรอืขนาดของร่างกาย เพื่อไม่ใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าหรอืไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัมาก 

17. ในขณะเล่นควรฝึกใหผู้เ้ล่นเรยีนรูก้ฎของความปลอดภยั ผูน้ าเกมตอ้งจ าไว้ 
เสมอวา่อุบตัเิหตุจะไม่เกดิขึน้เองโดยไมม่สีาเหตุ ผูน้ าทีด่จี าเป็นจะตอ้งขจดัสาเหตนุัน้เสยีก่อน 

18. มกีารประเมนิผลและการพฒันาในการเลน่เกมแต่ละครัง้ 
             จริาภรณ์  ศริปิระเสรฐิ (2545: 10) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของเกมไวด้งันี้ 

1. สรา้งความสนุกสนานแก่ผูเ้ล่นอย่างเตม็ที ่เพราะการเขา้ร่วมเล่นเกมเป็นกจิกรรม 
ทีเ่ป็นการสมคัรใจ ผูเ้ล่นเล่นดว้ยความเตม็ใจและสนใจ 
  2. เป็นการเรยีนรูแ้ละพฒันากลวธิใีนการท างานร่วมกบัผูอ้ ื่น การเคารพกฎกตกิาใน
การเล่น เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมเล่น ถา้ไม่ปฏบิตัติามกฎกตกิา
กจ็ะถูกใหอ้อกจากการเล่น 
  3. เป็นการเรยีนรูใ้นการควบคุมการเคลือ่นไหวและพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวใหม้ี 
ประสทิธภิาพ 
  4. ท าใหม้สีมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจติทีด่ ี
  5. เสรมิสรา้งลกัษณะการเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
  6. ท าใหเ้กดิความกลา้ทีจ่ะแสดงออกและมคีวามเชือ่มัน่ 
  7. เสรมิสรา้งความมนี ้าใจนกักฬีา 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประโยชน์ของเกมไดด้งันี้ 

1. เกมชว่ยใหผู้เ้ล่นรูจ้กัการเคารพกฎกตกิา 
2. ฝึกใหผู้เ้ล่นตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
3. ฝึกใหผู้เ้ล่นวเิคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค ์ 
4. ใหผู้เ้ล่นแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ  
5. ผูเ้ล่นมปีฏสิมัพนัธใ์นการท ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ ืน่  
6. เสรมิสรา้งลกัษณะการเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 
7. ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ  
8. กระตุน้ใหผู้เ้ล่นเกดิความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูม้ากขึน้ 

 
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเกม 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้มงีานวจิยัในประเทศและต่างประเทศดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้       
  3.6.1 งานวจิยัในตา่งประเทศ 
    คนิเคด (Kincaid. 1977: 4194A) ไดท้ าวจิยัเจตคตแิละผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนคณติศาสตรข์องเดก็ทีน่ าเกมและปญัหาคณติศาสตรไ์ปเล่นทีบ่า้นโดยไดร้บัความร่วมมอืจาก



42 

 

บดิา มารดาของเดก็ใชเ้วลาในการทดลองใน 10 สปัดาห ์ทกุๆ สปัดาหม์กีารประชมุบดิา มารดาของ
เดก็เพือ่เรยีนและสรา้งอุปกรณ์ในการเล่นเกมพรอ้มทัง้ใหม้กีารทดลองเล่นกอ่นทีจ่ะน ากลับไปให้
ลูกเล่นทีบ่า้น ผลปรากฏวา่เดก็กลุ่มทีเ่ล่นเกมและทายปญัหาคณติศาสตรท์ีบ่า้นมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและเจตคตสิูงกวา่กลุ่มทีไ่ม่ไดเ้ล่นเกมและทายปญัหาทีบ่า้นยงัพบอกีวา่บดิา มารดาของเดก็ที่
ไดเ้ล่นเกมและทายปญัหาคณติศาสตรม์เีจตคตติ่อวชิาคณติศาสตรด์กีวา่บดิา มารดาของเดก็ทีไ่ม่ได้
เล่นเกมและทายปญัหาคณติศาสตร ์
    ฮารท์ (Hart. 1977: 4923A) ไดท้ าวจิยัผลของเกมและปรศินาคณติศาสตรท์ีม่ ี
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรแ์ละเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่อีาย ุ9-10 ปี จ านวน 6 หอ้งเรยีน
เป็นเวลา 5 สปัดาหโ์ดยใหน้กัเรยีนไดเ้ลน่เกมและปรศินาคณติศาสตรเ์ฉพาะเวลาทีค่รูประจ าวชิา
ไม่ไดท้ าการสอนแลว้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัเจตคตทิัว่ไปต่อวชิา
คณติศาสตร ์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัความคดิเกีย่วกบัตนเองในวชิาคณติศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกบัความสนใจในวชิาคณติศาสตร ์ปรากฏวา่ทุกคู่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญั 
    โกลดเ์บริก์ (Goldberg. 1980: 1990-1991A) ไดท้ าวจิยัผลของการใชเ้กมทีม่ี
ต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 7 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม กลุม่ละ 100 คน แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุใชเ้วลาทดลอง 10 สปัดาห ์ พบวา่
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาของทัง้สองกลุ่มมคีวามแตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
    มวัร ์ (Moore. 1983: 2486 - A) ไดท้ าวจิยัผลของการใชเ้กมคอมพวิเตอรต์อ่
การวดัการแกป้ญัหาความวติกกงัวลทางคณติศาสตรแ์ละการใชเ้หตุผลของนกัศกึษาปรญิญาตรี
วชิาเอกประถมศกึษาโดยกลุ่มทดลองจะเล่นเกมคอมพวิเตอรจ์ากนัน้ใหน้กัศกึษาชว่ยกนัวเิคราะห์
และอภปิรายเกีย่วกบัวธิกีารแกป้ญัหาทีป่ระสบผลส าเรจ็สูงสุด ผลการศกึษาพบวา่การใชเ้กม
คอมพวิเตอรช์ว่ยในการเรยีนการสอนจะชว่ยพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาและการใหเ้หตุผล สว่นการ
จดัรูปแบบเกมน่าจะส่งผลต่อการลดความวติกกงัวล 
    เอสโพสโิต(Esposito. 1984: 75-A) ไดท้ าวจิยัเกีย่วกบัเกมทีใ่ชใ้นการ
แกป้ญัหาโดยศกึษาผลของการใชเ้กมเพื่อวดัการแกป้ญัหาความวติกกงัวลทางคณติศาสตรแ์ละการ
ใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตรก์บันกัศกึษาชัน้อนุปรญิญา วชิาเอกประถมศกึษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มทดลองใหเ้ลน่เกม ส่วนกลุ่มควบคมุไมใ่หเ้ล่นเกม ผลการทดลองปรากฏวา่กลุ่มทดลอง
สามารถแกป้ญัหาไดด้กีวา่มคีวามวติกกงัวลทางคณติศาสตรใ์นระดบัต ่ากวา่และการใหเ้หตุผลทาง
ตรรกศาสตรด์กีวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    ซสัคนิ (Zuskin. 1995: 1647) ไดท้ าวจิยัผลของเกมทีม่ตีอ่การเพิม่ขึน้ของ
ความสนใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาเรื่องการค านวณเศษส่วน
กบันกัเรยีนเกรด 7 โดยมกีลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองใหเ้ล่นเกมคณติศาสตร ์ซึ่งไม่เคยเล่น
มากอ่นเป็นการเสรมิบทเรยีนกอ่นสอนทกัษะทางคณติศาสตรแ์ละกลุ่มควบคมุใหฝึ้กหดัดว้ยสมุด
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แบบฝึกหดั ผลปรากฏวา่การเพิม่ขึน้ของความสนใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรท์ัง้
สองกลุม่ไมม่คีวามแตกต่าง 
    ฟินลนิสนั (Finlinson. 1997: 70) ไดท้ าวจิยัเรื่องเกมท าใหเ้กดิความร่วมมอื
เป็นการพฒันาลกัษณะนิสยัของเดก็ในการเขา้สงัคม ไดท้ดลองกบัเดก็ชายและเดก็หญงิ จ านวน 20 
คน อายุประมาณ 4 ขวบ 7 เดอืน เพื่อเปรยีบเทยีบการเขา้สู่สงัคมในนิสยัทีเ่ป็นบวกโดยใชเ้กมการ
ท าความร่วมมอืและเกมการแขง่ขนั สรุปวา่หลงัจากการใชเ้กมความร่วมมอืแลว้ลกัษณะการเขา้
สงัคมในดา้นบวกสูงขึน้ ส าหรบัเกมการแขง่ขนันิสยัการเขา้สงัคมดา้นบวกมน้ีอยและยงัวเิคราะหก์าร
กา้วรา้ว การไม่เป็นผูใ้หญ่ไมม่ผีลทางสถติ ิ                                                                                                       
                 3.6.2 งานวจิยัในประเทศ  
    ศรพีรรณ ข าเลศิ (2547: 43) ไดท้ าวจิยัการใชเ้กมประกอบการสอนคูณและ
หารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่3 โรงเรยีนบา้นแมส่ะกดึ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีนทีร่อ้ยละ 74.0 แสดงวา่กจิกรรมดงักล่าวท าให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด ้
    จนิตนา วงศามารถ (2549: 72-77) ไดท้ าวจิยัเรื่อง ผลการจดักจิกรรม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมทีม่ตี่อความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 พบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนภายหลงัจากปฏบิตักิจิกรรม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมสงูกวา่กอ่นไดร้บัการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01และ
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนภายหลงัจากปฏบิตักิจิกรรมคณติศาสตรโ์ดย
ใชเ้กมสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนทัง้หมดอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    สมศกัดิ ์ ใจเพช็ร ์  (2550: 62-68)    ไดท้ าวจิยัเรื่อง ผลการจดักจิกรรม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องทางดา้นทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 พบวา่ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภายหลงัจากปฏบิตัิ
กจิกรรมคณติศาสตรเ์พื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยใชเ้กมสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 50   อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2     ภายหลงัจากปฏบิตัิ
กจิกรรมคณติศาสตรเ์พื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยใชเ้กมสูงกวา่ก่อนไดร้บัการปฏบิตักิจิกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    จากการศกึษางานวจิยัในตา่งประเทศและในประเทศสรุปไดว้า่เกมมี
ความส าคญัส าหรบัผูเ้รยีนนอกจากใหค้วามสนุกสนาน เพลดิเพลนิแลว้ยงัชว่ยพฒันาทกัษะทาง
คณติศาสตรไ์ด ้ ไม่วา่จะเป็นทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการคดิค านวณ การใหเ้หตุผล ซึ่งส่งผลให้
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนบรรลุจุดประสงค ์ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรด์ี
ข ึน้ ท าใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการทัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม อกีทัง้เป็นการสรา้ง    
เจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีน 
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4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการละเล่นไทย 
 4.1 ความหมายของการละเล่น 
  ฉววีรรณ คูหาภนินัท ์ (2519: 58) ใหค้ าจ ากดัความของการเล่นวา่ การเล่นของเดก็มี
ลกัษณะเป็นการทดลองใชค้วามรูท้ีต่นมตีอ่สิง่แวดลอ้มทางสงัคม  หรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม
อื่นๆ  โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของเดก็เอง เป็นการทดลองปฏบิตักิารดว้ยตนเองอย่าง
อสิระ และสนุกสนานเพลดิเพลนิ การเล่นจงึเป็นสื่อส าคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 
  ผะอบ โปษกฤษณะ (2522: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการละเล่นของเดก็ไทย  หมายถงึ  
การละเล่นต่างๆ ของเดก็ทีน่ิยมกนัในชวีติประจ าวนั โดยสบืทอดมาจากคนรุ่นก่อนซึ่งบางประเภทมี
บทรอ้งและบทร าประกอบ ส่วนเกณฑต์่างๆ มกัมกีารก าหนดขึน้เองตามขอ้ตกลงของกลุม่ผูเ้ล่นใน
แต่ละทอ้งถิน่ บางครัง้กอ็าจเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเรงิ แต่บางครัง้กเ็ล่นเพือ่การแขง่ขนั 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2530: 732) ไดใ้หค้วามหมายของ “เล่น” และ 
“การละเล่น” ไวด้งันี้ 
  “เล่น หมายความวา่ ท าเพือ่สนุกสนานหรอืผอ่นอารมณ์ ท าหรอืพูดอย่างไม่เอาจรงิเอา
จงั ร่วมดว้ย เอาดว้ย” 
  “การละเล่น หมายความวา่ มหรสพต่างๆ การแสดงต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน รื่น
เรงิ” 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปความหมายของการเล่นและการละเล่นไทยไดว้า่เป็นการ
แสดงออกซึ่งก่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และการเรยีนรูเ้รื่องราวเกีย่วกบัสิง่รอบๆ ตวั โดย
ผา่นการเล่น  ซึง่การเล่นอาจมบีทรอ้งร าประกอบ  เป็นการละเล่นระหวา่งเดก็ไทยทีม่กีารสบืทอดกนั
มาจากคนรุน่ก่อนๆ และการเล่นจะมกีฎกตกิาทีย่ดืหยุ่นไม่แน่นอนตายตวั ผูเ้ล่นสามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามสถานการณ์ หรอืสภาพแวดลอ้มขณะเล่น 
 
 4.2 ประเภทของการละเล่น 
  มผีูจ้ดัแบ่งประเภทของการเล่นและการละเล่นไทยไวห้ลายแบบหลายประเภท ซึ่ง
ผูว้จิยัรวบรวมมาไดด้งันี้ 
  ศรสีมวงศ ์วรรณศลิปิน และคนอื่นๆ  (2520: 12-16) ไดแ้บ่งการเล่นไว ้6 ประเภท 
ไดแ้ก ่
  1. การเล่นเพือ่การคน้ควา้ เป็นการเล่นทีเ่ดก็ใชป้ระสาทสมัผสัในการทดลองหยบิจบั 
ตรวจสอบสิง่ต่างๆ เนื่องจากเดก็มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้ รูปร่าง ขนาด ความ
หยาบ ความละเอยีดของวตัถุ ความแตกต่างของเสยีง สงัเกตความแก่อ่อนของส ีเป็นตน้ 
  2. การเล่นทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะทางมอื เป็นการเล่นทีเ่ดก็น าสิง่ของ
ต่างๆ มาประกอบเป็นของเล่นอย่างง่ายๆ ได ้ซึ่งการกระท านัน้ท าใหเ้ดก็ไดร้บัความสุขความพอใจ 
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  3. การเล่นเป็นละครหรอืจนิตนาการเป็นการเลยีนแบบจากสิง่ทีเ่หน็ในชวีติประจ าวนั 
เดก็จะดดัแปลงสถานทีเ่ลน่ใหเ้ป็นสถานทีต่ามความคดิของเขาเอง และน าสิง่ของต่างๆ มาดดัแปลง
ใหเ้ป็นตามความคดิของเขาเอง 
  4. การเล่นออกก าลงักาย เป็นการเล่นทีใ่ชพ้ลงัร่างกาย ซึง่เดก็จะมาเลน่ร่วมกนัตอ้ง
เคารพกฎของการเล่น เรยีนรู ้การแพช้นะ และท าใหเ้ดก็ปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นไดด้ ี
  5. การเล่นเกมในบา้น เป็นการเล่นร่วมกบัพี่ๆ  น้องๆ ภายในครอบครวั 
  6. การเล่นชว่ยท าใหเ้พลดิเพลนิ จากการด ู ฟงั สงัเกต เป็นการเล่นทีอ่าศยัดคูนอื่น
เล่นหรอืดูผูใ้หญ่ท างานหรอืสงัเกตการแสดงท่าทางของสตัว ์หรอืชอบทีจ่ะฟงัเรื่องราวต่างๆ ฟงัเพลง 
นิทานจงึท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ และความสนุกสนานได ้
  สุรสงิหส์ ารวม  ฉมิพะเนาว ์(2520: 49) ไดแ้บ่งประเภทของการละเล่นพืน้บา้นของ
เดก็ไทยเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก ่
  1. การเล่นโดยการเลยีนแบบการท างานของผูใ้หญ่ 
  2. การเล่นโดยการเลยีนแบบการประกอบอาชพีของผูใ้หญ่ 
  3. การเล่นโดยการเลยีนแบบวธิที าอาหารของผูใ้หญ่ 
  4. การเล่นเพือ่เกดิความเพลดิเพลนิของตวัเองตามล าพงั 
  5. การเล่นโดยมกีฎกตกิา 
  6. การเล่นกบัเพื่อนๆ โดยไมม่กีฎกตกิา 
  7. การเล่นแขง่ขนัโดยมกีารพนนั 
  ผะอบ  โปษกฤษณะ และคนอืน่ๆ (2522: 150) ไดแ้บ่งการเลน่ของเดก็ไทยออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก ่
  1. การเล่นกลางแจง้ ซึง่ประกอบดว้ย การเล่นกลางแจง้ทีม่บีทรอ้งและไม่มบีทรอ้ง
ประกอบ 
  2. การเล่นในรม่ ซึ่งประกอบดว้ย การเล่นในร่มทีม่บีทรอ้งและไมม่บีทรอ้ง 
  3. การเล่นในรม่หรอืกลางแจง้ ซึ่งประกอบดว้ย การเล่นทีม่บีทรอ้งและไมม่บีทรอ้ง 
  4. การเล่นเลยีนแบบผูใ้หญ่ 
  5. การเล่นบทลอ้เลยีน 
  6. การเล่นประเภทเบด็เตลด็ 
  7. การเล่นปรศินาค าทาย 
  เยาวพา เดชะคุปต ์ (2528: 19-20) ไดแ้บ่งชนิดของการเล่นออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คอื 
  1. การเล่นอย่างอสิระ เป็นการเล่นซึ่งเดก็มอีสิระในการเลอืกเล่นตามล าพงัหรอืเล่น
เป็นกลุ่มตามทีเ่ดก็สนใจ 
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  2. การเล่นสมมต ิเป็นการเล่นสมมตบิทบาททางสงัคม เป็นการเลยีนแบบผูใ้หญ่ การ
เล่นชนิดนี้เดก็มอีสิระทีจ่ะคดิและใชจ้นิตนาการไดอ้ยา่งเสร ี
  วริาภรณ์ ปนาทกูล (2531:  29-39) ไดแ้บ่งการละเล่นไทยเป็น  5 กลุม่ ดงันี้ 
  1. การละเล่นทีเ่น้นทกัษะดา้นการพดู และการฟงั ไดแ้ก่ การละเล่นทีม่บีทรอ้งซึ่งจะ
ชว่ยใหเ้ดก็จ าไดง้่าย เพราะเป็นค าคลอ้งจอง เมื่อรอ้งเลน่บ่อยๆ กจ็ะชว่ยฝึกทกัษะดา้นภาษาไปใน
ตวั ส่วนบทเจรจาโตต้อบนัน้เป็นบทถาม-ตอบสัน้ๆ ทีม่เีนื้อความเป็นเรือ่งราว 
  2. การละเล่นทีเ่น้นทกัษะทางดา้นการนบั การคาดคะเน การกะระยะ การจ าแนก
ประเภท จ าแนกพวก จ าแนกเสยีง การละเล่นเหล่านี้ฝึกเป็นคนชา่งสงัเกต และการแยกแยะ 
  3. การละเล่นทีเ่น้นทกัษะดา้นความคดิ การใชไ้หวพรบิ ปฏภิาณ ความคลอ่งแคล่ว
วอ่งไว การเลอืกตดัสนิใจ 
  4. การละเล่นทีเ่น้นการใชก้ลา้มเนื้อ การขดีการเขยีน การลากเสน้ การวาดรูปทรง 
การสาน การวิง่ การกระโดด การทรงตวั 
  5. การละเล่นทีเ่น้นการปลูกฝงัค่านยิม ทศันคตใินดา้นต่างๆ เชน่ ความซื่อสตัย ์
ความสามคัค ีความเสยีสละ ความอดทน ความรบัผดิชอบ การยอมรบั กตกิา การรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 
เป็นตน้ 
  สมใจ แจม่จริาวรรณ์  (2547:  23) ไดแ้บ่งประเภทของการเลน่ไวด้งันี้ 
  1. การเล่นแบบสมมต ิหมายถงึ การเลน่ทีเ่กีย่วโยงกบัการเล่นสรา้งสรรค ์โดยเดก็จะ
แสดงออกในรูปแบบการเล่นสมมตบิทบาททางสงัคม เชน่ การท าอาหาร เดก็ทีจ่ะแสดงบทบาทเป็น
แม่ครวั เล่นเป็นพอ่ แม ่ลูก  เลน่เป็นต ารวจจบัผูร้า้ย เล่นละคร เป็นตน้ 
  2. การเล่นแบบก่อสรา้ง  หมายถงึ การทีเ่ดก็น าเอาวสัดุสิง่ของทีเ่ขาคน้พบและ
น ามาใชโ้ดยอาศยัทกัษะทีเ่ขาไดม้กีารพฒันาแลว้ เพื่อชว่ยในการสรา้งสรรคส์ิง่ของตามแบบฉบบั
ของตวัเดก็เอง เชน่ การเลน่เลโก ้
  3. การเล่นแบบศลิปะ  หมายถงึ การเลน่ทีใ่ชศ้ลิปะ เชน่ การวาดรูป ระบายส ี
  4. การเล่นแบบรบัสื่อ หมายถงึ  การเล่นทีต่อ้งใชโ้สตทศัน์ เชน่ การดูทวี ี ฟงัเพลง 
เตน้ร า 
  5. การเล่นคอมพวิเตอร ์ หมายถงึ การเล่นทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง เชน่ การ
เล่นอนิเทอรเ์น็ต 
   6. การเล่นแบบออกก าลงักายกลางแจง้ หมายถงึ การเล่นนอกบา้นหรอือาคารเรยีน 
เชน่ การเล่นกฬีากลางแจง้ ขีจ่กัรยาน 
  7. การเล่นแบบต่อสู ้ หมายถงึ การเลน่ทีต่อ้งใชก้ าลงัในการเล่นมาก เชน่ การเลน่
มวยปล ้า การตอ่สูก้บัเพื่อน 
  8. การเล่นแบบกา้วรา้ว หมายถงึ การเลน่ในลกัษณะทีผู่เ้ล่นรูส้กึพงึพอใจ แต่
ผูถู้กกระท ารูส้กึไมพ่อใจหรอืไม่ชอบ เป็นตน้ 
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  9. การเล่นแบบอื่นๆ หมายถงึ การเล่นทีน่อกเหนอืจากการเล่นทีก่ล่าวในขา้งตน้ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประเภทของการเลน่และการละเล่นไทยไดด้งันี้  

1.  การเล่นทีเ่น้นทกัษะดา้นการพูด และการฟงั จะชว่ยฝึกทกัษะดา้นภาษาไปในตวั 
ส่วนบทเจรจาโตต้อบนัน้เป็นบทถาม-ตอบสัน้ๆ ทีม่เีนื้อความเป็นเรื่องราว 

2. การเล่นทีเ่น้นทกัษะทางดา้นการนบั การคาดคะเน การกะระยะ การจ าแนก
ประเภท จ าแนกพวก จ าแนกเสยีง การละเล่นเหล่านี้ฝึกเป็นคนชา่งสงัเกต และการแยกแยะ 

3.  การเล่นทีเ่น้นทกัษะดา้นความคดิ การใชไ้หวพรบิ รวมถงึความคดิสรา้งสรรค ์
ปฏภิาณ ความคลอ่งแคล่ววอ่งไว การเลอืก การตดัสนิใจ 

4. การเล่นทีเ่น้นการใชก้ลา้มเนื้อ การขดีการเขยีน การลากเสน้ การวาดรูปทรง การ
สาน การวิง่ การกระโดด การทรงตวั 

5. การเล่นทีเ่น้นการปลูกฝงัค่านิยม ทศันคตใินดา้นต่างๆ เชน่ ความซื่อสตัย ์ ความ
สามคัค ี ความเสยีสละ ความอดทน ความรบัผดิชอบ การยอมรบั กตกิา การรูแ้พ ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั    
เป็นตน้ 

6. การเล่นเป็นละครหรอืจนิตนาการเป็นการเลยีนแบบจากสิง่ทีเ่หน็ในชวีติประจ าวนั 
เดก็จะดดัแปลงสถานทีเ่ลน่ใหเ้ป็นสถานทีต่ามความคดิของเขาเอง และน าสิง่ของต่างๆ มาดดัแปลง
ใหเ้ป็นตามความคดิของเขาเอง 

 
 4.4 ตวัอย่างของการละเล่นไทย 
  การละเล่นไทยมหีลายรูปแบบซึ่งผูว้จิยัรวบรวมไวด้งันี้ 
  ชยั  เรอืงศลิป์ (2531:  6-104) แบ่งการละเล่นไทยไวห้ลายแบบซึ่งผูว้จิยัไดส้รุป
การละเล่นไทยไวด้งัตาราง 1  
 
ตาราง 1  การละเล่นไทย 
 

การละเล่นไทย 

แขง่เรอื คบีไมข้ดี ลอ้สตางค ์
เตะลูกโปง่ ตกีรรเชยีงแขง่ วิง่เป้ียว 
ปิงปองปาก หมากดงึ โยนหบี 
ลูกขา่งผลดั ขา้มค ู โบลิง่น ้าเตา้ 

ตมีะนาวเขา้เมอืง กระแตไต่ไม ้ วิง่กะลา 
แทงห่วง กอลฟ์ถุงขา้ว ขา้มหว้ย 

ปิงปองถว้ย เปา่ถัว่ กนิผลดั 
ทอยฝาขวด โสมเฝ้าทรพัย ์ โยนหลุม 
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ตาราง 1 (ต่อ)   
 

การละเล่นไทย 

พายเรอืแขง่ แขง่เกวยีน ตอ้งเตหลุม 
ชกัเย่อ รรีขีา้วสาร ลอยตามลม 

กวาดลูกโปง่ ตบลูกโปง่ ขา้มแขน 
หยอดหลุม พลุลูกโปง่ แขง่กระโดดเชอืก 
โหม่งผลดั มา้หมนุ ชงิกระบอง 
กระโดดกบ ยงิเป้า เดาะปิงปอง 

ตะกรอ้กระดาษ ป้อนหญ้าชา้ง ไมห้ึง่ 
ตีจ่บั ชว่งชยัขี ่ เหยยีบเงา 
ตอ้งเต ส่งไปรษณยี ์ กลิง้ลูกหนิ 
โยนรบั เปา่ลูกโปง่ ทอดปลาท ู

ปิงปองขา้มเชอืก โคเกวยีน วิง่วบิาก 
ห่วงขา้มแดน ประจญับาน ร าวงชงิทีน่ัง่ 
ฉนัคอืใคร ตคีลกีาบมะพรา้ว หนุมานขนหนิ 
ยงิประต ู ปากะลา เสอืกนิววั 

กระโดดขา้มกะลา ตมีะนาว ชว่งคู่ 
แขง่กนิ ทอดแห ขยบิตา 

ชอ้นมะนาว วิง่ถอยหลงั ตวีงลอ้ผลดั 
ต่อยลูกโปง่ ทีข่องเพื่อนฉนั ลูกกลิง้ 
เขย่งผลดั โยนห่วง หมากเตน้ 
เขยีนหน้า เสอืกนิคน ตะกรอ้ขา้มเชอืก 
ตามผูร้า้ย รถไฟเขา้ชอ่งเขา ร่อนรูป 
ผกูหางววั รถไฟเขา้ถ ้า ชว่งปา 
ต่อหางหม ู เขย่งปลายเทา้ อา้ยโม่ง 
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 มูลนิธกิมุาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ในพระอุปถมัภ์พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้     
พชัรกติยิาภา (2541: 1-105) กล่าวถงึการละเล่นของเดก็ไทยไวห้ลายแบบซึ่งผูว้จิยัไดส้รุป
การละเล่นของเดก็ไทยไวด้งัตาราง 2   
 
ตาราง 2  การละเล่นของเดก็ไทย 
 

การละเล่นของเดก็ไทย 
การเล่นวา่ว ตไีก ่ วิง่ววั เกา้อีด้นตร ี ลูกขา่ง 
ลงิชงิหลกั ปิดตาตหีมอ้ ห่วงยาง มอญซ่อนผา้ จ ้าจี ้

ขีม่า้กา้นกลว้ย ตีจ่บั หมากดงึ หมากเกบ็ รรีขีา้วสาร 
อกีาหุบปีก เสอืขา้มหว้ยหมู ่ อกีาฟกัไข ่ อตีกั หมากองีดั 
เล่นลูกหนิ ขีม่า้สง่เมอืง โพงพาง ยงิปืนกา้นกลว้ย กงจกัร 
เดนิกะลา ตลีูกลอ้ หมากตะเกยีบ ซ่อนหา อา้ยเข ้อา้ยโขง 

เสอืขา้มหว้ยเดีย่ว แขง่กนิ ทายใบสน น ้าขึน้ น ้าลง แตะหุ่น 
ก าทาย ขีม่า้โยนบอล แขง่กระโดดเชอืก อขีดีอเีขยีด เปา่กบ 

 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปการละเล่นไทยทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัได้
เลอืกการละเล่นไทยมา 6 อย่าง  ไดแ้ก่  รรีขีา้วสาร กาฟกัไข ่  ตีจ่บั งูกนิหาง  ทอยฝาขวด        
และมอญซ่อนผา้   ซึ่งผูว้จิยัจะน าการละเล่นไทยทัง้ 6 อยา่งมาประยุกตผ์สมผสานเขา้กบัการศกึษา
คน้ควา้ในครัง้นี้           
 
 4.5 ประโยชน์ของการละเล่นไทย 
  ผะอบ โปษกฤษณะ (2522: 75-100) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของการละเลน่ของเดก็ไทย
ชว่ยส่งเสรมิและพฒันาการเดก็ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ดงันี้ 
  1. เสรมิสรา้งพลานามยัใหส้มบูรณ์ ชว่ยฝึกกลา้มเนื้อต่างๆ พจิารณาตัง้แต่เดก็เลก็ๆ 
การเล่นในรม่ เชน่ “จบัปดู า ขย าปนูา” ตอ้งใชก้ลา้มเนื้อนิ้วมอืท าท่าประกอบ ส่วนระดบัประถมศกึษา
จะเป็นการฝึกกลา้มเนื้อใหญ่ เชน่ วิง่เป้ียว รรีขีา้วสาร ฯลฯ 
  2. เสรมิทกัษะตา่งๆ เพื่อพฒันาทางดา้นสตปิญัญาและพฒันาความคดิ เชน่ 
   2.1 ฝึกทกัษะการใชส้ายตาสงัเกตและไหวพรบิ ไดแ้ก่ กาฟกัไข ่การเล่นเทวดา 
   2.2 ฝึกทกัษะการคดิตา่งๆ เชน่ อตีกั อดีดี อขีดีอเีขยีน 
   2.3 ฝึกทกัษะความแมน่ย า เชน่ การเลน่ทอยหลุม ทอยเสน้ การเลน่ทอยกอง 
   2.4 ฝึกทกัษะการใชป้ระสาทสมัพนัธ ์สงัเกต ไหวพรบิ เชน่ ปรศินาค าทาย   มอญ
ซ่อนผา้ โพงพาง การเลน่ซ่อนหา ตอ่ไก่ 
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   2.5 ฝึกทกัษะเชาวป์ญัญา เชน่ ปรศินาค าทาย 
   2.6 ฝึกทกัษะความคดิสรา้งสรรค์ เชน่ การป ัน้ การเขยีน การขดีเขยีน การวาด
ภาพ การเล่นโคลน  
  3. การเสรมิสรา้งความเจรญิทางจติใจ โดยการปลูกฝงัคุณธรรมอนัจ าเป็นแกก่ารเป็น
พลเมอืงทีด่ ีเชน่ ความอดทน ความสามคัค ีความรบัผดิชอบ ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
  4. ส่งเสรมิความเจรญิทางสตปิญัญา เชน่ การฝึกใชค้วามคดิ ฝึกคาดคะเนเหตกุารณ์ 
ฝึกสงัเกตความแมน่ย า 
  วริาภรณ์ ปนาทกูล  (2531: 18-19) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการละเล่นของเดก็ไทยที่
มคีุณค่าตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหลายประการ สรุปไดด้งันี้ 
  1. การเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นหมู่ ท าใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม 
  2. ไม่มกีตกิาซบัซ้อน เดก็มอีสิระในการเล่น เป็นการฝึกความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ที่
จะคดิการละเล่น และกตกิาร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 
  3. เป็นการเล่นทีไ่ม่เน้นวสัดุอุปกรณ์หรอืเครือ่งประกอบการเลน่มากนกั ถา้มกีม็กัจะ
เป็นวสัดุทีห่างา่ย สะดวกสบายและประหยดั ซึง่เหมาะกบัสภาพของโรงเรยีน 
  4. เป็นการเล่นทีฝึ่กใหเ้ป็นคนชา่งสงัเกต มไีหวพรบิ กลา้ตดัสนิใจและมคีวามพรอ้ม
เพรยีง การเล่นจงึไมม่ผีูแ้พช้นะโดยเดด็ขาด มกัผลดักนัแพช้นะ 
  5. การเล่นบางประเภทมเีนื้อรอ้งและบทสนทนาประกอบท าใหเ้พิม่ความสนุกสนาน
มากขึน้ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประโยชน์ของการละเล่นไทยไดด้งันี้  

1. ชว่ยส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่ ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและ
สตปิญัญา  

2. เป็นการละเล่นทีม่กีตกิาไม่ซบัซ้อน  
3. ผูเ้ล่นมอีสิระในการเล่น  
4. ฝึกความคดิสรา้งสรรค ์ 
5. เป็นการเล่นทีไ่ม่เน้นวสัดุอุปกรณ์หรอืเครื่องประกอบการเลน่มากนกั ถา้มกีม็กัจะ

เป็นวสัดุทีห่างา่ย สะดวกสบายและประหยดั ซึง่เหมาะกบัสภาพของโรงเรยีน 
 
 4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการละเล่นไทย 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้มีแตง่านวจิยัในประเทศ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้                                                                                                               
  4.6.1 งานวจิยัในประเทศ  
                            ละมุล ชชัวาลย ์(2543: 71-75)  ไดท้ าการวจิยัผลการจดักจิกรรมการละเล่น
พืน้บา้นของไทยประกอบค าถามปลายเปิดทีม่ตีอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั พบวา่เดก็
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ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นของไทยประกอบค าถามปลายเปิด กบัประกอบค า
อสิระ มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 โดยเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นของไทยประกอบค าถามปลายเปิด มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์ูง
กวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการละเลน่พืน้บา้นของไทย ประกอบค าถามอสิระ 
    ณฐัธญั พฒันศร ี(2549: 118-127) ไดท้ าการวจิยัการใชก้จิกรรมการละเล่น
ของเดก็ไทยเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบวา่ความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัจากการใชก้จิกรรมการละเล่นของเดก็ไทยเพื่อ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพิม่สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และองคป์ระกอบทัง้ 4 
ดา้นของความคดิสรา้งสรรค ์คอื ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความคดิคล่องแคล่ว ความยดืหยุ่น และ
ความละเอยีดละออของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัจากการใชก้จิกรรมการละเลน่ไทยเพื่อ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพิม่สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
         ภูมนิทร ์มขีนัหมาก (2552: 43-44)  ไดท้ าการวจิยัผลการจดักจิกรรม

นนัทนาการทีเ่น้นการละเล่นของเดก็ไทยทีม่ตี่อคุณค่าทางวฒันธรรมของนกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่6  

พบวา่การจดักจิกรรมนนัทนาการทีเ่น้นการละเล่นของเดก็ไทยทีม่ตี่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็

ปฐมวยันัน้นกัเรยีนมรีะดบัคุณค่าทางวฒันธรรมหลงัการจดักจิกรรมสูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05                                                                                                               

        จากการศกึษางานวจิยัในประเทศสรุปไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

โดยใชก้ารละเล่นไทย เป็นกจิกรรมหนึ่งทีช่ว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์และท าให้

ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าของการละเล่นไทยทางดา้นวฒันธรรมมากขึน้ 

 
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการคิดค านวณ 
 5.1 ความหมายของทกัษะการคิดค านวณ 
  ค าวา่ “ทกัษะการคดิค านวณ” (Computational Skills) เป็นค าประสมทีป่ระกอบดว้ย
ค า 2 ค า คอื ทกัษะ (Skills) และการคดิค านวณ (Computation) ซึ่งจากงานวจิยัผูว้จิยัไดศ้กึษา
คน้ควา้มา ยงัไม่มผีูใ้ชค้วามหมายของค าวา่ “ทกัษะการคดิค านวณ”  ผูว้จิยัไดร้วบรวมความหมาย
ของค าต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัค าวา่ “ทกัษะการคดิค านวณ” ซึ่งไดม้ผีูใ้หค้วามหมายทีก่ล่าวมาแลว้
ดงัต่อไปนี้ 
  นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “ทกัษะ” ไวด้งันี้ 
  คลอสไมเออร ์ และรปิเปิล (Klausmeier; & Ripple. 1971: 71-80)   ไดก้ล่าววา่ 
“ทกัษะ” (Skills)   หมายถงึ    ระดบัความคลอ่งแคล่วในการประกอบกจิกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งให้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามล าดบั 
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  มาลนิี  จุฑะรพ (2537: 127) ไดก้ล่าววา่ “ทกัษะ” หมายถงึ ลกัษณะของพฤตกิรรม
การเคลื่อนไหวของบคุคลทีป่ระสานสมัพนัธเ์ป็นลูกโซ่ 
  พชัรนิทร ์ เปรมประเสรฐิ (2542: 27) ไดก้ล่าววา่ “ทกัษะ” หมายถงึ ความสามารถใน
การปฏบิตักิจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเป็นความสามารถที่ปฏบิตักิจิกรรมนัน้ให้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องรวดเรว็ 
  สรศกัดิ ์ แพรด า  (2544: 22)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่  “ทกัษะ”  ไวว้า่  ทกัษะ 
หมายถงึ ความสามารถในการกระท า (คดิหรอืปฏบิตั)ิ  ไดอ้ย่างถกูตอ้งรวดเรว็  หรอืคลอ่งแคล่ว
ถูกตอ้งและแม่นย า 
  จากทีน่กัการศกึษาไดก้ล่าวถงึ ทกัษะ สรุปไดว้า่ ทกัษะ คอื ความช านาญ  ความ 
สามารถในการปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และแม่นย า 
  นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “ทกัษะการค านวณ” ไวด้งันี้ 
  ธงชยั  ชวิปรชีา และทวศีกัดิ ์ จนิดานุรกัษ ์(2529: 128) ไดใ้หค้วามหมายของ “ทกัษะ
การค านวณ” วา่เป็นความสามารถในการใชค้วามรูท้างคณติศาสตร์ เชน่ การบวก ลบ คูณ หาร การ
แกส้มการ การหาค่าเฉลีย่ การเขยีนกราฟ เป็นตน้ มาใชแ้กป้ญัหาหรอืชว่ยในการคน้ควา้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
  สุวฒัน์  นิยมคา้ (2531: 261-262) ไดใ้หค้วามหมาย “ทกัษะการค านวณ” วา่เป็น
ความสามารถในการน าตวัเลขทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลองหรอืจากแหล่งอื่นมาจดักระท า
เสยีใหม่เพื่อใหไ้ดค้่าใหม ่ ซึ่งจะมคีวามหมายต่อการน าไปใชก้ารจดักระท าระหวา่งตวัเลขอาจจะเป็น 
การบวก การลบ การคูณ การหาร การหาคา่เฉลีย่ การยกก าลงั การถอดกรณฑ ์เป็นตน้ 
  วรรณทพิา  รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์  เดชะคปุต ์ (2532: 54) ไดใ้หค้วามหมายของ 
“ทกัษะการค านวณ” วา่เป็นความสามารถในการน าค่าทีไ่ดจ้ากการวดัและการนบัมาจดักระท าใหเ้กดิ
ค่าใหม่โดยน าตวัเลขทีไ่ดม้าบวก ลบ คูณ หาร เชน่ การหาคา่เฉลีย่ การหาปรมิาตร พืน้ทีค่วาม
หนาแน่น เป็นตน้  เพื่อน าเอาค่าใหม่ทีไ่ดน้ัน้มาสื่อความหมายใหช้ดัเจนและเหมาะสม 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2534: 50-51) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ “ทกัษะการค านวณ” เป็นความสามารถในการนบัจ านวนของวตัถุและการน าตวัเลขแสดง
จ านวนทีน่บัไดม้าคดิค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลีย่หรอือื่น ๆ 
  ภพ  เลาหไพบูลย ์ (2537: 125) ไดใ้หค้วามหมาย “ทกัษะการค านวณ” ไวว้า่ทกัษะ
การค านวณหมายถงึความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรอืจดัการกระท ากบัตวัเลข 
  ชมนาด  เชือ้สุวรรณทว ี (2542: 19) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ทกัษะการค านวณ” 
(Computational Skills) ไวว้า่การสอนใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการค านวณนัน้มุ่งใหน้กัเรยีนสามารถ
ค านวณไดอ้ย่างมรีะบบถูกตอ้งตามโครงสรา้งทางคณติศาสตร์ 
  สรศกัดิ ์ แพรด า (2544: 24) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ทกัษะการค านวณ” หมายถงึ 
ความสามารถในการนบัหรอืการน าคา่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตเชงิปรมิาณ การวดั การทดลองและจาก
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แหล่งอื่นๆ มาจดักระท าเสยีใหม ่โดยการบวก ลบ คูณ หาร การยกก าลงั การหาคา่เฉลีย่ หรอืถอด
ราก 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปความหมายของทกัษะการคดิค านวณไดว้า่เป็น
ความสามารถในการจดักระท าจ านวนต่างๆ ในลกัษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็ การ
หาผลลพัธข์องจ านวนทีอ่ยู่ในรูปเลขยกก าลงั การแกส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว การแกส้มการก าลงั
สอง การหารากทีส่อง การหาอตัราส่วนตรโีกณมติหิรอืตามทีโ่จทยก์ าหนดไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
แม่นย า รวดเรว็และถูกตอ้ง มแีนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างตอ่เนื่อง อยา่งเป็น
ขัน้ตอนตามล าดบัตัง้แต่ตน้จนไดผ้ลลพัธ ์ ซึ่งวดัผลโดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ ถา้
ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตับิ่อยๆ  จะท าใหต้ดิอยู่ในตวัผูเ้รยีน เป็นผูม้ทีกัษะการคดิค านวณทีด่แีละเป็น
พืน้ฐานส าคญัในการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
 
 5.2 หลกัในการฝึกทกัษะการคิดค านวณ 
   กรนีวดู (Greenwood. 1993: 144-152) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการสอนเพื่อให้
เกดิทกัษะการคดิค านวณส าหรบันกัเรยีนดงันี้ 
  1. ทุกๆ สิง่ทีด่ าเนินการในคณติศาสตรจ์ะตอ้งมคีวามหมาย 
  2. พยายามใชส้ิง่ทีรู่อ้ยู่แลว้ดว้ยตนเอง 
  3. สามารถระบุขอ้ผดิพลาดของค าตอบการใชส้ือ่ และการคดิได้ 
  4. ใชก้ารคดิค านวณแบบวธิกีารนบั (Counting) ใหน้้อยทีสุ่ด 
  5. ใชก้ารค านวณทีเ่ป็นกระดาษและดนิสอ (Paper-and-pencil) ใหน้้อยทีส่ดุ 
  6. เมื่อยุทธวธิทีีเ่ลอืกใชไ้มไ่ดผ้ลกเ็ตม็ใจทีจ่ะเลอืกใชยุ้ทธวธิอีื่น 
  7. ขยายหรอืปรบัเปลีย่นสถานการณ์ปญัหา โดยการก าหนดเงื่อนไขเพิม่เตมิ หรอื  
ลดเงื่อนไขหรอืตัง้ค าถามใหม่ 
  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2533:  2-3) ไดก้ล่าวถงึหลกัในการฝึกทกัษะการ
คดิค านวณมสีิง่ทีค่วรค านงึดงันี้ 

1. การฝึกทกัษะควรท าหลงัจากนกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องต่างๆ แลว้ 
2. การฝึกควรฝึกในชว่งเวลาไมม่ากนกั แตค่วรท าบ่อยๆ 
3. ควรใชก้จิกรรมฝึกหลายๆ แบบ 
4. การฝึกควรเริม่จากง่ายไปยาก 
5. การฝึกควรใหน่้าสนใจและทา้ทายความสามารถ 
6. การฝึกควรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคน ดงันัน้นกัเรยีน 

ทุกคนไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกแบบเดยีวกนั 
  ยุพนิ  พพิธิกุล (2536:  249-250) ไดใ้หแ้นวคดิในการสอน เพื่อใหเ้กดิทกัษะการคดิ
ค านวณไว ้2 แนวคดิดงันี้ 
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  แนวคดิที ่1  
  การทีจ่ะสอนใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะในการคดิค านวณนัน้ จะตอ้งสอนใหม้ลี าดบัข ัน้ตอน
ดงันี้ 

1. ขัน้น า น าดว้ยวธิกีารต่างๆ และใชส้ื่อรูปธรรม 
2. ขัน้สอน ยกเนื้อหาตามดบัขัน้ตอน ใชส้ื่อรูปธรรม ใชต้วัอย่างง่ายๆ ไปสูข่อ้สรุป 

ใชว้ธิกีารต่างๆ ใหน้กัเรยีนสรุป 
  3. สรุปความคดิรวบยอดพืน้ฐาน ทีจ่ะน าไปใชใ้นการคดิค านวณ 
  4. ครูยกตวัอย่างแสดงวธิที าทีถู่กตอ้ง แสดงวธิที า เขยีนใหถู้กตอ้ง 
  5. ครูยกโจทยใ์หน้กัเรยีนฝึก ใหน้กัเรยีนชว่ยยกโจทยบ์า้ง 
  6. สรุปรวมค าสอนหลายๆ เรื่อง (มมีโนทศัน์หลายๆ เรื่อง) ใชว้ธิกีารต่างๆ ในการ
สรุปไม่ควรใชว้กีารสรุปในตอนแรก 
  7. ท าโจทยพ์เิศษทา้ยชัว่โมง 
  8. ท าแบบฝึกหดั การบา้น 
  แนวคดิที ่2 

1. ยกตวัอยา่งทีเ่ป็นรูปธรรม เพื่อใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน หรอืสอนเนื้อหา 
2. นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจจากการศกึษาสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม 
3. น าเขา้สู่การใชส้ญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์และเรยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
4. เน้นขอ้ผดิพลาด ป้องกนัการผดิพลาด 
5. การฝึก การฝึกดคูวามสามารถ 
6. การจ า จ าแต่เรื่องส าคญั 
7. การน าไปใช ้สามารถน ากฎ และสูตรต่างๆ  ไปใชท้ าไดถู้กตอ้ง รวดเรว็ 

ใชไ้ดก้บัเรื่องอื่นกไ็ดรู้จ้กัพลกิแพลงใช้กบัเรื่องอืน่ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปหลกัในการฝึกทกัษะการคดิค านวณไดด้งันี้   

1. การฝึกทกัษะการคดิค านวณ ผูส้อนตอ้งยกตวัอย่างเนื้อหาโดยใชส้ือ่ทีเ่ป็นรูปธรรม
ยกตวัอยา่งจากง่ายไปสู่บทสรุป เพือ่ใหผู้เ้รยีนสรุปเป็นความคดิพืน้ฐานรวบยอด  

2. ผูเ้รยีนตอ้งน าความรูเ้หล่านี้ไปฝึกฝน พฒันาตน  
3.  ผูเ้รยีนคดิในวธิทีีต่วัเองถนดัทีส่ดุ โดยใชเ้วลาใหน้้อยทีสุ่ดหรอืสรา้งวธิลีดัของ

ตนเองขึน้มาชว่ยกนัในการฝึกทกัษะการคดิค านวณ  
4. ผูส้อนตอ้งสรุปตอนทา้ยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจไดง้า่ยและจดจ าไดด้ ี 
5. ผูส้อนหาโจทยพ์เิศษมาให้ผูเ้รยีนท าในทา้ยชัว่โมง และผูเ้รยีนสามารถพลกิแพลง

น าไปใชก้บัเรื่องอื่นได ้
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 5.3 ขัน้ตอนของกระบวนการสร้างทกัษะการคิดค านวณ 
  กรมสามญัศกึษา, หน่วยศกึษานิเทศก ์ (ม.ป.ป.: 37) ไดก้ าหนดขัน้ตอนกระบวนการ
สรา้งทกัษะการคดิค านวณ และพฤตกิรรม (ตวับ่งชี)้ ทีผู่เ้รยีนแสดงออกในแต่ละข ัน้ตอนของ
กระบวนการไวด้งันี้ 

1. ขัน้ตรวจสอบความคดิรวบยอดพฤตกิรรมของผูเ้รยีน คอื บอกสญัลกัษณ์ นยิาม 
ศพัท ์สจัพจน์ 

2. ขัน้สรุปเป็นกฎ คอื บอกประเดน็ส าคญัและสรุปกฎเกณฑจ์ากตวัอย่าง 
3. ขัน้ฝึกการใชก้ฎใหม่ คอื น ากฎไปแกป้ญัหาสถานการณ์ 
4. ปรบัปรุงแกไ้ข คอื หาค าตอบตรวจสอบค าตอบไดถู้กตอ้ง รวมทัง้สามารถระบุ

ข ัน้ตอนทีผ่ดิพลาดและแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
  ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2542:  12) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการสรา้งทกัษะการคดิค านวณ
เป็นกระบวนการคณติศาสตรท์ีม่ขี ัน้ตอนของกระบวนการประกอบไปดว้ย 

1. การตรวจสอบความคดิรวบยอด 
2. สรุปเป็นกฎ 
3. ฝึกการใชก้ฎ 
4. ปรบัปรุงแกไ้ข 

  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปขัน้ตอนของกระบวนการสรา้งทกัษะการคดิค านวณได้
ดงันี้ 

1. ขัน้ตรวจสอบความคดิรวบยอดเกีย่วกบักฎ ทฤษฎ ีนิยาม สจัพจน์ สญัลกัษณ์ทาง
คณติศาสตร ์  

2.  ข ัน้สรุปเป็นกฎเกณฑจ์ากประเดน็ส าคญั โดยการยกตวัอย่างประกอบเพื่อหา
ขอ้สรุป 

3.  ข ัน้ฝึกการใชก้ฎเกณฑ ์โดยการท าแบบฝึกทกัษะหรอืแบบฝึกหดั 
4. ขัน้ปรบัปรุงแกไ้ข เป็นการตรวจสอบวา่น าความคดิรวบยอดไปใชไ้ด้ถูกตอ้งหรอืไม ่

ถา้ไม่ถูกตอ้งใหป้รบัปรุงแกไ้ข 
 

 5.4 ประโยชน์ของการฝึกทกัษะการคิดค านวณ 
  เสรมิศกัดิ ์  สุรวลัลภ (ม.ป.ป.: 121) ไดก้ล่าววา่เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการคดิ
ค านวณเป็นปญัหาทีถ่กเถยีงกนัมากในปจัจุบนัวา่ทกัษะดา้นนี้ยงัมคีวามจ าเป็นในการเรยีน
คณติศาสตรอ์ยู่หรอืไม่เพราะการใชเ้ครื่องคดิเลข และคอมพวิเตอรใ์นการค านวณไดเ้ขา้มามบีทบาท 
และแพร่หลายในกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ยงัสามารถคดิค านวณไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย าและรวดเรว็ แต่
อย่างไรกต็ามทกัษะในการคดิค านวณยงัมคีวามจ าเป็นอยู่มาก ดงัเหตุผลต่อไปนี้ คอื ชว่ยในการ
เรยีนมโนมตใิหมท่างคณติศาสตรง์่ายขึน้ กล่าวคอื ถา้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการคดิค านวณอยา่งดแีลว้ 
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เขาสามารถทีจ่ะอุทศิพลงัทางสตปิญัญาทัง้หมด เพื่อการคดิแกป้ญัหาใหม่หรอืเพือ่ส ารวจความคดิ
ใหม่ๆ โดยไม่ตอ้งพะวงกบัปญัหาดา้นการคดิค านวณ ชว่ยในการกระท าหรอืในกจิกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน ดงัจะเหน็ไดว้า่ กจิกรรมต่างๆ ทีบ่า้น ทีท่ างาน และแมก้ระทัง่ในเรื่อง
นนัทนาการ เชน่ การซื้อของ การท าอาหาร การจดัการเกีย่วกบัธุระกจิการงาน หรอืการเล่นเกม
ต่างๆ ลว้นตอ้งอาศยัทกัษะในการคดิค านวณเสมอ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการ
แกป้ญัหา และในการท ากจิกรรมต่างๆ ใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งของระบบ
จ านวน และเป็นสื่อในการเขา้ใจมโนมตติ่างๆ  เชน่ เรือ่งคา่ประจ าหลกั คุณสมบตัแิละวธิกีารต่างๆ 
ในระบบจ านวน 
  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2533: 18) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของทกัษะการคดิ
ค านวณดงันี้ 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน และมทีกัษะในการคดิค านวณ 
2. รูจ้กัคดิอย่างมเีหตุผล และแสดงความคดิออกมาอย่างมรีะเบยีบ ชดัเจน และ 

รดักุม 
3. รูคุ้ณค่าของคณติศาสตร ์และมเีจตคตทิีด่ตีอ่คณติศาสตร์ 
4. สามารถน าประสบการณ์ทางดา้นความรู ้ความคดิและทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีน 

คณติศาสตรไ์ปใชใ้นการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ  และใชใ้นชวีติประจ าวนั 
  ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2539: 146) ไดก้ล่าววา่การทีผู่ฝึ้กทกัษะไดล้งมอืท าและปฏบิตัิ
ต่างๆ ทีก่ าหนดดว้ยตนเอง จนสามารถท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายส่งผลดงันี้ 

1. เกดิความช านาญ สามารถปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ถกูตอ้ง 
แม่นย า และรวดเรว็ 

2. เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหา หรอืกจิกรรมทีใ่ชฝึ้กทกัษะ 
3. มคีวามคงทนในการจ าในส่วนทีไ่ดฝึ้กทกัษะ เชน่ ส่วนส าคญัของเนื้อหา  

กระบวนการ ข ัน้ตอนตลอดจนวธิกีารปฏบิตัใินการฝึกทกัษะ 
4. สามารถน าความรูค้วามช านาญทีไ่ดร้บัจากการฝึกทกัษะ ไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ 
  เพญ็จนัทร ์  เงยีบประเสรฐิ (2542: 69) ไดก้ล่าววา่การฝึกทกัษะในการคดิค านวณมี
จุดมุ่งหมายและประโยชน์สรุปไดด้งันี้ 

1. การฝึกชว่ยใหจ้ าไดแ้ม่นย าขึน้ เพราะโดยปกตกิารอ่าน ฟงั มองดู หรอืท าเพยีง 
ครัง้เดยีว ย่อมยากแก่การทีจ่ะจดจ าไดท้ัง้หมด 
  2. การฝึกเป็นทางน าไปสู่ความถูกตอ้ง 
  3. การฝึกเป็นรากฐานในการพฒันาประสทิธภิาพในการค านวณ เชน่ เมื่อเรยีนรูว้า่
ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้แลว้ จากการฝึกจะชว่ยใหม้องเหน็วธิลีดัอนัจะท าใหค้ดิไดร้วดเรว็ขึน้ 
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  4. การฝึกเป็นวธิหีนึ่งทีช่ว่ยสรา้งความเชือ่มัน่ในการคดิค านวณ เมื่อเดก็ประสบ
ความส าเรจ็ในการคดิค านวณ สามารถคดิค านวณไดถู้กตอ้ง และรวดเรว็ย่อมกอ่ใหเ้กดิพลงัท าใหม้ี
เจตคตทิีด่ตีอ่วชิานี้และอยากท าแบบฝึกมากขึน้ 
  จากการศกึษาในขา้งตน้สรุปประโยชน์ของการฝึกทกัษะการคดิค านวณไดด้งันี้  

1. น าความรูเ้หล่านี้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ เชน่ การซื้อขาย  
2. ผูเ้รยีนทีฝึ่กทกัษะการคดิค านวณจะมคีวามเชือ่มัน่ในการคดิค านวณ  
3. สามารถน าความรูค้วามช านาญทีไ่ดร้บัจากการฝึกทกัษะไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  
4. ชว่ยในการคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะแกป้ญัหา ท าใหเ้กดิแนวความคดิใหม่ๆ   
5. ชว่ยใหเ้ป็นคนมเีหตมุผีล  
6. มเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณติศาสตร ์ 

 
 5.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการคิดค านวณ 
  5.5.1 งานวจิยัในตา่งประเทศ 
    สมธิ (Smith. 1997: 787) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัผลการวเิคราะหจ์ากการใช้
เครื่องคดิเลขในการศกึษาวชิาคณติศาสตร ์ โดยท าการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชเ้ครื่อง
คดิเลขทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ และเจตคตทิีม่ตี่อวชิาคณติศาสตร ์ ซึ่งมี
องคป์ระกอบ คอื ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ ความคงทนในความสามารถแกป้ญัหา และทกัษะการคดิ
ค านวณ ผลการวจิยัพบวา่การใชเ้ครือ่งคดิเลขในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ การแกป้ญัหาจากภาษา
คณติศาสตร ์ และการคดิค านวณทีเ่ป็นพืน้ฐานทางคณติศาสตรซ์ึ่งการใชเ้ครื่องคดิเลข จะมผีลดตี่อ
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีจ่ะท าใหน้กัเรยีนสามารถปรบัปรุงความสามารถในการ
ด าเนินการเกีย่วกบัการใชฟ้งักช์นัในการเขยีนกราฟฟิกได ้
    วอลเดอร ์  (Walder. 1997: 2914)   ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัหลกัทีส่ าคญัของ
ทกัษะการคดิค านวณทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ ส าหรบัชา่งผูช้ านาญในการผลติในรฐัโอไฮโอตอนกลาง
ดา้นตะวนัตกเพื่อพฒันาระบบการท างานในโรงงานการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด สิง่ทีจ่ าเป็นใน
การพฒันาครัง้นี้ คอื เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นชา่งผูเ้ชีย่วชาญในการผลติตอ้งมคีวามพถิพีถินัมคีวามรู ้ทกัษะ
และความสามารถในการสรา้งเครื่องมอืใหม ่ และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ ผลการวจิยัพบวา่ 
เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นชา่งผูช้ านาญในการผลติ จ าเป็นตอ้งมทีกัษะทางดา้นการคดิค านวณทางคณติศาสตร ์
ทีเ่ป็นหลกัส าคญัในการน าไปประยุกตใ์ชก้บัรายละเอยีดในการอ่านภาพวาดทีม่คีวามละเอยีดใน
ระบบการวดั และมคี่าเขา้ใกลจ้ านวนทีอ่ยู่ในรปูเศษส่วนหรอืทศนิยมต าแหน่งที ่ 1 , 2 และ 3 เพื่อ
อธบิายถงึทกัษะทางคณติศาสตรร์ะดบัสูงทีส่มัพนัธก์นั และในการทดสอบประสทิธภิาพของชา่งผู้
ช านาญในการผลติควรใชเ้ครื่องมอืทีพ่ฒันาใหม้ลีกัษณะเจาะจงเกีย่วกบัทกัษะการคดิค านวณ 
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นอกจากนี้ควรปรบัปรุงหลกัสูตรโดยเพิม่ทกัษะทางวชิาการทีเ่จาะจงเกีย่วกบัทกัษะการคดิค านวณ
ในโรงเรยีนระดบัมธัยมและวทิยาลยัชัน้ปีที่ 2 
    ชมดิท ์  (Schmidt. 2001: 161) ไดท้ าการวจิยัการตรวจสอบผลกระทบของ
การปฏบิตัติาม ค าชีแ้นะของ NCTM ในเรื่องของความส าเรจ็คณติศาสตรข์องนกัเรยีนในรฐัฟลอรดิา้ 
การส ารวจแสดงถงึรูปแบบการสอนของครู การคน้พบหลกัของการศกึษาแสดงถงึจ านวนน้อยกวา่ 
3%  ของครูผูส้อนใชก้ลยทุธค์วามสามารถการนบัค านวณ การศกึษาจากกลุม่ตวัอย่างแสดงใหเ้หน็
วา่ชัน้เรยีนทีม่สี่วนร่วมจะมคีวามส าเรจ็ของนกัเรยีนสูงกวา่รูปแบบการสอนแบบอื่นนอกจากนี้ครู
สอนเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 และ 5 ทีม่รีูปแบบการสอนแบบศลิปะจะมคีะแนนสงูกวา่รูปแบบการ
สอนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในระดบัชัน้เดยีวกนั ขณะทีรู่ปแบบการสอนนี้ไมไ่ดเ้ป็นปจัจยัหลกัในความส าเรจ็ของ 
นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 จากการศกึษารูปแบบการเรยีนของนกัเรยีนพบวา่นกัเรยีนที่
เรยีนในชัน้เรยีนแบบศลิปะในปี 2000 แสดงลกัษณะทีเ่หนือกวา่นกัเรยีนอื่นๆ ในปี 2001 สุดทา้ย
ระดบัการปฏบิตั ิ FCAT มคีวามสมัพนัธเ์ป็นบวกกบัความส าเรจ็นกัเรยีนของนกัเรยีนในระดบัชัน้
การศกึษาประถมศกึษาปีที่3 และไม่พบความสมัพนัธใ์ดๆ เลยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที4่ แต่
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มลีกัษณะทีเ่หนือกวา่ในระดบัปานกลางกวา่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
อื่นๆ 
    ซนั และเซงค ์ (Son; & Senk. 2010: 117) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัวธิกีาร
ปฏรูิปหลกัสูตรในสหรฐัอเมรกิาและเกาหลปีจัจบุนัเกีย่วกบัการคูณและการหารเศษส่วน เพื่อให้
ขอ้มูลเชงิลกึในความแตกต่างขา้มชาตใินการศกึษา  การศกึษานี้วเิคราะหก์ารพฒันาของการคูณและ
การหารเศษส่วนในสองหลกัสูตร หลกัสูตร Everyday Mathematics(EM) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และหลกัสูตรคณติศาสตรท์ี ่ 7 ของเกาหล(ีKM) ทัง้การวเิคราะหเ์นื้อหาและปญัหาในหนงัสอืเรยีน
แสดงใหเ้หน็วา่การคูณของเศษส่วนมกีารพฒันาใน KM ก่อนใน EM หนึ่งภาคเรยีน ในทางตรงขา้ม
การหารของเศษส่วนถกูพฒันาในเวลาเดยีวกนัทัง้สองหลกัสูตร หลกัสูตรทัง้ใหโ้อกาสในการพฒันา
ความเขา้ใจแนวคดิและกระบวนการอย่างคล่องแคล่ว  แต่ EM ความเขา้ใจแนวคดิถูกพฒันาเป็น
อย่างแรกตามดว้ยกระบวนการอย่างคล่องแคลว่ ในขณะที ่KM กม็กีารพฒันาพรอ้มกนั ปญัหาหลกั
ของการคูณและการหารเศษส่วนในทัง้สองหลกัสูตรคอืตอ้งการกระบวนการความรูเ้ท่านัน้ อยา่งไรก็
ตามปญัหาการค านวณทัง้สองอย่าง เป็นเรือ่งทัว่ไปใน KM มากกวา่ EM และประเภทการตอบสนอง
นอกจากนี้ยงัมอีกีหลากหลายใน KM 
  5.5.2 งานวจิยัในประเทศ 
    อุบล กลองกระโทก (2544: 157-160)    ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
รูปแบบการฝึกทกัษะการคดิค านวณวชิาคณติศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน
มธัยมสาธติสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา  พบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนจากรูปแบบการฝึกทกัษะการ
คดิค านวณมคีะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบการคดิค านวณหลงัการเรยีนโดยฝึกทกัษะสูงกวา่คะแนน
เฉลีย่ก่อนการเรยีนฝึกทกัษะการคดิค านวณอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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    ธญัสนิี ฐานา (2546: 75-76)   ไดท้ าการวจิยัพฒันาชดุกจิกรรมคณติศาสตร์
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางดา้นทกัษะกระบวนการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 
ผลการวจิยัพบวา่มปีระสทิธภิาพสูงกวา่เกณฑ ์  80/80    และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการใชช้ดุ
กจิกรรมเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องทางดา้นทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    นิตกิาญจน์ ไกรสทิธพิฒัน์ (2553: 44-46) ไดท้ าการวจิยัผลการใชช้ดุกจิกรรม
คณติศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 พบวา่ทกัษะการคดิ
ค านวณของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมคณติศาสตรส์ูงกวา่กอ่นไดร้บัการสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    จากการศกึษางานวจิยัในตา่งประเทศและในประเทศสรุปไดว้า่ทกัษะการคดิ
ค านวณเป็นทกัษะทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐานทีผู่เ้รยีนส่วนมากมปีญัหาหรอืมขีอ้บกพร่อง อนัเป็น
สาเหตุท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาคณติศาสตรต์ ่า ซึ่งถา้ผูเ้รยีนไดร้บัการแกไ้ขหรอื
จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิ พฒันาทกัษะการคดิค านวณกจ็ะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนวชิา
คณติศาสตรไ์ดด้ยีิง่ข ึน้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

  
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัข ัน้ตอนดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมอืในการศกึษาคน้ควา้ 
3. แบบแผนในการศกึษาคน้ควา้ 
4. วธิดี าเนินการทดลอง 
5. การวเิคราะหข์อ้มูล 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

 
1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า      
  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3            
ภาคเรยีนที ่2    ปีการศกึษา 2553   โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ    แขวงถนนนครไชยศร ี   เขตดสุติ  
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนกัเรยีนในชมุนุม
คณติศาสตร ์จ านวน 30  คน  

 
2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ 

 2.1 ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะ  
การคดิค านวณ 
  2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ 

2.1 ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่เสรมิทกัษะ  
การคดิค านวณ มลี าดบัข ัน้ตอนในการสรา้งดงันี้ 
        2.1.1  ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ 
แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทัง้สาระการ
เรยีนรูพ้ืน้ฐานและสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1–3  เกีย่วกบัสาระการเรยีนรู ้ 
กจิกรรมการเรยีนการสอนในชมุนุมคณติศาสตร ์หนงัสอือ่านประกอบเกีย่วกบัเกม  และหนงัสอือ่าน
ประกอบเกีย่วกบัการละเล่นไทย 
       2.1.2 ศกึษารายละเอยีด และวธิกีารสรา้งชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใช้
เกมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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       2.1.3 สรา้งชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณทีย่ดึสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ซึ่งชดุ
กจิกรรมประกอบดว้ยกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 
      (1).  เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็  
     (2).  เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั 
     (3).  เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  
     (4).  เกมงกูนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง  
     (5).  เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง 
     (6).  เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ
ในแต่ละเกมประกอบดว้ย 
     1. ชือ่กจิกรรม 
         2. จุดประสงคข์องกจิกรรม เป็นสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้หลงัจากการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
      3. เนื้อหา เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากการประยุกตใ์ชก้บัคณติศาสตร์ และระบุ
สาระการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมอยา่งคร่าวๆ 
     4. สื่อ เป็นส่วนทีร่ะบุวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 
     5. เวลา เป็นส่วนทีบ่อกเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรม 
     6. จ านวนผูเ้ล่น  เป็นส่วนทีร่ะบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรม 
     7. วธิกีารปฏบิตักิจิกรรม เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึวธิกีารในการปฏบิตัิ
กจิกรรม 
     8. ค าถามกระตุน้ความคดิ เป็นค าถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนพฒันา
กระบวนการคดิ 
     9. การประเมนิผล เป็นส่วนทีใ่หน้กัเรยีนไดป้ระเมนิพฤตกิรรมของ 
ตนเองจากการปฏบิตักิจิกรรม 
     10. บนัทกึหลงัสอน เป็นส่วนทีผู่ส้อนบนัทกึผลทีไ่ดจ้ากการสอน ปญัหา/
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 
   2.1.4 น าชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนพินธ์เพื่อ
พจิารณาความถูกตอ้งและความเหมาะสมแลว้จงึน าให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเกีย่วกบั
ความถูกตอ้งของเนื้อหาความสอดคลอ้งกบักจิกรรม ความถกูตอ้งของภาษาและความเหมาะสมของ
กจิกรรรมจากนัน้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 
   2.1.5 น าชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ
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อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์อกีครัง้ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  จากนัน้น าไปทดลอง
ใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จ านวน 15 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องของน าชดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ 
    2.1.6 น าขอ้บกพร่องของชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่น
การละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ มาปรบัเปลีย่นโจทยป์ญัหาในแต่ละเกมให้
เหมาะสมไม่ยากจนเกนิไปก่อนน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย                                                             
   2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ มลี าดบัข ัน้ตอนในการสรา้งดงันี้ 
   2.2.1 ศกึษาเนื้อหาสาระ จุดประสงคเ์รยีนรูว้ชิาคณติศาสตรท์ัง้สาระการเรยีนรู้
พืน้ฐานและสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1–3   
   2.2.2 สรา้งตารางวเิคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัทกัษะการคดิ
ค านวณ 
   2.2.3 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ 
   2.2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณตามจุดประสงคข์องกจิกรรม
เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ ใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาและ
จุดประสงคข์องกจิกรรม 

2.2.5 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาสารนพินธเ์พื่อพจิารณาความเหมาะสมและชีแ้นะขอ้บกพร่องแลว้น าไปแกไ้ขตามค าแนะน า
ในการปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2.6 น าเสนอแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีแ่กไ้ขตามค าชีแ้นะของ
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ลว้เสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญซึ่งเป็นชดุเดยีวกนักบัทีต่รวจสอบความ
เทีย่งตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชแ้ลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้
น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้ แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 
โดยปรบัเปลีย่นโจทยใ์นแบบทดสอบใหเ้หมาะสม ไม่ตอ้งซบัซ้อนมาก เพราะเป็นการวดัทกัษะการ
คดิค านวณ 
   2.2.7 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีแ่กไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญการ
สอนคณติศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเทีย่งตรงของเนื้อหา โดยพจิารณาวา่
ขอ้สอบทีส่รา้งขึน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหา และจุดประสงคข์องกจิกรรมหรอืไม่ โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 
           คะแนน +1  ส าหรบัขอ้สอบทีส่อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องกจิกรรม 
          คะแนน   0  ส าหรบัขอ้สอบทีไ่ม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อง
กจิกรรม 
           คะแนน  -1  ส าหรบัขอ้สอบทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องกจิกรรม 
   2.2.8 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีผ่า่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาสารนพินธ ์และผูเ้ชีย่วชาญการสอนคณติศาสตรแ์ลว้ค านวณหาค่า IOC แลว้คดัเลอืกขอ้สอบ



   63 

 

ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 – 1.00  โดยผลจากการหาค่า IOC ไดค้่า IOC ตัง้แต่ 0.67 - 1.00 จ านวน 35 
ขอ้ 
   2.2.9 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้เสนอต่ออาจารย์
ทีป่รกึษาสารนพินธอ์กีครัง้แล้วน าไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที3่โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ 
แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร  จ านวน 100 คน ทีไ่ม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 
   2.2.10  ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีน่กัเรยีนท า โดยให ้
1 คะแนน ส าหรบัขอ้ทีต่อบถูก และให ้0 คะแนน ส าหรบัขอ้ทีต่อบผดิ ไม่ตอบ หรอื ตอบเกนิ 1 ขอ้  
   2.2.11 น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ หาค่าความยาก (p) และหาค่าอ านาจ
จ าแนก (r) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของจงุ เตห ์ ฟาน (Fan. 1952: 3-22) โดยเลอืกแบบทดสอบไว้
ทัง้หมด 20 ขอ้ ใชเ้กณฑค์ดัเลอืกคา่ความยาก(p) ระหวา่ง 0.20-0.80 และใชเ้กณฑค์ดัเลอืกคา่
อ านาจจ าแนก(r) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.20 – 1.00  โดยผลจากการทดลองไดค้่าความยาก (p) ทีม่คีา่ตัง้แต่       
0.23 - 0.79 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.24 – 0.69   
   2.2.12 น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้ จ านวน 20 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที3่ โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศร ี  เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน ทีไ่ม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ ใช้
สูตร KR - 20 (Kuder Richardson)  ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ (2538:  197-199) โดยผล
จากการทดลองไดค้่าความเชือ่มัน่เทา่กบั  0.86 
 
3. แบบแผนในการศึกษาค้นคว้า 
 การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้เป็นการศกึษาคน้ควา้เชงิทดลอง เพื่อศกึษาผลของการใชช้ดุ
กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดยีว ทดสอบจากการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น
ไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ โดยใชแ้บบแผนการทดลอง  One – Group Pretest – 
Posttest Design  (ลว้น   สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538:  216) ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest – Posttest Design 
 

กลุ่ม ก่อนเรยีน ทดลอง หลงัเรยีน 
E T1 X T2 

 
  E     แทน   กลุ่มทดลอง 
  X     แทน   การใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
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  T1    แทน   การทดสอบก่อนเรยีน 
  T2    แทน   การทดสอบหลงัเรยีน 
 
4. วิธีด าเนินการทดลอง 
 ในการด าเนินการทดลองโดยใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น
ไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  4.1 ชีแ้จงนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนนิการศกึษาคน้ควา้ทราบถงึการใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ ให้
ทุกคนเขา้ใจตรงกนั และปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.2 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปท าการทดสอบกบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลา 1 คาบ แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) 
  4.3 ด าเนินการสอนโดยใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น
ไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณกบักลุ่มทดลอง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนนิการสอนเอง ใชเ้วลาใน
การสอนจ านวน 6 คาบ 
  4.4  น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปท าการทดสอบกบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใช้
เกมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ โดยใชเ้วลา 1 คาบ แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ด้
จากการทดสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 
  4.5 น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณมาวเิคราะหด์ว้ย
วธิกีารทางสถติ ิ โดยใชว้ธิกีารทางสถติหิาคา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้

 
5. การวิเคราะหข้์อมูล    
 5.1 หาค่าสถติพิืน้ฐาน 
 5.2 หาค่าสถติทิีใ่ชต้รวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
 5.3 หาค่าสถติทิดสอบสมมตฐิาน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการ
คดิค านวณ 
  
6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

6.1 สถิติพืน้ฐาน 
6.1.1   หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยค านวณจากสูตร  (ลว้น  สายยศ; และ  
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องัคณา  สายยศ. 2538: 73) 
 

                           
N

X
X


  

 
     เมื่อ        X        แทน     คะแนนเฉลีย่ 
                  X    แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                              N        แทน     จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มเป้าหมาย            
            6.1.2 หาความแปรปรวน (Variance) โดยค านวณจากสูตร (ลว้น  สายยศ;  
และองัคณา สายยศ. 2538: 77) 
                       

         
 

 1

22

2






 
NN

XXN
s  

      
     เมื่อ        2s        แทน     ความแปรปรวนของคะแนน 
                X     แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                  2X    แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                   N        แทน     จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มเป้าหมาย   
  6.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
      6.2.1 หาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ (พวงรตัน์  ทวรีตัน์.  2540: 117) 

                          N

R
IOC




 
    
                       เมื่อ   IOC   แทน   ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

                   R    แทน   ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ    
                 เนื้อหาวชิาทัง้หมด 
                   N      แทน   จ านวนผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา   

6.2.2 หาคา่ความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการ
คดิค านวณ โดยใชเ้ทคนคิ 27% จากตารางวเิคราะหแ์บบทดสอบของจุง เตห ์ ฟาน (Fan. 1952:   
3–32) เมื่อไดค้่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
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 (1). หาคา่ความยาก (p)  

                                               
N

R
p   

                              เมื่อ   
 
p

 
แทน  ค่าความยากของขอ้สอบ 

                                     
         

R   แทน  จ านวนคนทีท่ าถูกในขอ้นัน้ 

                  
                             

N   แทน  จ านวนคนทัง้หมดทีท่ าขอ้สอบขอ้นัน้ 

               (2). หาค่าอ านาจจ าแนก (r)
      

            N

RR
r LU 

       

                     เมื่อ      r   แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

                             
UR  แทน  จ านวนคนทีท่ าถูกในกลุ่มสูง 

 
                           LR   แทน  จ านวนคนทีท่ าถูกในกลุม่ต ่า 

                   
          

N   แทน  จ านวนคนในแต่ละกลุ่ม 

                              6.2.3 หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ โดยค านวณ 

จากสูตร KR–20 คูเดอร ์รชิารด์สนั (Kuder Richardson)  (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  

2538: 197-199) 

                          

















2

1
1 t

n
s

pq

n

n
r  

    

     เมื่อ      nr     แทน    ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 
                                          n     แทน    จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
                         p    แทน     สดัส่วนของผูท้ีท่ าไดใ้นขอ้หนึ่งๆ 
                                           q     แทน    สดัส่วนของผูท้ีท่ าผดิในขอ้หนึ่งๆ   
                   หรอื  
                                                   แทน    ความแปรปรวนของแบบทดสอบ         
  6.3 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
       6.3.1 เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
ก่อนและหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่เสรมิทกัษะ
การคดิค านวณโดยใชส้ถติ ิ t – test for Dependent Samples (Ferguson. 1971: 154) 
                           

p1  
2

ts  
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1

22







 



N

DDN

D
t

      ,       1 Ndf  
            
     เมื่อ        t        แทน ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา t – test     
          Dependent 

        D   แทน ผลรวมของความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง 
          คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการใช ้
          ชดุกจิกรรม 

                                           
2

D  แทน  ผลรวมของก าลงัสองของความแตกต่าง 
                            รายคู่ระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อน 
          และหลงัการใชช้ดุกจิกรรม 
                           N       แทน    จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ 
   6.3.2 เพื่อศกึษาทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3   
หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการ
ค านวณผา่นเกณฑ ์ คอื ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60 ขึน้ไป โดยใชส้ถติ ิ t – test for One Sample          
(ระววีรรณ พนัธพ์านิช.  2541: 179–184) 
                            

          

n

s

X
t 0       ,       1 ndf  

 
             เมื่อ         t      แทน   ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา t – test 
                 one group             
         X    แทน   คา่เฉลีย่ของคะแนนทีน่กัเรยีนท าได้ 

                                           0    แทน   คา่เฉลีย่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 60 % 
                         s      แทน   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
                     n      แทน   จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลจากผลการทดลอง และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 
 N   แทน จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบในกลุม่ตวัอยา่ง 
 X    แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีน่กัเรยีนท าได ้
 s        แทน     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
 t   แทน ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา t – test Dependent  
 D  แทน ผลรวมของความแตกต่างรายคู่ระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัและกอ่น   
     ใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
  2D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของความแตกต่างรายคู่ระหวา่งคะแนนการทดสอบ 
     หลงัและก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น 
     ไทย 
 t   แทน ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา t – test  one group 

 0       แทน    ค่าเฉลีย่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 60 % 
  
การวิเคราะหข้์อมูล 

1. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ของกลุ่ม
ทดลองกอ่นและหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่สง่เสรมิ
ทกัษะการคดิค านวณ โดยใชส้ถติ ิ t – test for Dependent Samples 

2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ของกลุ่ม
ทดลองหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่เสรมิทกัษะ
การคดิค านวณกบัเกณฑ ์โดยใชส้ถติ ิt – test for One Sample 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ของกลุ่ม
ทดลองกอ่นและหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่สง่เสรมิ
ทกัษะการค านวณ ซึ่งน าคะแนนความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองมาเปรยีบเทยีบ  โดย
ใชส้ถติ ิ t – test for Dependent Samples ผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ 
     หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการ 
     ค านวณ 
 

Test N  X  s  D   2D  t  
Pretest 30 5.67 1.86    

    258 2,280 32.41** 
Posttest 30 14.27 1.83    

 
 t(.01,29) = 2.462                                        **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
 จากตาราง 4   พบวา่ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     

2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัจากใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณกบั
เกณฑ ์โดยใชส้ถติ ิt – test for One Sample ผลดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใช ้
     ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิค านวณ 
     กบัเกณฑ ์
 

N  X  0  s  t  
30 14.27 12 1.83 6.88** 

  
          t(.01,29) = 2.462                                       **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 5  พบวา่ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณได้
คะแนนเฉลีย่ 14.27  คดิเป็นรอ้ยละ 71.35 ซึ่งผา่นเกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01   
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิทกัษะการ
คดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่น
การละเล่นไทย  ซึ่งสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี้ 
 
จดุมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ
หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใช้
ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยกบัเกณฑ ์
 
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า  
 1. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรม 
 2. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า      
       กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดสุติ  
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนกัเรยีนในชมุนุม
คณติศาสตร ์จ านวน 30  คน  
 
 2.  เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
      เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นเนื้อหาวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐานและคณติศาสตร์
เพิม่เตมิระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที1่-3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องโรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ    แขวงถนนนครไชยศร ี    เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ 
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     1. จ านวนเตม็ 
        2. เลขยกก าลงั 
     3. สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
     4. รากทีส่อง 
     5. สมการก าลงัสอง 
         6. อตัราส่วนตรโีกณมติ ิ
 
 3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     ระยะเวลาในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2553   ใชเ้วลาในการทดลองรวมทัง้หมด 8 คาบ   (คาบกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร์)   โดยทดสอบ
ก่อนเรยีน 1 คาบ  ปฏบิตักิจิกรรม 6 คาบ   และทดสอบหลงัเรยีน 1 คาบ   คาบละ  60 นาท ี  แบ่ง
เวลาในการทดลองดงันี้  

   1.  ทดสอบก่อนเรยีน                                     จ านวน 1 คาบ 
   2.  ปฏบิตักิจิกรรม     
       2.1    เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็            จ านวน 1 คาบ 

     2.2    เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั    จ านวน 1 คาบ 
     2.3 เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  จ านวน 1 คาบ 
     2.4 เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง   จ านวน 1 คาบ 
     2.5 เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง  จ านวน 1 คาบ 
     2.6 เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ  จ านวน 1 คาบ 
     3.  ทดสอบหลงัเรยีน     จ านวน 1 คาบ 
         รวมทัง้หมด  จ านวน 8 คาบ 
 
 4.  เคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า  
         1. ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 6 กจิกรรม เป็นชดุกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ ไดผ้า่นการตรวจแกไ้ขโดยผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองกบั
กลุ่มเป้าหมาย  
     2. แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดยในแต่ละขอ้มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 - 1.00  มคี่าความ
ยาก (p) ตัง้แต่ 0.23 – 0.79  มคี่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.24 – 0.69 และมคี่าความเชือ่มัน่
เท่ากบั 0.86   
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             5.  วิธีด าเนินการทดลอง 
           1.  ชีแ้จงนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลองในการด าเนินการศกึษาคน้ควา้ใหท้ราบถงึการ
ใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ  
โดยใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกนั และปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
           2. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปท าการทดสอบกบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลา 1 คาบ แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) 
   3. ด าเนินการสอนโดยใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่น
การละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณกบักลุ่มทดลอง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสอนเอง 
ใชเ้วลาในการสอนจ านวน 6 คาบ 
   4. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปท าการทดสอบกบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใช้
เกมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ โดยใชเ้วลา 1 คาบ แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ด้
จากการทดสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 
   5. น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณมาวเิคราะห์
ดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ โดยใชว้ธิกีารทางสถติหิาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ทดสอบ
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 
 6.  การวิเคราะหข้์อมูล 
           1. เปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ
หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิ
ค านวณ โดยใชส้ถติ ิ t – test for Dependent Samples 
   2. เปรยีบเทยีบทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจาก
ใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณกบั
เกณฑ ์โดยใชส้ถติ ิt – test for One Sample 

 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 

1. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กม
ผา่นการละเล่นไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

2. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาผลการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อ 
ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 อภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี้ 

1. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม 
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กม
ผา่นการละเล่นไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  อาจเนื่องมาจากการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเป็นเกมผา่นการละเล่นไทยทีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิ
ค านวณทีม่คีวามหลากหลายของการละเล่นไทยและเนื้อหาทางคณติศาสตร์ ท าใหผู้เ้รยีนผอ่นคลาย
ความตงึเครยีด  เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ มคีวามตื่นเตน้ในการเรยีนรู ้  อกีทัง้การละเล่น
ไทยเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเคยปฏบิตัมิากอ่น และเป็นการส่งเสรมิคุณคา่ทางวฒันธรรม  สงัคม  
ภาษาและความเป็นไทย  จงึส่งผลใหผู้เ้รยีนสนใจทีจ่ะเรยีนคณติศาสตรเ์พิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสมศกัดิ ์  ใจเพช็ร ์(2550:  64-68)  และนิตกิาญจน์ ไกรสทิธพิฒัน์ (2553: 44-47) และ
อาจเป็นผลสบืเนื่องมาจาก  
  1.1 ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นเกมผา่นการละเล่นไทย ในชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใช้
เกมผา่นการละเล่นไทยนบัวา่สอดคลอ้งกบัอุดม พมิพา (2523: 2)  ทีก่ล่าววา่  เกมท าใหผู้เ้รยีนได้
เคลื่อนไหว ไดร้บัประสบการณ์ ไดเ้รยีนรูส้ิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิความคดิ รูจ้กัการแกไ้ขและปรบัปรุง
ตนเองจากการร่วมปฏบิตักิจิกรรม ซึ่งเกมเป็นการประยุกตน์ าเอาวฒันธรรมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ผูค้นในแต่ละทอ้งถิน่และทรพัยากรธรรมชาตมิาจ าลองใหเ้ล่นในรูปของเกมท าใหผู้เ้ล่นเกดิความรูส้กึ
สนุกสนาน เพลดิเพลนิ เป็นกจิกรรมการเล่นทีป่ระกอบดว้ย กฎกตกิา และมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิ
ความสามคัค ีรูจ้กัควบคมุตวัเองและชว่ยใหเ้กดิทกัษะบางประการแก่ผูเ้ลน่ (ชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักลุ.
2544: 9) อกีทัง้การละเล่นไทยเป็นการละเล่นตา่งๆ ของเดก็ที่เล่นนิยมกนัในชวีติประจ าวนั โดยสบื
ทอดมาจากคนรุน่ก่อน บางประเภทมบีทรอ้งและบทร าประกอบ เล่นเพือ่ความสนุกสนานรื่นเรงิหรอื
เพื่อการแขง่ขนั (ผะอบ โปษกฤษณะ. 2522: 5)   
  1.2 ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิค านวณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนเนื่องจากผูเ้รยีนอยู่ใน
ชมุนุมคณติศาสตรเ์กดิจากความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตร ์เป็นกลุ่มของ
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจ มคีวามถนดัทางดา้นคณติศาสตร ์(นิรมล แจ่มจ ารสั. 2526: 469-473) ย่อมมี
ความใส่ใจและใฝท่ีจ่ะเรยีนรูใ้นวชิาคณติศาสตรพ์อสมควร ดงันัน้ในการปฏบิตักิจิกรรมผูเ้รยีนจะ
ท างานร่วมกนัเป็นอย่างด ีชว่ยกนัคดิพจิารณา และคดิค านวณเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบ ในชดุกจิกรรม
จะมเีกมผา่นการละเล่นไทยทีส่่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณทัง้หมด 6 กจิกรรมมคีวามหลากหลายทัง้
รูปแบบของกจิกรรมและเนื้อหาสาระคณติศาสตรท์ี่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนมาแลว้ นบัวา่สอดคลอ้งกบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะการคดิค านวณของกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 
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(2533:  2 - 3) ทีก่ล่าววา่ การฝึกการคดิค านวณควรท าหลงัจากผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ต่างๆ แลว้  ควรใชก้จิกรรมฝึกหลายๆ แบบ และการฝึกควรใหน่้าสนใจ ทา้ทายความสามารถของ
ผูเ้รยีน    
 2. ทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณไดค้ะแนนรอ้ยละ 71.35 
ซึ่งสูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 อาจเนื่องมาจากชดุกจิกรรมทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้มลีกัษณะของเกมทีผู่เ้รยีนทกุคนตอ้งมสี่วนร่วม แต่ละกจิกรรมผูเ้รยีนทุกคนไดฝึ้กคดิ
ค านวณในกจิกรรมรูปแบบต่างๆ  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรพรรณ สง่า (2547: 67) และ
จนิตนา วงศามารถ (2549: 72-77)  โดยชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น
ไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณเป็นชดุกจิกรรมทีม่กีารรวบรวมเนื้อหา ขอบขา่ยของความรูท้ี่
หลกัสูตรตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ และเนื้อหาตรง ชดัเจนทีจ่ะสื่อความหมาย ซึ่งประกอบดว้ย
ค าแนะน าทีใ่หผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมการเรยีนจนบรรลุพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลของการเรยีนรู ้  ท าให้
ผูเ้รยีนเกดิพฤตกิรรมตามเป้าหมายของการเรยีน (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3-10) ผูว้จิยัพยายาม
สรา้งชดุกจิกรรมทีเ่ปลีย่นแนวการสอนไปจากเดมิ แต่ละกจิกรรมผูเ้รยีนทุกคนจะไดฝึ้กคดิค านวณใน
กจิกรรมรูปแบบต่างๆ นบัวา่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ บุญเกือ้  ควรหาเวช (2542: 92-94) ทีว่า่ชดุ
กจิกรรมเป็นความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแนวการเรยีนการสอนไปจากเดมิ การจดัการเรยีนการสอน
แต่เดมิจะยดึครูเป็นหลกั เปลีย่นมาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง โดยการใช้
แหล่งความรูจ้ากสือ่ หรอืวธิกีารต่างๆ การน าสือ่การสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัใหต้รงกบัเนื้อหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน และการจดัการเรยีนการสอนกจิกรรมในลกัษณะของเกมจะชว่ย
เปลีย่นบรรยากาศการเรยีนการสอน ท าใหผู้เ้รยีนชอบเรยีนคณติศาสตรม์ากยิง่ข ึน้ สอดคลอ้งกบั
เกษม วจิโิน (2535: 28)  ทีก่ล่าววา่เกมท าใหภ้าพจ าเจของหอ้งเรยีนเปลีย่นเป็นภาพสนุกสนาน   
ผูเ้รยีนเพลดิเพลนิ ชว่ยจูงใจผูเ้รยีนในการเรยีนรู้ เหล่านี้ท าใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสพฒันาทกัษะการคดิ
ค านวณโดยตรง  
 ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะการคดิค านวณหลงัจากใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสูงกวา่ก่อนใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กม
ผา่นการละเล่นไทย และทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัจากใชช้ดุ
กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณสูงกวา่
เกณฑร์อ้ยละ 60 
 
ข้อสงัเกตจากการศึกษาค้นคว้า 
 จากผลการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่ทกัษะ
การคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผูว้จิยัพบขอ้สงัเกตบางประการจากการศกึษา
คน้ควา้ดงันี้ 
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 1. กจิกรรมที ่ 1 เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็ เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทยรรีขีา้วสาร
เป็นสื่อกลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาค าตอบของโจทยก์ารบวก ลบ คูณและหารจ านวน
เตม็ นกัเรยีนทุกคนมป้ีายค าตอบคาดทีศ่รีษะ โดยผูเ้ล่น 2 คน ทีม่ป้ีายค าตอบของโจทยใ์นขอ้นัน้ๆ 
ตอ้งเขา้มายนืในโคง้ประตู จากการทีผู่ว้จิยัสงัเกตการร่วมปฏบิตักิจิกรรมของนักเรยีน พบวา่นกัเรยีน
รอ้งเพลงประกอบการละเล่นรรีขีา้วสารมหีลายรูปแบบ ครูจงึตอ้งฝึกนกัเรยีนรอ้งเพลงใหเ้ป็นไปแนว
เดยีวกนั และในขณะเล่นนกัเรยีนแต่ละคนมคีวามตัง้ใจพยายามคดิหาค าตอบในแต่ละขอ้  นกัเรยีนที่
มป้ีายค าตอบจะรบีวิง่แขง่กนัเขา้มายนืในโคง้ประตู ครูจงึตอ้งชีแ้จงใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ผูท้ีว่ ิง่มาถงึ
ก่อนจะมสีทิธิก์่อน นกัเรยีนจงึด าเนนิปฏบิตักิจิกรรมต่อไป 
 2. กจิกรรมที ่ 2 เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทยกาฟกัไขเ่ป็น
สื่อกลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาผลลพัธข์องจ านวนทีอ่ยู่ในรูปเลขยกก าลงั  โดยนกัเรยีน
ทีเ่ป็นกามหีน้าทีค่อยป้องกนัไม่ใหน้กัเรยีนเขา้มาหยบิแผน่ค าตอบออกไปได้  ส่วนนกัเรยีนแขง่กนั
หยบิแผน่ค าตอบทีต่นคดิค านวณได ้  กจิกรรมนี้ตอ้งใหน้กัเรยีนสรา้งรูปวงกลมขึน้มา 2 วง เพื่อแบ่ง
เขต แต่ในการปฏบิตัจิรงินกัเรยีนสรา้งรูปวงกลม 1 วง โดยใชร้องเทา้กัน้เป็นรูปวงกลม เพราะถา้ใช้
รูปวงกลม 2 วง นกัเรยีนจะแตะรองเทา้กระจดักระจายเป็นอุปสรรคในการเล่น จากการทีผู่ว้จิยั
สงัเกตการร่วมปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนส่วนมากชอบเกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยก
ก าลงัมากทีส่ดุ เพราะนกัเรยีนแต่ละคนไดร้บัความสนุกสนาน รบีคดิค านวณหาผลลพัธ ์ แลว้แย่งกนั
หยบิแผน่ค าตอบ  ซึ่งในโจทยบ์างขอ้มนีกัเรยีน 2 คน หยบิแผน่ค าตอบขึน้มาพรอ้มกนั 2แผน่ จงึ
เกดิขอ้ถกเถยีงกนัในกลุ่มผูเ้ล่น ครูจงึเขา้ไปชีแ้จงใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเฉลยคดิค านวณหาผลลพัธใ์น
โจทยข์อ้นัน้  
 3. กจิกรรมที ่ 3 เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทยตีจ่บั
เป็นสื่อกลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาค าตอบของสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  โดยนกัเรยีน
ทุกคนมป้ีายค าตอบคาดทีศ่รีษะ โดยนกัเรยีนทีม่ป้ีายค าตอบของโจทยข์อ้นัน้จะตอ้งถูกผูเ้ล่นอกีฝา่ย
หนึ่งจบัตวั จากการทีผู่ว้จิยัสงัเกตการร่วมปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนแตล่ะคนมี
ความกระตอืรอืรน้ในการหาค าตอบ ฝา่ยทีเ่ป็นผูเ้ล่นต่างชว่ยกนัคดิค านวณหาค าตอบอย่างรวดเรว็ 
ส่วนอกีฝา่ยกจ็ะชว่ยกนัคดิค านวณหาค าตอบเชน่กนั เพื่อระวงัตวัเองและเตรยีมหลกีเลีย่งการถูกจบั
ตวัจากอกีฝา่ยหนึ่ง  ซึ่งในการเล่นนกัเรยีนชายบางคนค่อนขา้งใชก้ าลงั ดงึแขนเพือ่นแรงๆ   ครูจงึ
เขา้ไปตกัเตอืน ใหน้กัเรยีนเล่นกนัอย่างระมดัระวงั หา้มใชค้วามรุนแรง 
 4. กจิกรรมที ่4 เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทยงูกนิหางเป็น
สื่อกลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาค าตอบของโจทยร์ากทีส่อง โดยนกัเรยีนทีเ่ป็นพ่องูหรอื
แม่งูตอ้งคาดแผน่ป้ายโจทยไ์วท้ีศ่รีษะ แลว้ผูเ้ล่นในฝา่ยตรงขา้มตอ้งชว่ยกนัคดิหาค าตอบ ถา้ตอบถูก
พ่องูหรอืแม่งูในฝา่ยนัน้มสีทิธิท์ีจ่ะจบัตวัลูกงอูกีฝา่ยหนึ่งได ้ จากการทีผู่ว้จิยัสงัเกตการร่วมปฏบิตัิ
กจิกรรมของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนชว่ยกนัรอ้งบท ตะโกนโตต้อบกนัอย่างสนุกสนาน และนกัเรยีน
แต่ละคนตัง้ใจคดิหาค าตอบ เมือ่ไดค้ าตอบนกัเรยีนทุกคนในฝา่ยนัน้ตอ้งตะโกนบอกค าตอบพรอ้มๆ 
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กนั  ซึ่งในบางขอ้มนีกัเรยีนในฝา่ยตอบผดิ เพื่อนในฝา่ยจะพูดประชดประชนั ครูจงึเขา้ไปชีแ้จงให้
นกัเรยีนเขา้ใจถงึการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มจะตอ้งมคีวามสามคัค ีใหอ้ภยั มคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั 
 5. กจิกรรมที ่ 5 เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทย
ทอยฝาขวดเป็นสื่อกลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาค าตอบของสมการก าลงัสอง นกัเรยีนแต่
ละคนมสีทิธิท์อยฝาขวด 2 ครัง้ต่อโจทย ์ 1 ขอ้ โดยทอยฝาขวดใหเ้ขา้ในรูปวงกลมทีม่แีผน่ป้าย
ค าตอบวางอยู่ จากการทีผู่ว้จิยัสงัเกตการร่วมปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนในแต่ละ
ฝา่ยร่วมกนัคดิค านวณหาค าตอบเพื่อทีบ่อกผูท้อยในฝา่ยของตน แตม่นีกัเรยีนนกัเรยีนบางคนเดนิ
เขา้มาบอกค าตอบกบัเพื่อนในฝา่ยของตน ท าใหฝ้า่ยตรงขา้มแสดงพฤตกิรรมไมพ่อใจ ครูตอ้งเขา้ไป
ตกัเตอืนและชีแ้จงนกัเรยีนทีบ่อกค าตอบเพือ่นใหม้คีวามซื่อสตัยต์่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น  และนกัเรยีน
ต่างกลุ็น้วา่ผูท้อยจะทอยเขา้วงทีม่แีผน่ป้ายค าตอบหรอืไม่  อกีทัง้ข ัน้สดุทา้ยนกัเรยีนในแตล่ะฝา่ย
ต่างตื่นเตน้กบัการน าแผน่ป้ายค าตอบทีฝ่า่ยตนมทีัง้หมดมาประกอบใหเ้ป็นภาพตามทีก่ าหนดไว ้ ถา้
ประกอบไดถู้กตอ้งจะไดค้ะแนนเพิม่ 10 คะแนน   ท าใหบ้รรยากาศในการเล่นดูตื่นเตน้ตลอดเวลา  
 6. กจิกรรมที ่ 6 เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ เป็นเกมทีใ่ชก้ารละเล่นไทยมอญ
ซ่อนผา้เป็นสือ่กลางมาผสมผสานกบัการคดิค านวณหาค่าอตัราส่วนตรโีกณมติขิองมมุขนาด  

 60,45,30 โดยนกัเรยีนทีเ่ป็นมอญตอ้งคาดแผน่ป้ายโจทยไ์วท้ีศ่รีษะผูเ้ล่นทีน่ัง่อยู่ตอ้งคดิค านวณ
แลว้เขยีนค าตอบลงในกระดาษ จากการทีผู่ว้จิยัสงัเกตการณ์ร่วมปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน พบวา่
นกัเรยีนร่วมกนัรอ้งเพลงประกอบมอญซ่อนผา้อย่างสนุกสนาน คดิค านวณหาค าตอบอยา่งตื่นเตน้ 
เพราะนกัเรยีนแต่ละคนตืน่ตวั ลุน้วา่มอญจะมาวางผา้หลงัตนหรอืไม่ แต่มนีกัเรยีนบางคนแอบลอก
ค าตอบเพือ่น  ครูตอ้งเขา้ไปตกัเตอืนและชีแ้จงนกัเรยีนทีล่อกค าตอบเพือ่นใหม้คีวามซื่อสตัยต์อ่
ตนเองและต่อผูอ้ ื่น   
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนและในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 เมื่อพบปญัหาขณะใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย
ควรมกีารปรบัปรุง     แกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บขณะนัน้เพื่อใหเ้กมมปีระสทิธภิาพ  มขีอ้ผดิพลาดน้อย
ทีสุ่ดและเกดิประสทิธผิลกบันกัเรยีน 
  1.2 ครูผูส้อนควรอธบิายใหน้กัเรยีนทกุคนเขา้ใจถงึข ัน้ตอนในการปฏบิตักิจิกรรมอย่าง
ละเอยีดเพื่อใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  
  1.3 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเ้กมเป็นการสิง่ทีด่ทีีน่กัเรยีนทุกคนมสี่วน
ร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมอยา่งทัว่ถงึ แต่สิง่ทีค่รูควรค านึงถงึคอืสภาพความพรอ้ม นกัเรยีนแตล่ะคน
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ย่อมมคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสตปิญัญา ดงันัน้ครูควรคอยควบคุมการ
ปฏบิตักิจิกรรมและใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิ 
  1.4 การปฏบิตักิจิกรรมทกุกจิกรรมตอ้งใชพ้ืน้ทีค่่อนขา้งมาก นกัเรยีนตอ้งเคลือ่นไหว 
เดนิและวิง่  ควรเลอืกสถานทีใ่หเ้หมาะสมเป็นพืน้ทีโ่ล่ง พืน้ไมค่วรลื่น เพราะอาจจะเกดิอนัตรายได ้  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาผลการใชช้ดุกจิกรรมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย
เพื่อส่งเสรมิทกัษะทางคณติศาสตรใ์นทกัษะอื่นๆ เชน่ ทกัษะการแกป้ญัหา  ทกัษะการใหเ้หตุผล 
เป็นตน้  
  2.2 ควรมกีารศกึษาผลการใชช้ดุกจิกรรมคณติศาสตร์โดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย
เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณในการเรยีนการสอนคณติศาสตรเ์นื้อหาอื่นๆ เชน่ อตัราส่วน
จ านวนเชงิซอ้น  การเรยีงสบัเปลีย่น การจดัหมู ่ เป็นตน้ 
  2.3 ควรมกีารศกึษาทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนทีใ่ชช้ดุกจิกรรมคณติศาสตร์
โดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณกบักลุม่ตวัอยา่งกลุ่มอื่นไดแ้ก่ 
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 , 2 , 4 และ 5   
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ภาคผนวก ก 
 

- สรุปค่า IOC ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

- ค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของ     

  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

- คะแนน X และค่า 2X ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ  

  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

- ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

- คะแนนการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ Pretest  1X และ Posttest  2X จากการ 

  ใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิ        

  ค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

- คะแนนการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ  Posttest  X จากการใชช้ดุกจิกรรม 

  ชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของ      

  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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ตาราง 6 ค่า IOC ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     

         

ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่1 

ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่2 

ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่3 
สรุปค่า IOC ตดัทิง้ เลอืกไว ้

1 1 1 1 1   
2 1 1 1 1   
3 1 1 1 1   
4 1 1 1 1   
5 1 1 0 0.67   
6 1 1 1 1   
7 1 1 1 1   
8 1 1 1 1   
9 1 1 1 1   
10 1 1 1 1   
11 1 1 1 1   
12 0 1 1 0.67   
13 0 1 0 0.33   

14 1 1 1 1   
15 1 1 1 1   
16 1 1 0 0.67   
17 1 1 1 1   
18 1 1 0 0.67   
19 1 1 1 1   
20 1 1 1 1   
21 0 1 0 0.33   

22 1 1 1 1   
23 1 1 1 1   
24 0 0 1 0.33   



91 

 

ตาราง 6 (ต่อ)   

             

ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่1 

ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่2 

ผูเ้ชีย่วชาญ   

คนที ่3 
สรุปค่า IOC ตดัทิง้ เลอืกไว ้

25 1 1 1 1   
26 1 1 1 1   
27 1 1 0 0.67   
28 1 1 1 1   
29 1 1 1 1   
30 1 1 0 0.67   
31 1 1 1 1   
32 0 1 0 0.33   

33 1 1 1 1   
34 1 1 1 1   
35 1 1 1 1   
36 1 1 0 0.67   
37 1 1 1 1   
38 0 1 0 0.33   

39 1 1 1 1   
40 1 1 1 1   
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ตาราง 7 ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 

ขอ้ที ่ p
 

r
 

1 0.51 0.30 

2 0.79 0.34 

3 0.54 0.36 

4 0.46 0.47 

5 0.74 0.36 

6 0.58 0.54 

7 0.52 0.31 

8 0.72 0.47 

9 0.56 0.24 

10 0.57 0.41 

11 0.64 0.67 

12 0.57 0.45 

13 0.43 0.30 

14 0.56 0.64 

15 0.68 0.41 

16 0.51 0.67 

17 0.36 0.52 

18 0.47 0.43 

19 0.23 0.52 

20 0.24 0.69 
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ตวัอย่าง การหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)   ของขอ้สอบขอ้ที ่1 โดยใชเ้ทคนิค 

27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 3-32) 

          
  N

R
p   

       เมื่อ    
  
p     แทน  ค่าความยากของขอ้สอบ 

                  
       

R    แทน  จ านวนคนทีท่ าถกูในขอ้นัน้ 

                      
      

N   แทน  จ านวนคนทัง้หมดทีท่ าขอ้สอบขอ้นัน้ 

              ดงันัน้     
100

51
p  

                                 51.0  

                  และ      
 N

RR
r LU 

       

                   เมื่อ      r    แทน  คา่อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

                            
UR   แทน  จ านวนคนทีท่ าถูกในกลุ่มสูง 

 
                 LR    แทน  จ านวนคนทีท่ าถกูในกลุม่ต ่า 

                      
       

N    แทน  จ านวนคนในแต่ละกลุ่ม 

                  ดงันัน้    
27

LU RR
r


  

                    27

1826 
  

                           
    27

8
  

                                  
30.0  
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ตาราง 8 คะแนน X และค่า        ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิ

ค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 

คนที ่ คะแนน  X  2X  คนที ่ คะแนน  X  2X  
1 5 25 26 15 225 

2 9 81 27 3 9 

3 6 36 28 2 4 

4 17 289 29 8 64 

5 2 4 30 16 256 

6 9 81 31 3 9 

7 5 25 32 17 289 

8 15 225 33 9 81 

9 8 64 34 9 81 

10 6 36 35 12 144 

11 12 144 36 10 100 

12 14 196 37 2 4 

13 5 25 38 3 9 

14 13 169 39 15 225 

15 15 225 40 10 100 

16 13 169 41 16 256 

17 14 196 42 17 289 

18 4 16 43 16 256 

19 16 256 44 4 16 

20 14 196 45 12 144 

21 5 25 46 2 4 

22 9 81 47 7 49 

23 14 196 48 18 324 

24 16 256 49 15 225 

25 11 121 50 16 256 

 

2X  
 



95 

 

ตาราง 8 (ต่อ)    

 

คนที ่ คะแนน  X  2X  คนที ่ คะแนน  X  2X  
51 13 169 76 9 81 

52 2 4 77 2 4 

53 10 100 78 11 121 

54 13 169 79 6 36 

55 16 256 80 16 256 

56 14 196 81 17 289 

57 6 36 82 9 81 

58 15 225 83 16 256 

59 10 100 84 16 256 

60 13 169 85 8 64 

61 6 36 86 16 256 

62 15 225 87 14 196 

63 4 16 88 15 225 

64 15 225 89 17 289 

65 5 25 90 4 16 

66 18 324 91 17 289 

67 7 49 92 6 36 

68 16 256 93 7 49 

69 13 169 94 12 144 

70 18 324 95 15 225 

71 6 36 96 11 121 

72 11 121 97 15 225 

73 3 9 98 6 36 

74 4 16 99 16 256 

75 3 9 100 17 289 

 รวม 1,068 13,916 
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ความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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ตาราง 9 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

3 

 

ขอ้ที ่ p q pq ขอ้ที ่ p q pq 

1 0.51 0.49 0.2499 11 0.64 0.36 0.2304 

2 0.79 0.21 0.1659 12 0.57 0.43 0.2451 

3 0.54 0.46 0.2484 13 0.43 0.57 0.2451 

4 0.46 0.54 0.2484 14 0.56 0.44 0.2464 

5 0.74 0.26 0.1924 15 0.68 0.32 0.2176 

6 0.58 0.42 0.2436 16 0.51 0.49 0.2499 

7 0.52 0.48 0.2496 17 0.36 0.64 0.2304 

8 0.72 0.28 0.2016 18 0.47 0.53 0.2491 

9 0.56 0.44 0.2464 19 0.23 0.77 0.1771 

10 0.57 0.43 0.2451 20 0.24 0.76 0.1824 

รวม 4.5648 

         

            ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ   
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ตาราง 10 คะแนนการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ Pretest  1X และ Posttest
 
 2X

จากการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการ

คดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 

คนที ่
Pretest  1X  

(20คะแนน) 

Posttest  2X  

(20คะแนน) 

ผลต่าง 

 D  
2D  

1 3 12 9 81 

2 5 14 9 81 

3 5 13 8 64 

4 4 12 8 64 

5 6 16 10 100 

6 2 13 11 121 

7 5 15 10 100 

8 3 12 9 81 

9 3 14 11 121 

10 5 15 10 100 

11 8 16 8 64 

12 9 19 10 100 

13 4 13 9 81 

14 6 17 11 121 

15 7 15 8 64 

16 4 13 9 81 

17 5 13 8 64 

18 6 12 6 36 

19 7 15 8 64 

20 8 17 9 81 

21 8 17 9 81 

22 6 14 8 64 

23 7 12 5 25 
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ตาราง 10 (ต่อ)   

 

คนที ่
Pretest  1X  

(20คะแนน) 

Posttest  2X   

(20คะแนน) 

ผลต่าง 

 D  
2D  

24 5 14 9 81 

25 6 15 9 81 

26 7 14 7 49 

27 8 16 8 64 

28 9 15 6 36 

29 4 13 9 81 

30 5 12 7 49 

 
1X = 5.67 

2X = 14.27 D =258  2D =2,280 

           
            ทดสอบสมมตฐิานทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุ
กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยสงูกว่ากอ่นใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย   สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื  t-test for Dependent 
Samples 

 

 

41.32

96.7

258

29

1836

258

29

6656468400

258

130

66564228030

258

1,

1

22























 


Ndf

N

DDN

D
t

  
(เปิดตารางจะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจงแจงแบบ t  ทีร่ะดบันยัส าคญั .01                              
เมื่อ 29130 df  และจากการเทยีบจะไดค้า่ t =2.462)  
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ตาราง 11  คะแนนการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณ  Posttest  X จากการใชช้ดุ 

กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 

คนที ่
Posttest  X  

(20คะแนน) 
2X  

1 12 144 

2 14 196 

3 13 169 

4 12 144 

5 16 256 

6 13 169 

7 15 225 

8 12 144 

9 14 196 

10 15 225 

11 16 256 

12 19 361 

13 13 169 

14 17 289 

15 15 225 

16 13 169 

17 13 169 

18 12 144 

19 15 225 

20 17 289 

21 17 289 

22 14 196 

23 12 144 
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ตาราง 11 (ต่อ)   

 

คนที ่
Posttest  X  

(20คะแนน) 
2X  

24 14 196 

25 15 225 

26 14 196 

27 16 256 

28 15 225 

29 13 169 

30 12 144 

 X = 14.27  2X = 6,204 

                
          ทดสอบสมมตฐิานทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัจากใชช้ดุ
กจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณสูงกวา่
เกณฑร์อ้ยละ 60  สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื  t-test for One Sample 
          ค่าเฉลีย่เลขคณติของคะแนนสอบหลงัการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่น
การละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ 

       
27.14

30

428








N

X
X

 

          ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลงัการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กม
ผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ 
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          ค่า t  โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample ของคะแนนสอบหลงัการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุม
คณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ                       

                                       

88.6

33.0

27.2

48.5

83.1

1227.14

1,0











 ndf

n

s

X
t



 

         (เปิดตารางจะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจงแจงแบบ t  ทีร่ะดบันยัส าคญั .01                                               
          เมื่อ 29130 df  และจากการเทยีบจะไดค้่า t =2.462) 
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ภาคผนวก ข 
 

- แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

- ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ  

  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   
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  แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดค านวณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ค าช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิค านวณฉบบันี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก         

จ านวน 20 ขอ้                                                                                                             

           2. แบบทดสอบฉบบันี้ ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อวดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3  จากการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่

ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณ                                                                                                                                                                     
           3. ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถ 

          1.  สามารถบวก ลบ คูณ และหารจ านวนเตม็ได ้

 2.  สามารถหาผลลพัธข์องจ านวนทีอ่ยู่ในรูปเลขยกก าลงัได้ 

    3.  สามารถหาค าตอบของสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวได ้

 4.  สามารถหาผลลพัธข์องรากทีส่องได ้

 5.  สามารถหาค าตอบของสมการก าลงัสองได ้

 6.  สามารถหาค่าอตัราส่วนตรโีกณมติขิองมุมขนาด  60,45,30  ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดค านวณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

ค าช้ีแจง    แบบทดสอบฉบบันี้เป็นขอ้สอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ 20 คะแนน                            

     ค าสัง่        ใหน้กัเรยีนเขยีนเครื่องหมาย  ในชอ่งตวัอกัษรทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีวใน  

                    กระดาษค าตอบ 

 

 

    1.
    )5()7(

)]4()8)][(4()10[(



   มคี่าเทา่กบัขอ้ใด 

 ก. 10        ข. 6  

  ค. 2       ง. 6     

    2.   จงพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ 

         1)  74)22(8)12(   

         2)  63
6

)42)(9(




  

          ขอ้ใดต่อไปนี้ถกูตอ้ง 

          ก. ถูกตอ้งทัง้ขอ้1) และ ขอ้ 2)   ข. ขอ้ 1) ถูก  และขอ้ 2) ผดิ 

          ค.  ขอ้ 1) ผดิ  และขอ้ 2) ถูก   ง. ผดิทัง้ขอ้ 1) และ ขอ้ 2) 

    3. 
  
ถา้ 30,6,5  cba   แลว้ 

b

ac4  มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 80       ข. 100  

          ค.  
 
120      ง. 144  

    4.   ขอ้ใดตอ่ไปนี้มคีา่เทา่กบั 2  

ก. )4()3()7()5(      ข.  )4)(3()4(2   

          ค.   )3()7()2)(3(     ง.  )4(2)3(5    
    5.  ))()(( 2443 bababa nmnmn     มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 637 mnba       ข. 827 mnba  

ค. 628 mnba      ง. 638 mnba  
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6.

   6155

9128

11

11

nm

nm




   มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 
3

27311

n

m       ข. 
3

271311

n

m  

ค.
273

3

11 m

n      ง. 27

31311

m

n  

    7.
  

 
4

322

102

103)102(



 

   มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 3102        ข. 4103   

ค. 4104       ง. 3106   

    8.   ค่าของ x  จากสมการ xxxx 523738   มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 3        ข. 
2

1
  

ค. 
4

1
       ง. 0  

    9.   สมการในขอ้ใดทีม่ ี 3x     

ก. 1242 x      ข. 2
3

2


x  

ค. 1825 x      ง. 435  x  

   10.   ถา้   21
3

2
n  แลว้ 3n  มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 4       ข. 3  

 ค. 2       ง. 1    

   11.   ขอ้ใดมผีลลพัธไ์ม่เท่ากบั  512   

ก. 53515      ข.  2537   

          ค.  5854       ง.  5751257                            

   12.
  20

4    มคี่าไม่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 
5

1       ข. 
5

5  

ค. 
5

5       ง. 
25

55  
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   13. 637628     มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 73       ข. 72  

 ค. 7       ง. 7    

   14.  3343     มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 9        ข. 8  

 ค. 7       ง. 6           

   15.   ขอ้ใดเป็นค าตอบของสมการ 06042  xx  

ก. 610x      ข. 610 x  

ค. 610 x     ง. 610x    

   16.  ขอ้ใดเป็นค าตอบของสมการ 08103 2  xx  

ก. 
3

2
4x      ข. 

3

2
4 x  

ค. 
3

2
4 x     ง. 

3

2
4x  

    17.  ถา้ 3x  เป็นค าตอบของสมการ 0152 mxx  แลว้ m  มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 8        ข. 10  

ค. 11      ง. 12  

     18.   45cot330sec
4

3
60cos2 2     มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 4        ข. 3  

ค. 2       ง. 1  

     19.   60tan30cot30cos60sin      มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 
4

1
2       ข. 

4

1
3  

ค. 
4

3       ง. 
4

1  

     20.  30cot45sec30cos4 222 ec    มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

ก. 15        ข. 12  

ค. 4       ง. 3  

 

หรอื 

หรอื 

หรอื 

หรอื 

หรอื 

หรอื 

หรอื 

หรอื 
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              ชดุกิจกรรมชมุนุมคณิตศาสตร์ชดุกิจกรรมชมุนุมคณิตศาสตร์  
              โดยใช้เกมผ่านการละเล่นไทยโดยใช้เกมผ่านการละเล่นไทย  
          เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดค านวณเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดค านวณ  
          ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 33  

 

 

ภาพ : บริสทุธ์ิธรรม  พิมพศิ์ริ 

 



109 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 
 

เกมรีรีข้าวสารผสานจ านวนเตม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  กจิกรรมที ่1 เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็ 

 
 

 
ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ

 







 














)20(

5)4(

)6(

)9)(2(
 

โจทย์ 
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมรีรีข้าวสารผสานจ านวนเตม็ 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู ้: นักเรียนสามารถ 
    บวก ลบ คูณ และหารจ านวนเตม็ได ้
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ 

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 

    3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้
3. เน้ือหา 

 การบวกจ านวนเตม็ 

 หลกัเกณฑก์ารบวกจ านวนเตม็ มดีงันี้ 

  1.  การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก ใหน้ าค่าสมับูรณ์มาบวกกนัแลว้

ตอบเป็นจ านวนเตม็บวก 

  2.  การบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ ใหน้ าคา่สมับูรณ์มาบวกกนัแลว้ตอบ

เป็นจ านวนเตม็ลบ 

  3.  การบวกระหวา่งจ านวนเตม็บวกกบัจ านวนเตม็ลบทีม่คีา่สมับูรณ์ไม่เท่ากนั ให้

น าค่าสมับูรณ์ทีม่ากกวา่ลบดว้ยค่าสมับูรณ์ทีน้่อยกวา่ แลว้ตอบเป็นจ านวนเตม็บวกหรอืจ านวนเตม็

ลบตามจ านวนทีม่คีา่สมับูรณ์มากกวา่ 

  4. การบวกระหวา่งจ านวนเตม็บวกกบัจ านวนเตม็ลบทีม่คีา่สมับูรณ์เท่ากนั ผลบวก

เท่ากบั 0 

 ตวัอย่าง   จงหาค าตอบต่อไปนี้   

 1.   5 + 4 =  9 

 2.   5+(–4) = 1 

 3.  (–5) + 4 = –1  

 4.  (–5) + (–4) = –9 
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 การลบจ านวนเตม็ 

 การลบจ านวนเตม็ใชก้ารบวกตามขอ้ตกลงดงันี้ 

  ตวัตัง้ – ตวัลบ  =  ตวัตัง้ + จ านวนตรงขา้มของตวัลบ 

 ตวัอย่าง   จงหาค าตอบต่อไปนี้ 

          1.   5 – (–4) = 5 + 4 = 9 

    2.   (–5) – 4 = (–5)+(–4) = –9 

    3.   (–5) – (–4) = (–5) + 4 = –1  

 การคณูจ านวนเตม็ 

 หลกัเกณฑก์ารคูณจ านวนเตม็ มดีงันี้ 

  1.  การคูณจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก จะไดค้ าตอบเป็นจ านวนเตม็บวกที่

มคี่าสมับูรณ์เท่ากบัผลคูณของค่าสมับูรณ์ของสองจ านวนนัน้ 

  2.  การคูณจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็ลบ จะไดค้ าตอบเป็นจ านวนเตม็ลบทีม่ี

ค่าสมับูรณ์เท่ากบัผลคูณของค่าสมับูรณ์ของสองจ านวนนัน้ 

  3.  การคูณจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็บวก จะไดค้ าตอบเป็นจ านวนเตม็ลบทีม่ี

ค่าสมับูรณ์เท่ากบัผลคูณของค่าสมับูรณ์ของสองจ านวนนัน้ 

  4. การคูณจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ จะไดค้ าตอบเป็นจ านวนเตม็บวกทีม่คีา่

สมับูรณ์เท่ากบัผลคูณของค่าสมับูรณ์ของสองจ านวนนัน้ 

  ตวัอย่าง  จงหาค าตอบต่อไปนี้ 

  1.  6 (–3) = -18  

  2.  (- 4)  7 = -28 

  3.  (–12)  (-5) = 60 

  4.  (–9)  (–2) = 18 

 การหารจ านวนเตม็ 

 หลกัเกณฑก์ารหารจ านวนเตม็ มดีงันี้ 

 น าค่าสมับูรณ์ของตวัตัง้และคา่สมับูรณ์ของตวัหารมาหารกนั แลว้พจิารณาดงันี้ 

  1.  ถา้ทัง้ตวัตัง้และตวัหารเป็นจ านวนเตม็บวกทัง้คู่หรอืจ านวนเตม็ลบทัง้คู ่จะได้

ค าตอบเป็นจ านวนเตม็บวก 

  2.  ถา้ทัง้ตวัตัง้หรอืตวัหารตวัใดตวัหนึ่งเป็นจ านวนเตม็ลบโดยทีอ่กีตวัหนึ่งเป็น

จ านวนเตม็บวก จะไดค้ าตอบเป็นจ านวนเตม็ลบ 
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  ตวัอย่าง  จงหาค าตอบต่อไปนี้ 

 1.  
 5

100   20   

 2.  


20

300   15   

 3.  




8

8  1   

4. ส่ือ    
    4.1 เพลงประกอบ “รรีขีา้วสาร สองทะนานขา้วเปลอืก เลอืกทอ้งใบลาน เกบ็เบีย้ใตถุ้น

รา้น คดขา้วใสจ่าน พานเอาคนขา้งหลงัไวใ้หด้ี” 

              4.2  ไมส้ัน้จ านวน 2 อนัและไมย้าวจ านวน 13 อนั 

     4.3  แผน่ป้ายโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเตม็ม ี2 ชดุ คอื ชดุ A และชดุ B ชดุ

ละ10 แผน่  

              4.4  แผน่ป้ายค าตอบคาดศรีษะจ านวน 15 แผน่  ม ี2 ชดุ คอื ชดุ A และชดุ B    ชดุละ 

10 แผน่          

5. เวลา    ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 

      7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
     7.1 ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนการบวก ลบ คูณและหารจ านวนเตม็   พรอ้ม
ยกตวัอยา่งประกอบ 
     7.2 เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็ม ี 2 ชดุ ใหผู้เ้ล่นเลอืกเล่นชดุ A หรอืชดุ B  ชดุใด
ก่อนกไ็ด ้ โดยตอ้งเล่นครบทัง้ 2 ชดุ จากนัน้ใหผู้เ้ล่นทุกคนสุม่หยบิแผน่ป้ายค าตอบในชดุนัน้มาคาด
ศรีษะคนละ 1 แผน่  
     7.3 ใหผู้เ้ล่นทุกคนจบัไมส้ัน้ไมย้าว โดยผูเ้ล่นทีจ่บัไดไ้มส้ัน้ 2 คน ยนืเอามอืประสานกนั
เหนือศรีษะเป็นประตูโคง้  
     7.4  ใหผู้เ้ล่น 13 คน เลอืกตวัแทนออกมา 1 คน เพือ่สุ่มหยบิแผน่ป้ายโจทยก์ารบวก ลบ 
คูณ หารจ านวนเตม็ขึน้มา 1 แผน่ แลว้น าไปตดิทีก่ระดาน 
     7.5 ผูเ้ล่นทีเ่หลอื 13 คน เกาะไหลก่นั เพือ่ลอดใตโ้คง้ของผูเ้ลน่สองคนทีเ่ป็นประตู เมื่อ
แถวลอดใตโ้คง้ หวัแถวจะตอ้งเดนิออ้มหลงัคนทีเ่ป็นประตูครัง้ละหน ซึ่งทกุคนตอ้งร่วมกนัรอ้งเพลง
ประกอบ “รรีขีา้วสาร สองทะนานขา้วเปลอืก เลอืกทอ้งใบลาน เกบ็เบีย้ใตถุ้นรา้น คดขา้วใส่จาน 
พานเอาคนขา้งหลงัไวใ้หด้”ี ขณะรอ้งเพลงใหผู้เ้ล่นทุกคนพจิารณาหาค าตอบของแผน่ป้ายโจทยก์าร
บวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็ทีต่ดิอยู่บนกระดาน 
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     7.6 เมื่อรอ้งเพลงจบ คนทีเ่ป็นประตูจะกระตุกแขนลงกัน้ ผูเ้ล่น 2 คน ไดแ้ก่ ผูท้ีม่ป้ีาย
ค าตอบเป็นเครื่องหมายบวกหรอืลบ และผูท้ีม่ป้ีายเป็นจ านวนเตม็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค าตอบตอ้ง
รบีวิง่เขา้มายนืระหวา่งกลางผูเ้ล่นทีเ่ป็นประตูใหท้นั   ถา้ผูเ้ล่นคนใดมป้ีายทีเ่ป็นค าตอบจะไดค้ะแนน
คนละ 1 คะแนน และผูเ้ล่นคนใดมป้ีายทีไ่ม่ใชค่ าตอบจะไดค้ะแนนคนละ 0 คะแนน 
                    เชน่  ค าตอบเท่ากบั  +8 
                              ผูเ้ล่นคนที ่ 1    ตอบ  +    ไดค้ะแนน 1 คะแนน 
             ผูเ้ล่นคนที ่ 2    ตอบ  6    ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
     7.7 ผูเ้ล่น 2 คนทีอ่ยู่ระหวา่งกลางจะตอ้งมาเป็นประตูแทนผูเ้ล่น 2 คน และผูเ้ล่นคนที่
เป็นประตูจะตอ้งออกไปเป็นผูเ้ดนิแทน 
          7.8 เริม่เล่นใหม่โดยท าตามขอ้ 7.3 ถงึขอ้ 7.6 จนหยบิแผน่ป้ายโจทยก์ารบวก ลบ คณู 
หารจ านวนเตม็ครบ 10 แผน่  
     7.9  เมื่อท าชดุใดชดุหนึ่งครบแลว้ กเ็ริม่เลน่ชดุใหม่จนครบ 2 ชดุ 
   7.10  ผูเ้ล่นรวมคะแนน ถา้ผูเ้ล่นคนใดไดค้ะแนนมากทีสุ่ดจะเป็นผูช้นะ 
      8. ค าถามกระตุ้นความคิด  
              8.1  ผูเ้ล่นมวีธิกีารหาค าตอบโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็อย่างไรใหไ้ด้
ค าตอบทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ทีสุ่ด 
   8.2  ผูเ้ล่นท าอย่างไรจงึจะเป็นผูช้นะ 
   8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อยา่งไร 
      9. การประเมินผล  แบบประเมนิการร่วมกจิกรรม 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รีรีข้าวสารผสาน

จ านวนเตม็ 
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   10.  บนัทึกหลงัสอน   
                  ผลการสอน 

           นกัเรยีนรอ้งเพลงประกอบการละเล่นรรีขีา้วสารมหีลายรูปแบบ ในขณะเล่นนกัเรยีน

แต่ละคนมคีวามตัง้ใจ มคีวามพยายามในการคดิหาค าตอบแต่ละขอ้ และนกัเรยีนทีม่ป้ีายค าตอบจะ

รบีวิง่แขง่กนัเขา้มายนืในโคง้ประตู ซึ่งในบางขอ้นกัเรยีนทีม่ป้ีายค าตอบเหมอืนกนัจะแย่งกนัเขา้มา

ยนืในโคง้ประตู  

                                                                  

      ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                       

            นกัเรยีนบางคนรอ้งเพลงประกอบการละเล่นรรีขีา้วสารไม่คอ่ยได ้ และในโจทยบ์าง

ขอ้นกัเรยีนทีม่ป้ีายค าตอบเหมอืนกนัจะแย่งกนัเขา้มายนืในโคง้ประตู 

 

      ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            

           ครูฝึกนกัเรยีนรอ้งเพลงรรีขีา้วสารใหเ้ป็นไปในแนวเดยีวกนั และครูชีแ้จงกตกิาการ

เล่นใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ผูท้ีว่ ิง่เขา้มายนืในโคง้ประตูก่อนสองคนแรกจะมสีทิธิท์ีจ่ะไดค้ะแนนกอ่น ถา้

ตอบถูก  

 

                               ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 
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แผ่นป้ายโจทยก์ารบวก ลบ คณู หาร จ านวนเตม็ 

 
 

ชุด A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-4)+9-(-5)+(-8) [(-3)(6)]+[(-7)(-2)] 

 8)2(

)4)(3)(8(




 (-6)-(-11)+(-12)-(-10) 

(7)(-5)-(-6)(5) [-15-(-5)]-[(-10)-4] 

 







 














10

2)20(

)4(

)2)(10(
 

[(-8)(-8)]+[(8)(-9)] 

 20)25(

)100)(40(




 

 )2()11(
)8)(5(

)15)(32(












  



116 

 

ชุด B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6+(-10)+(-7)-(-2) [(-11)(2)]-[(-7)(3)] 

 10)3(

)2)(21)(5(




 -(-5)+(-9)-(-4)+(-7) 

(-2)(3)+(-1)(4) [14-(-4)]+[(-11)-(-3)] 

 







 














)20(

5)4(

)6(

)9)(2(
 

[(-10)(2)]-[(-5)(5)] 

  )6(5)4(

)12)(60(




  )12()17(

)9)(7(

)49)(18(
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จ านวน 3 แผน่ 

จ านวน 3 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

1  

 

 

 

จ านวน 2 แผน่ 
1  

           แผ่นป้ายค าตอบคาดศีรษะ 

 

                          

                          ชุด A 
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จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 2 แผน่ 
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6 
8 
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จ านวน 3 แผน่ 

จ านวน 3 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

1  

 

 

 

จ านวน 1 แผน่ 

จ านวน 1 แผน่ 

1  

ชุด B 
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จ านวน 2 แผน่ 

จ านวน 2 แผน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
10 
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เฉลยโจทยก์ารบวก ลบ คณู หาร จ านวนเตม็ ชุด A 
   

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 (-4)+9-(-5)+(-8) +2 

2 [(-3)(6)]+[(-7)(-2)] -4 

3 
 8)2(

)4)(3)(8(



  -6 

4 (-6)-(-11)+(-12)-(-10) +3 

5 (7)(-5)-(-6)(5) -5 

6 [-15-(-5)]-[(-10)-4] +4 

7  







 














10

2)20(

)4(

)2)(10(  +1 

8 [(-8)(-8)]+[(8)(-9)] -8 

9 
 20)25(

)100)(40(



  +8 

10  )2()11(
)8)(5(

)15)(32(












  -3 
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 เฉลยโจทยก์ารบวก ลบ คณู หาร จ านวนเตม็ ชุด B 
      

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 6+(-10)+(-7)-(-2) -9 

2 
 10)3(

)2)(21)(5(




 +7 

3 (-2)(3)+(-1)(4) -10 

4  







 














)20(

5)4(

)6(

)9)(2(  -2 

5 
  )6(5)4(

)12)(60(



  +6 

6 [(-11)(2)]-[(-7)(3)] -1 

7 -(-5)+(-9)-(-4)+(-7) -7 

8 [14-(-4)]+[(-11)-(-3)] +10 

9  [(-10)(2)]-[(-5)(5)] +5 

10  )12()17(
)9)(7(

)49)(18(












  +9 
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   กิจกรรมท่ี 2 
 

เกมกาฟักไข่ชกัใยเลขยกก าลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กจิกรรมที ่2  เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั 

 
 
 

 
ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมกาฟักไข่ชกัใยเลขยกก าลงั 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู้ : นักเรียนสามารถ 
    หาผลลพัธข์องจ านวนทีอ่ยู่ในรูปเลขยกก าลงัได้ 
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร ์

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 
3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

3.    เน้ือหา 
  ความหมายของเลขยกก าลงั      

  บทนิยาม  ถา้ a  แทนจ านวนใดๆ และ n  แทนจ านวนเตม็บวกแลว้  
       “ a   ยกก าลงั n ” หรอื “ a   ก าลงั n ”  เขยีนแทนดว้ย na    

       มคีวามหมายดงันี้ 

        na   =    aaaa  ...   

          n  ตวั 

      เรยีก  na  วา่ เลขยกก าลงั ทีม่ ี a   เป็นฐาน และn   เป็นเลขชีก้ าลงั     

   ตวัอย่าง    8133333.1 4     

         1255555.2 3       
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  สมบติัของเลขยกก าลงั 

   เมื่อ a ,b  แทนจ านวนใดๆ ทีไ่ม่ใชศ่นูย ์ และ m , n   เป็นจ านวนเตม็  

     

   mnnm

m

m

nm

n

m

nmnm

aa

a
a

a
a

a

aaa















.4

1
.3

.2

.1

  

  

 

m

mm

mmm

b

a

b

a

baab












.6

.5

 

  ตวัอย่าง  จงหาผลลพัธข์องจ านวนต่อไปนี้ในรปูเลขยกก าลงั 

                                       

 

3

434

4

34

4

3222

4

322

105

105

105

101025

105

10105

105

10)105(



























 

   

 4. ส่ือ    
  4.1  ชอลก์ส าหรบัวาดรูปวงกลมบนพืน้ 

  4.2  ไมส้ัน้จ านวน 1 อนัและไมย้าวจ านวน 14 อนั  

   4.3  แผน่ป้ายโจทยเ์ลขยกก าลงัคาดศรีษะซึ่งมโีจทย ์2 ชดุ คอื ชดุ A และชดุ B   ชดุละ 

10 แผน่  

  4.4  แผน่ป้ายค าตอบม ี2 ชดุ คอื ชดุ A และชดุ B  ชดุละ 15 แผน่  

5. เวลา  ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 
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     7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
     7.1 ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนสมบตัขิองเลขยกก าลงั พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
     7.2 วาดรูปวงกลมมลีกัษณะเป็นวงแหวนลงบนพืน้โดยรูปวงกลมเลก็มขีนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางยาว 2 เมตร และรูปวงกลมใหญ่มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางยาว 3 เมตร ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     7.3 เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงัม ี 2 ชดุ ใหผู้เ้ล่นเลอืกเล่นชดุ A หรอืชดุ B  ชดุใด
ก่อนกไ็ด ้โดยตอ้งเลน่ครบทัง้ 2 ชดุ 
     7.4  ใหผู้เ้ล่นทุกคนจบัไมส้ัน้ไมย้าว โดยผูเ้ล่นทีจ่บัไดไ้มส้ัน้ 1 คน จะเป็นกายนือยู่ในรูป
วงกลมวงใหญ่ แลว้น าแผน่ป้ายค าตอบจ านวน 15 แผน่ มาวางกระจายในรูปวงกลมเลก็ ซึ่งผูเ้ล่นที่
เป็นกามหีน้าทีค่อยป้องกนัไมใ่หผู้เ้ล่นเขา้มาหยบิแผน่ค าตอบออกไปได ้
     7.5 ใหผู้เ้ล่นทีเ่หลอืจ านวน 14 คน ยนืขา้งนอกบรเิวณรอบรูปวงกลมวงใหญ่ และส่ง
ตวัแทนสุ่มหยบิแผน่โจทยเ์ลขยกก าลงัจ านวน 1 แผน่ แลว้ใหผู้เ้ล่นทีเ่ป็นกาคาดแผน่โจทยไ์วท้ีศ่รีษะ 
     7.6  เริม่เล่นโดยผูเ้ล่นแต่ละคนพจิารณาหาค าตอบของแผ่นป้ายโจทยเ์ลขยกก าลงั  
     7.7  ผูเ้ล่นแต่ละคนมองดูแผน่ป้ายค าตอบทีต่นเองคดิไดว้า่มอียู่ในรูปวงกลมเลก็หรอืไม ่ 
ถา้มใีหว้ิง่เขา้ไปหยบิแผน่ค าตอบนัน้ออกมา  ซึง่ผูเ้ล่นตอ้งระวงัไมใ่หผู้เ้ล่นทีเ่ป็นกาถูกมอืหรอืแขน
ของตน   
            หมายเหต ุ ถา้ผูเ้ล่นถูกผูเ้ล่นทีเ่ป็นกาถูกมอืหรอืแขนจะตอ้งเขา้ไปยนือยู่ในรูป
วงกลมเป็นกาแทนทนัท ีแลว้ผูเ้ล่นทีเ่ป็นกาออกมาเป็นผูเ้ล่นแทน  
     7.8  ผูเ้ล่นทีเ่ป็นกาดูเฉลยดา้นหลงัแผน่โจทยเ์ลขยกก าลงัขอ้นัน้ทนัท ี 
          7.8.1  ถา้ผูเ้ล่นหยบิแผน่ค าตอบถูก  จะไดค้ะแนน 1 คะแนน 
           7.8.2 ถา้ผูเ้ล่นหยบิแผน่ค าตอบผดิ จะตอ้งเขา้ไปยนือยู่ในรูปวงกลมเป็นกาแทน 
ส่วนผูเ้ล่นทีเ่ป็นกาออกมาเป็นผูเ้ลน่แทน 
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    7.9  เริม่เล่นใหม่โดยท าตามขอ้ 7.5 ถงึขอ้ 7.8 จนหยบิแผน่ป้ายโจทยเ์ลขยกก าลงัครบ 
10 แผน่ 
     7.10  เมือ่ท าชดุใดชดุหนึ่งครบแลว้ กเ็ริม่เลน่ชดุใหมจ่นครบ 2 ชดุ 
   7.11  รวมคะแนน  ถา้ผูเ้ล่นคนใดไดค้ะแนนมากทีสุ่ดจะเป็นผูช้นะ 
      8. ค าถามกระตุ้นความคิด  
              8.1  ผูเ้ล่นมวีธิกีารคดิอย่างไรทีจ่ะหาผลลพัธข์องเลขยกก าลงัทีก่ าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 
   8.2  ผูเ้ล่นตอ้งท าอย่างไรจงึจะเขา้ไปหยบิแผน่ป้ายค าตอบไดโ้ดยไม่ถูกผูเ้ล่นทีเ่ป็นกาถูก
มอืหรอืแขน 
   8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อยา่งไร 
     9. การประเมินผล  แบบประเมนิการร่วมกจิกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาฟักไข่ชกัใย                     

เลขยกก าลงั 
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    10.  บนัทึกหลงัสอน   
                   ผลการสอน 

          นกัเรยีนใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัเิกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงัเป็นอยา่งด ี
นกัเรยีนแต่ละคนสนุกสนาน เพลดิเพลนิ  รบีคดิค านวณหาผลลพัธ ์แลว้แย่งกนัหยบิแผน่ค าตอบ   

                                                                  

       ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                 

             กจิกรรมนี้ตอ้งใหน้กัเรยีนสรา้งรูปวงกลมขึน้มา 2 วง เพื่อแบ่งเขต แต่ในการ

ปฏบิตัจิรงิพืน้เป็นกระเบือ้งจงึไมส่ามารถวาดรปูวงกลมได ้นกัเรยีนจงึใชร้องเทา้ต่อกนัเป็นรูปวงกลม

ขึน้มา 1 วง และในโจทยบ์างขอ้มนีกัเรยีน 2 คน หยบิแผน่ค าตอบขึน้มาพรอ้มกนั 2 แผน่ จงึเกดิขอ้

ถกเถยีงกนัในกลุม่ผูเ้ล่น  โดยนกัเรยีนแต่ละคนคดิวา่แผน่ค าตอบทีต่นหยบิขึน้มาตอ้งถูก 

 

                 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            
         การทีน่กัเรยีนใชร้องเทา้ต่อกนัเป็นรูปวงกลมนัน้  ในบางครัง้นกัเรยีนจะแตะรองเทา้
กระจดักระจายซึ่งเป็นอุปสรรคในการเลน่ ควรหาพืน้ทีใ่นการปฏบิตักิจิกรรมทีส่ามารถเขยีนรูป
วงกลมลงบนพืน้ได ้   และในโจทยบ์างขอ้มปีญัหา คอื นกัเรยีนหยบิแผน่ค าตอบหลายคน ครูจงึเขา้
ไปชีแ้จงใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเฉลยคดิค านวณหาผลลพัธใ์นโจทยข์อ้นัน้   
  

 

          ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 
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แผ่นป้ายโจทยเ์ลขยกก าลงัคาดศีรษะ 

 

 

ชุด A 
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เฉลยโจทยเ์ลขยกก าลงั ชุด A 
  

ข้อ โจทย ์ เฉลยค าตอบ 
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  เฉลยโจทยเ์ลขยกก าลงั ชุด B 
 

ข้อ โจทย ์ เฉลยค าตอบ 
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2 1264 555    

105

1  

3   
9

47

108

102104






  1210  

4 
527

528

5

5

ba

ba




 
5

1  

5 
25

312





mn

mn

yx

yx  
2213  mn yx  

6 
12

3

mn

mn

yx

yx  yxn  

7 4695 10101010    210  

8  8484 3
3

1
nmnm 








  1 

9   2123  baba  2a  

10 
843

1064

3

3




nm

nm  
2

2

3
n

m
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

แผ่นป้ายค าตอบ ชุด A 
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แผ่นป้ายค าตอบ ชุด B 
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กิจกรรมท่ี 3 
 

เกมต่ีจบักบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กจิกรรมที ่3  เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
 

 

 

 

ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ

โจทย์ 

  41
3

2
B  
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมต่ีจบักบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู ้: นักเรียนสามารถ 
    หาค าตอบของสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวได ้
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร ์

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 
3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

3.   เน้ือหา 

  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว หมายถงึ สมการทีส่ามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรูป 
0bax  เมื่อ ba , เป็นค่าคงตวั 0a และ x  เป็นตวัแปร 

  ตวัอย่าง    สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  

 
 

  ค าตอบของสมการ หมายถงึ จ านวนทีแ่ทนตวัแปรในสมการแลว้ท าใหส้มการเป็น
จรงิ 

  การแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใช้สมบติัของการเท่ากนัมีดงัน้ี 

1. สมบติัสมมาตร  
ถา้ ba   แลว้ ab    เมือ่ ba ,   แทนจ านวนใดๆ 
ตวัอย่าง  
1. ถา้ 5x  แลว้ x5  
2. ถา้ zyx  แลว้ yxz 

  

1. 035 x  
2.  087  x  
3. 0

4

26


 x  

  0143 x  
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2. สมบติัถ่ายทอด 
ถา้ ba   แลว้ cb    แลว้  ca    เมื่อ cba ,,   แทนจ านวนใดๆ 
ตวัอย่าง   
1. ถา้ yx  และ 4y  แลว้สรุปไดว้า่ 4x  
2. ถา้ 8 qp และ x8 แลว้สรุปไดว้า่ xqp   

  3.  สมบติัการบวก  
               ถา้ ba   แลว้ cbca    เมื่อ cba ,,   แทนจ านวนใดๆ 
      ในกรณบีวกดว้ยจ านวนเตม็ลบ  ถา้ ba   แลว้ cbca     เมื่อ cba ,,   
แทนจ านวนใดๆ  

           ตวัอย่าง   
       1. ถา้ 6x  แลว้ 565 x   
      2. ถา้ ba  แลว้ nbna    เมื่อ n  แทนจ านวนใด ๆ 
 4.  สมบติัการคณู        
     ถา้ ba   แลว้ cbca    เมือ่ cba ,,   แทนจ านวนใดๆ 
     ในกรณคีูณดว้ยจ านวนทีเ่ป็นเศษส่วน ถา้ ba   แลว้ 

c

b

c

a
   เมื่อ cba ,,   แทน

จ านวนใดๆ  และ 0c   
     ตวัอย่าง    
     1. ถา้ yx  แลว้ yx 33 

 
              2. ถา้ nm  แลว้ nm

5

2

5

2
   

     ตวัอย่าง จงหาค าตอบของสมการ   2862 y  
              จาก          2862 y  

            จะได ้           
2

28

2

62


y      

                              

  8

61466

146







y

y

y

  

              ดงันัน้ค าตอบของสมการ  คอื  8y  
     4. ส่ือ    
              4.1  ชอลก์ส าหรบัขดีเสน้แบ่งเขตแดนบนพืน้ 

4.2  ไมส้ัน้จ านวน 8 อนัและไมย้าวจ านวน 7 อนั 

4.3  แผน่ป้ายโจทยส์มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวม ี2 ชดุ คอื ชดุ A  จ านวน 8  

แผน่  และชดุ B  จ านวน 7 แผน่  
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              4.4  แผน่ป้ายค าตอบคาดศรีษะม ี2 ชดุ คอื ชดุ A จ านวน 8 แผน่  และชดุ B   

จ านวน  7  แผน่   

 5.  เวลา    ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

  6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 

       7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
      7.1  ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนวธิกีารแกส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  พรอ้ม
ยกตวัอยา่งประกอบ 
      7.2 ใหผู้เ้ล่นทุกคนจบัไมส้ัน้และไมย้าว   โดยผูเ้ล่นทีจ่บัไดไ้มส้ ัน้ตอ้งอยู่ฝา่ยเดยีวกนั 
(ชดุ A) และผูเ้ล่นทีจ่บัไดไ้มย้าวตอ้งอยู่ฝา่ยเดยีวกนั(ชดุ B)  จะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝา่ย 
      7.3  ใหผู้เ้ล่นชว่ยกนัขดีเสน้แบ่งเขตแดน ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       7.4  ใหผู้เ้ล่นแต่ละฝา่ยยนืประจ าทีใ่นเขตแดนของตน และใหผู้เ้ล่นแต่ละคนใส่แผน่ป้าย
ค าตอบคาดศรีษะโดยฝา่ยชดุ A ใส่แผน่ป้ายในชดุ A และฝา่ยชดุ B ใส่แผน่ป้ายในชดุ B 
       7.5 ใหผู้เ้ล่นแต่ละฝา่ยส่งตวัแทนออกมาจบัไมส้ัน้ไมย้าว ถา้ฝา่ยใดจบัไดไ้มส้ัน้ตอ้งเป็น
ตีก่่อน โดยในฝา่ยนัน้เลอืกผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีอ่อกมา 1 คนและเลอืกแผน่ป้ายโจทยส์มการเชงิเสน้ตวัแปร
เดยีว ดงันี้ 
       7.5.1 ถา้ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีอ่ยู่ฝา่ยชดุ A ตอ้งสุ่มหยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีวในชดุ B จ านวน 1 แผน่ น าแผน่ป้ายไปตดิทีก่ระดาน 
   7.5.2 ถา้ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีอ่ยู่ฝา่ยชดุ B ตอ้งสุ่มหยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีวในชดุ A จ านวน 1 แผน่ น าแผน่ป้ายไปตดิทีก่ระดาน 
       หมายเหตุ   ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีต่อ้งรอ้งค าวา่ “ตี”่ ตลอดการเล่น ถา้เสยีงตีห่าย
จะตอ้งเขา้ไปเป็นเชลยของอกีฝา่ยหนึ่ง 

ฝา่ยชดุ B ฝา่ยชดุ A 
เช
ลย

ชดุ
 A

 

เช
ลย

ชดุ
 B
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       7.6 เริม่เล่นโดยฝา่ยทีเ่ป็นตีต่อ้งชว่ยกนัพจิารณาหาค าตอบของแผน่ป้ายโจทยส์มการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีวทีฝ่า่ยตนสุ่มหยบิได ้ เมือ่ไดค้ าตอบแลว้ผูท้ีเ่ป็นตีม่องไปฝา่ยตรงขา้มวา่ผูเ้ล่นคน
ใดคาดแผน่ป้ายทีเ่ป็นค าตอบของสมการเชงิเสน้ในขอ้นัน้ แลว้ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีจ่งึเริม่ออกเสยีง “ตี”่ และ
เดนิเขา้ไปหาฝา่ยตรงขา้ม ตอ้งพยายามหาทางแตะตวัผูเ้ล่นทีค่าดแผน่ป้ายค าตอบใหไ้ด ้ แลว้รบีวิง่
กลบัเขา้ไปฝา่ยของตน โดยเสยีง “ตี”่ จะตอ้งไมข่าดหายตลอดทาง 
        7.6.1 ถา้แตะตวัผูเ้ล่นทีค่าดป้ายค าตอบไดถู้กสอดคลอ้งกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดยีว ผูเ้ล่นคนนัน้จะตอ้งมาเป็นเชลยในฝา่ยผูเ้ล่นทีเ่ป็นตี ่
   7.6.2 ถา้แตะตวัผูเ้ล่นทีค่าดป้ายค าตอบไดผ้ดิไม่สอดคลอ้งกบัสมการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีว ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีจ่ะตอ้งมาเป็นเชลยในฝา่ยตรงขา้ม 
       หมายเหตุ (1). ผูเ้ล่นทีถู่กตีแ่ตะตวั ตอ้งพยายามจบัผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีใ่หไ้ด ้โดย
ผูเ้ล่นในฝา่ยเดยีวกนัชว่ยกนัจบั จนกวา่เสยีงตีจ่ะหายไปถอืวา่ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีต่อ้งเขา้ไปเป็นเชลยของ
ฝา่ยตรงขา้ม 
           (2).ผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีส่ามารถเขา้ไปชว่ยผูเ้ล่นฝา่ยตนทีเ่ป็นเชลยได ้
โดยการแตะตวัผูเ้ล่นทีเ่ป็นเชลยแลว้ผูท้ีเ่ป็นเชลยรบีวิง่กลบัมาทีฝ่า่ยของตนได ้
  7.7  ใหผู้เ้ล่นอกีฝา่ยเลอืกผูเ้ล่นทีเ่ป็นตีอ่อกมา 1 คนแลว้ท าตามขอ้ 7.5 ถงึ 7.6 จน
หยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวในชดุนัน้ครบทุกแผน่ 
  7.8  ถา้ฝา่ยใดหมดผูเ้ล่นก่อน หรอืไปเป็นเชลยในฝา่ยตรงขา้มหมด จะเป็นฝา่ยแพ ้
       8.  ค าถามกระตุ้นความคิด  
                 8.1  ผูเ้ล่นคดิวา่การหาค าตอบของสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวตอ้งคดิในกระดาษ
หรอืไม่ เพราะเหตุใด 
  8.2  ผูเ้ล่นทีเ่ป็นเชลยจะตอ้งท าอยา่งไรถงึจะกลบัมาอยู่ฝา่ยของตนไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
  8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อย่างไร 
      9.   การประเมินผล  แบบประเมนิการร่วมกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ต่ีจบักบัสมการเชิง     

เส้นตวัแปรเดียว 
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     10.  บนัทึกหลงัสอน   

       ผลการสอน 
          นกัเรยีนแต่ละคนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการหาค าตอบโดยนกัเรยีนฝา่ยทีเ่ป็นผูเ้ล่น
ต่างชว่ยกนัคดิค านวณหาค าตอบอย่างรวดเรว็ ส่วนอกีฝา่ยจะชว่ยกนัคดิค านวณหาค าตอบเชน่กนั 
เพื่อระวงัตวัเองและเตรยีมหลกีเลีย่งการถูกจบัตวัจากอกีฝา่ยหนึ่ง  

                                                                  

     ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                 
           ในการเลน่นกัเรยีนชายบางคนค่อนขา้งชอบใชก้ าลงั ดงึแขนเพือ่นแรงๆ    
 

     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            
           ครูเขา้ไปตกัเตอืนนกัเรยีนทีใ่ชก้ าลงั ดงึแขนเพือ่นแรงๆ ใหน้กัเรยีนเล่นกนัอย่าง
ระมดัระวงั หา้มใชค้วามรุนแรง 
 
  

          ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

แผ่นป้ายโจทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 

 

ชุด A 
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ชุด B 
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    เฉลยโจทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวชุด A 

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 1282 m  10  
2 10540  y  6  
3   41

3

2
B  5  

4 
2

2

316


 C
 4  

5   245
9

8
 D  22  

6 188610  PP  2  
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10

3

9

7

9

2

10

7
 nn  1  

8 
6

1412

6

1311 


 hh
 1 
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    เฉลยโจทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวชุด B 

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 
FF

4

3

7

2

7

5

4

1
  1 

2 937  NN  8  
3 14224  A  9  
4 

8
4

187


R
 2  

5   1511
2

5
W  

5  

6    205
8

3
83

8

3
 ZZ  14  

7 
5

1
10

5

2
7  kk  5

1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

                     แผ่นป้ายค าตอบคาดศีรษะ 

                                      

                                   

                                    ชุด A 
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5  

4  
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                     ชุด B 
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5
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กิจกรรมท่ี 4 
 

เกมงูกินหางกินกลางใจรากท่ีสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  กจิกรรมที ่4  เกมงกูนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง 

 
 
 
 
 

 
ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ

 36   

 

 

36  

36  
36  
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมงกิูนหางกินกลางใจรากท่ีสอง 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู ้: นักเรียนสามารถ 
    หาผลลพัธข์องรากทีส่องได ้
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ 

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 
3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

3.  เน้ือหา 
  รากท่ีสองของจ านวนจริง    
  บทนิยาม ให ้a แทนจ านวนจรงิบวกใดๆ หรอืศนูย ์รากทีส่องของ a  คอื จ านวน
จรงิทีย่กก าลงัสองแลว้ได ้ a  
                  ตวัอย่าง       5 เป็นรากทีส่องของ 25  
      4 เป็นรากทีส่องของ 16  
       รากทีส่องของ 49  คอื 7,7   
                  ใชส้ญัลกัษณ์  x   แทนรากทีส่องของ x   ทีเ่ป็นบวก 
                 สมบติัของรากท่ีสอง    

1. เมื่อ a เป็นจ านวนจรงิบวก รากทีส่องของ a  มสีองราก คอื รากทีส่องทีเ่ป็นบวก 
ซึ่งแทนดว้ยสญัลกัษณ์ a และรากทีส่องทีเ่ป็นลบ ซึ่งแทนดว้ยสญัลกัษณ์ a  

     เมื่อ 0a  รากทีส่องของ a   คอื 0 

2. เมื่อ a  เป็นจ านวนเตม็บวก   aa 
2  และ   aa 

2  
3. aa 2  เมื่อ a  เป็นจ านวนจรงิใดๆ และ a  แทนค่าสมับูรณ์ของ a  
4. abba   เมื่อ 0,0  ba  

5.  
b

a

b

a
      เมื่อ ba ,0 > 0 
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     ตวัอย่าง         จงหาคา่ของ   6328   

                              
 

7

732

7372

7337226328









            

                          ดงันัน้  76328     
     4. ส่ือ    

    4.1  ไมส้ัน้จ านวน 7 อนั และไมย้าวจ านวน 8 อนั 

    4.2  แผน่ป้ายโจทยร์ากทีส่องพรอ้มเฉลยค าตอบอยู่ดา้นหลงัจ านวน   15  แผน่   

5. เวลา    ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 

      7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
     7.1 ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนสมบตัขิองรากทีส่อง  พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
     7.2 ใหผู้เ้ล่นทุกคนจบัไมส้ัน้ไมย้าว ซึง่ผูท้ีจ่บัไดไ้มส้ ัน้จะอยู่ฝา่ยพ่องู มจี านวนผูเ้ล่น 7 
คน  ส่วนผูท้ีจ่บัไดไ้มย้าวจะอยู่ฝา่ยแมงู่ มจี านวนผูเ้ล่น 8 คน     
     7.3 ใหผู้เ้ล่นฝา่ยพ่องูเลอืกผูเ้ล่นทีเ่ป็นพอ่งูจ านวน 1 คน และผูเ้ล่นทีเ่หลอื  6 คน เป็นลกู
งู  ส่วนฝา่ยแม่งูเลอืกผูเ้ล่นทีเ่ป็นแม่งจู านวน 1 คน และผูเ้ล่นทีเ่หลอื  7 คน เป็นลูกงู  
     7.4  ใหผู้เ้ล่นในแต่ละฝา่ยเกาะเอวต่อกนัโดยผูเ้ล่นทีเ่ป็นพอ่งูและแม่งูจะตอ้งอยูห่วัแถว  
     7.5 ตวัแทนลูกงูฝา่ยพอ่งูสุม่หยบิแผน่ป้ายโจทยร์ากทีส่องในกล่องขึน้มา 1 แผน่ แลว้ให้
พ่องูคาดแผน่ป้ายโจทยไ์วท้ีศ่รีษะ  
     7.6 ใหผู้เ้ล่นฝา่ยพ่องูเริม่ถามตามบทดงันี้ 
                             พ่องู  :   แม่งูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                             แม่งู :   กนิน ้าบอ่โศก  โยกไปกโ็ยกมา 
      พ่องู  :   แม่งูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                              แม่งู  :   กนิน ้าบอ่ทราย  ยา้ยไปกย็า้ยมา 
     พ่องู  :   แม่งูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                             แม่งู  :   กนิน ้าบอ่หนิ  บนิไปกบ็นิมา 
     พ่องู  :   กนิไปกนิมา จงตอบค าถามเอย 
     7.7  เมื่อฝา่ยแมงู่หาค าตอบได ้ทัง้แม่งูและลูกงูตอ้งตะโกนบอกค าตอบพรอ้มกนั 
         7.7.1  ถา้ตอบผดิ ฝา่ยพ่องู ผูเ้ป็นพ่องจูะไล่จบัลูกงูของฝา่ยแม่งู ซึ่งแม่งูจะตอ้งกาง
มอืเพือ่ป้องกนัลูกง ู หากลูกงูตวัใดถูกพ่องูดงึจนหลุดออกไปจากแถวกต็อ้งไปเกาะเอวลูกงคูนสุดทา้ย
ในฝา่ยพอ่ง ู



154 

 

       7.7.2  ถา้ตอบถูก ฝา่ยแม่งู ผูเ้ป็นแม่งูจะไล่จบัลูกงูของฝา่ยพอ่งู ซึง่พ่องูจะตอ้ง
กางมอืเพือ่ป้องกนัลูกงู หากลูกงูตวัใดถูกแมงู่ดงึจนหลุดออกไปจากแถวกต็อ้งไปเกาะเอวลูกงคูน
สุดทา้ยในฝา่ยแม่ง ู
         7.8  ตวัแทนลูกงูฝา่ยแมงู่สุ่มหยบิแผน่ป้ายโจทยร์ากทีส่องในกล่องขึน้มา 1 แผน่ แลว้ให้
แม่งูคาดแผน่ป้ายโจทยไ์วท้ีศ่รีษะ ผูเ้ล่นฝา่ยแมงู่เริม่ถามตามบทดงันี้ แลว้ท าตามขอ้ 7.6 - 7.7 สลบั
ฝา่ยกนัเลน่จนสุม่หยบิแผน่โจทยร์ากทีส่องครบทัง้ 15 แผน่   
                             แม่งู  :   พ่องูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                             พ่อง ู :   กนิน ้าบอ่โศก  โยกไปกโ็ยกมา 
     แม่งู  :   พ่องูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                             พ่องู  :   กนิน ้าบอ่ทราย  ยา้ยไปกย็า้ยมา 
     แม่งู  :   พ่องูเอ๋ย  กนิน ้าบ่อไหน 
                             พ่องู  :   กนิน ้าบอ่หนิ  บนิไปกบ็นิมา 
     แม่งู  :   กนิไปกนิมา จงตอบค าถามเอย 
      7.9  ถา้ฝา่ยใดมจี านวนลูกงูมากกวา่จะเป็นฝา่ยชนะ 
      8. ค าถามกระตุ้นความคิด  
               8.1  ถา้โจทยใ์หห้ารากทีส่องกบัหา  จะมคี าตอบแตกต่างกนัอยา่งไร  เพราะเหตุใด 
    8.2  ผูเ้ล่นทีเ่ป็นพ่องูหรอืแม่งูตอ้งท าอย่างไรถงึจะจบัลูกงูได้ 
    8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อย่างไร 

9. การประเมินผล   แบบประเมนิการร่วมกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งูกินหางกินกลาง

ใจรากท่ีสอง 
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     10.  บนัทึกหลงัสอน   
       ผลการสอน 

      นกัเรยีนชว่ยกนัรอ้งบท ตะโกนโตต้อบกนัอย่างสนุกสนาน นกัเรยีนทีเ่ล่นเป็นพ่องู
และแม่งูแสดงความเป็นผูน้ าไดด้มีากในการจบัลูกงูของฝา่ยตรงขา้ม และนกัเรยีนในแตล่ะฝา่ย
ชว่ยกนัคดิหาค าตอบอย่างตัง้ใจ  เมือ่ไดค้ าตอบนกัเรยีนทุกคนในฝา่ยนัน้พรอ้มใจกนัตะโกนบอก
ค าตอบดว้ยเสยีงทีด่งั ชดัเจน   

                                                                  

     ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                 
           ในโจทยบ์างขอ้มนีกัเรยีนในฝา่ยตอบผดิ เพื่อนๆในฝา่ยจะพูดประชดประชนัใส่
นกัเรยีนทีต่อบผดิ ท าใหเ้กดิการโตเ้ถยีงกนัเลก็น้อย  
 
     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            
          ครูเขา้ไปชีแ้จงนกัเรยีนในขณะทีโ่ตเ้ถยีงกนั โดยครูอธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจถงึการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มจะตอ้งมคีวามสามคัค ีใหอ้ภยั มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั 
   

 

                   ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 
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 แผ่นป้ายโจทยร์ากท่ีสอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รากทีส่องของ 225  45  

8

2
 

72  

5954   353736   

35

75
 

8020   

3248    2252   

50

12510
 

32248   

รากทีส่องของ 64    333332   

 72872   
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เฉลยโจทยร์ากท่ีสอง 
 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 รากทีส่องของ 225  15,15   
2 45  53  
3 

8

2  
2

1  

4 72  26  
5 5954   55  
6 353736   38  
7 

35

75  1 

8 8020   52  
9 3248   36  
10  2252   8  
11 

50

12510  5  

12 32248   22  
13 รากทีส่องของ 64  8,8   
14   333332   9  
15  72872   14  
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กิจกรรมท่ี 5 
 

เกมทอยฝาขวดเข้าหมวดสมการก าลงัสอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  6  กจิกรรมที ่5  เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง 
 

 

 
ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ

0132564 2  xx  

โจทย์ 
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมทอยฝาขวดเข้าหมวดสมการก าลงัสอง 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู ้: นักเรียนสามารถ 
    หาค าตอบของสมการก าลงัสองได ้
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ 

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 
3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

3.   เน้ือหา 
  สมการก าลงัสอง    
  สมการก าลงัสองตวัแปรเดยีวทีม่ ี x เป็นตวัแปรมรีูปทัว่ไปเป็น 02  cbxax     
เมื่อ cba ,, เป็นค่าคงตวั  และ  0a   
  การหาค าตอบของสมการก าลงัสอง 
  การหาค าตอบของสมการก าลงัสองตวัแปรเดยีวทีม่ ี x เป็นตวัแปรมรีูปทัว่ไป
เป็น 02  cbxax    เมื่อ   cba ,, เป็นค่าคงตวั  และ  0a   สามารถหาค าตอบไดโ้ดย
อาศยัการแยกตวัประกอบและใชส้มบตัขิองจ านวนจรงิ ทีก่ล่าววา่ ถา้ ba , เป็นจ านวนจรงิ และ 

0ba   แลว้ 0a   หรอื 0b  
   ตวัอย่าง  จงหาค าตอบของสมการ  01892  xx  
                               จาก     01892  xx  

                   จะได ้             036  xx  

             
36

0306





xx

xx
 

             ดงันัน้ ค าตอบของสมการ   คอื   3x   หรอื  6x    

 

 

 

 

       

หรอื 

หรอื 
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         ตวัอย่าง  จงหาค าตอบของสมการ 08103 2  xx  
                                จาก    08103 2  xx  

                   จะได ้             0423  xx  

             
4

3

2

04023





xx

xx

 

                         ดงันัน้ ค าตอบของสมการ   คอื   
3

2
x   หรอื  4x  

      4. ส่ือ    
    4.1 ไมส้ัน้จ านวน 7 อนั และไมย้าวจ านวน 8 อนั 

    4.2  ฝาขวดน ้าอดัลมจ านวน  15  ฝา 

    4.3  ชอลก์ส าหรบัวาดรูปวงกลมบนพืน้ 

     4.4  แผน่ป้ายโจทยส์มการก าลงัสองม ี2 ชดุ คอื ชดุ A จ านวน 7 แผน่  และชดุ B  

จ านวน 8 แผน่ 

     4.5  แผน่ป้ายค าตอบโจทยส์มการก าลงัสองม ี2 ชดุ คอื ชดุ A จ านวน 14 แผน่  

และชดุ B  จ านวน 16 แผน่ 

5. เวลา    ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 

      7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
      7.1  ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนวธิกีารแกส้มการก าลงัสอง  พรอ้มยกตวัอย่าง
ประกอบ 
      7.2 วาดรูปวงกลมจ านวน 4 รูป มขีนาดของเสน้ผา่นศนูยก์ลางยาว 100 , 150 , 200 
และ 250 เซนตเิมตร แลว้ขดีเสน้เป็นเขตทอยฝาขวด ซึ่งรูปวงกลมแต่ละรูปจะมคีะแนนแตกต่างกนั
ดงันี้ 
           7.2.1 รูปวงกลมเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 100 เซนตเิมตร มคีะแนน 4 คะแนน 
   7.2.2 รูปวงกลมเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 150 เซนตเิมตร มคีะแนน 3 คะแนน 
   7.2.3 รูปวงกลมเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 200 เซนตเิมตร มคีะแนน 2 คะแนน 
   7.2.4 รูปวงกลมเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 250 เซนตเิมตร มคีะแนน 1 คะแนน  
ดงัภาพ 
 
 

หรอื 

หรอื 
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      7.3  ใหผู้เ้ล่นทกุคนจบัไมส้ัน้ไมย้าว ซึ่งผูท้ีจ่บัไดไ้ม้สัน้จะอยู่ฝา่ย A มจี านวนผูเ้ล่น 7 คน  
ส่วนผูท้ีจ่บัไดไ้มย้าวจะอยู่ฝา่ย B มจี านวนผูเ้ลน่ 8 คน และรบัฝาขวดน ้าอดัลมไปคนละ 2 ฝา 
      7.4  ใหผู้เ้ล่นทุกคนชว่ยกนักระจายแผน่ป้ายค าตอบวางในรูปวงกลมทัง้ 4 วง  
      7.5 ใหผู้เ้ล่นแต่ละฝา่ยส่งตวัแทนออกมาเปา่ยงิชบุ ถา้ฝา่ยใดชนะจะไดเ้ป็นฝา่ยเริม่เล่น
ก่อน 
      7.6 ใหผู้เ้ล่นในฝา่ยทีเ่ล่นกอ่นสุม่หยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการก าลงัสองในกล่องชดุA หรอื 
B ตามฝา่ยของตนขึน้มาจ านวน 1 แผน่  แลว้ชว่ยกนัพจิารณาหาค าตอบโจทยส์มการก าลงัสอง   
เมื่อไดค้ าตอบแลว้ใหผู้เ้ล่นมองดูแผน่ป้ายค าตอบทีว่างอยู่ในรูปวงกลมวา่อยู่ในรูปวงกลมใด จากนัน้
ใหผู้เ้ล่นในฝา่ยทอยฝาขวดเขา้ไปในรูปวงกลมทีม่แีผน่ป้ายค าตอบอยู ่  (ผูเ้ล่นแต่ละคนมสีทิธิท์อยฝา
ขวดไดค้นละ 2 ครัง้) 
     7.6.1 ถา้ทอยฝาขวดเขา้ไปในรูปวงกลมแลว้หยบิแผน่ป้ายค าตอบถูกออกมาจะได้
คะแนนตามขนาดของรูปวงกลม 
     7.6.2 ถา้ทอยฝาขวดเขา้ไปในรูปวงกลมแลว้หยบิแผน่ป้ายค าตอบผดิออกมาจะได้
คะแนน 0 คะแนน ใหน้ าแผน่ป้ายค าตอบนัน้ไปวางทีเ่ดมิ 
     7.6.3   ถา้ทอยฝาขวดไม่เขา้ในรูปวงกลมไดค้ะแนน 0 คะแนน  
      หมายเหต ุ   ในแผน่ป้ายโจทยส์มการก าลงัสองแต่ละแผน่จะมคี าตอบ  2 
ค าตอบ ดงันัน้ผูเ้ล่นจะตอ้งทอยฝาขวด 2 ครัง้ในการหาค าตอบแต่ละแผน่ป้ายโจทย ์

เข
ตท

อย
ฝา

ขว
ด 

3 คะแนน 
2 คะแนน 

4 คะแนน 

1 คะแนน 
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      7.7 ใหผู้เ้ล่นอกีฝา่ยสุม่หยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการก าลงัสองในกล่องชดุ A หรอืชดุ B
ตามฝา่ยของตนขึน้มาจ านวน 1 แผน่  แลว้ท าตามขอ้ 7.6 จนหยบิแผน่ป้ายโจทยส์มการก าลงัสอง
หมด 
      7.8  ใหผู้เ้ล่นแต่ละฝา่ยน าแผน่ป้ายค าตอบทีฝ่า่ยตนหยบิไดม้าประกอบเป็นภาพซึ่งชดุ 
A เป็นภาพมนินี่เมาส ์และชดุ B เป็นภาพหมพี ู
       7.8.1 ถา้ประกอบไดภ้าพตามทีก่ าหนดไว ้   ฝา่ยนัน้จะไดค้ะแนน 10 คะแนน 
       7.8.2 ถา้ประกอบไมไ่ดภ้าพตามทีก่ าหนดไว ้ฝา่ยนัน้จะไดค้ะแนน  0 คะแนน 
      7.9   ใหผู้เ้ล่นแต่ละฝา่ยรวมคะแนน  ถา้ผูเ้ล่นฝา่ยใดไดค้ะแนนมากทีส่ดุจะเป็นฝา่ยชนะ 
       8. ค าถามกระตุ้นความคิด  
               8.1  ผูเ้ล่นควรใชว้ธิกีารใดในการหาค าตอบของสมการก าลงัสองทีร่วดเรว็ทีส่ดุ 
    8.2  ผูเ้ล่นตอ้งท าอยา่งไรทีฝ่า่ยของตนจะไดค้ะแนนมากทีส่ดุ 
    8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อย่างไร 
       9. การประเมินผล   แบบประเมนิการร่วมกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทอยฝาขวดเข้า

หมวดสมการ

ก าลงัสอง 
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     10.  บนัทึกหลงัสอน   
       ผลการสอน 

          นกัเรยีนในแต่ละฝา่ยร่วมกนัคดิค านวณหาค าตอบเพื่อทีจ่ะมาบอกผูท้อยในฝา่ย
ของตน  และลุน้วา่ผูท้อยจะทอยเขา้วงทีม่แีผน่ป้ายค าตอบหรอืไม่  อกีทัง้ข ัน้สุดทา้ยนกัเรยีนในแต่
ละฝา่ยต่างตื่นเตน้กบัการน าแผน่ป้ายค าตอบทีฝ่า่ยตนมทีัง้หมดมาประกอบใหเ้ป็นภาพตามที่
ก าหนดไว ้ถา้ประกอบไดถู้กตอ้งจะไดค้ะแนนเพิม่ 10 คะแนน   ท าใหบ้รรยากาศในการเล่นดตูื่นเตน้
ตลอดเวลา  

                                                                  

      ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                 
            นกัเรยีนบางคนเดนิเขา้มาบอกค าตอบกบัเพื่อนในฝา่ยของตน ท าใหฝ้า่ยตรงขา้ม
แสดงพฤตกิรรมไมพ่อใจ 
 
      ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            
            ครูเขา้ไปตกัเตอืนและชีแ้จงนกัเรยีนทีบ่อกค าตอบเพื่อนใหม้คีวามซื่อสตัยต์่อ
ตนเองและต่อผูอ้ ื่น   
 
 
 

                   ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

แผ่นป้ายโจทยส์มการก าลงัสอง 

 

 

ชุด A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015142  xx  048132  xx  

028082 2  xx  0100605 2  xx  

060172  xx  07742  xx  

0132564 2  xx  
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ชุด B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0112302 2  xx  056182  xx  

060192  xx  0135123 2  xx  

0360305 2  xx  096102  xx  

026242 2  xx  072284 2  xx  
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เฉลยโจทยส์มการก าลงัสอง ชุด A 

 

 
ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 015142  xx  1 -15 

2 048132  xx  16 -3 

3 028082 2  xx  -10 14 

4 0100605 2  xx  10 2 

5 060172  xx  -5 -12 

6 07742  xx  -11 7 

7 0132564 2  xx  3 11 
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เฉลยโจทยส์มการก าลงัสอง ชุด B 

 

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1 0112302 2  xx  -7 -8 

2 056182  xx  -14 -4 

3 060192  xx  4 15 

4 
0135123 2  xx  

-9 5 

5 
0360305 2  xx  

-6 12 

6 
096102  xx  

6 -16 

7 
026242 2  xx  

13 -1 

8 
072284 2  xx  

-2 9 
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แผ่นป้ายค าตอบโจทยส์มการก าลงัสอง 
ชุด A ภาพมินน่ีเมาส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-10 

16 
7 

-15 

-11 

-5 

-3 
2 

1 

10 

11 

14 

3 
-12 
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แผ่นป้ายค าตอบโจทยส์มการก าลงัสอง 
ชุด B ภาพหมีพ ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-7 

-9 

-6 

-1 4 

-8 13 

-14 

12 

-16 

-2 
5 

6 

-4 15 

9 
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กิจกรรมท่ี 6 
 

เกมมอญซ่อนผา้ไขปัญหาตรีโกณมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7  กจิกรรมที ่6  เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ

 
 
 
 
 

 
ภาพ : บรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ ิ
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1. ช่ือกิจกรรม    
   เกมมอญซ่อนผา้ไขปัญหาตรีโกณมิติ 

2. จดุประสงค ์
  ด้านความรู ้: นักเรียนสามารถ 
    หาค่าอตัราส่วนตรโีกณมติขิองมุมขนาด  60,45,30  ได ้
  ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 

1. ในการแกป้ญัหา 
2. ในการน าเสนอและสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ 

  ด้านคณุลกัษณะ : นักเรียน 
1. มวีนิยั เคารพกตกิาการเล่น 
2. มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 
3. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

3.    เน้ือหา 
 

ตารางค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา มีดงัน้ี 

 

อตัราส่วน

ตรีโกณมิติ 

ขนาดของมุม 

30  45  60  

sin  
2

1  
2

2  
2

3  

cos  
2

3  
2

2  2

1  

tan  
3

1  1 3  

eccos  2  

2

2
 

3

2
 

sec  

3

2
 

2

2
 

2  

cot  3  1  

3

1
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      4. ส่ือ    
      4.1  เพลงประกอบ “มอญซ่อนผา้ ตุ๊กตาอยูข่า้งหลงั ไวโ้น่นไวน้ี่ ฉนัจะตกีน้เธอ” 

    4.2  ผา้จ านวน 1 ผนื ส าหรบัถอืเดนิรอบวงและตกีน้ผูเ้ล่น 

    4.3  ไมส้ัน้จ านวน 1 อนั และไมย้าวจ านวน 14 อนั 

    4.4  แผน่ป้ายโจทยอ์ตัราส่วนตรโีกณมติจิ านวน 15 แผน่ 

    4.5  กระดาษเขยีนค าตอบ  

    4.6  ปากกาเขยีนค าตอบ 

5. เวลา    ปฏบิตักิจิกรรมใชเ้วลา  60 นาท ี

6.  จ านวนผู้เล่น  15 คน 

      7.  วิธีการปฏิบติักิจกรรม  
     7.1 ครูและนกัเรยีนร่วมกนัทบทวนค่าอตัราส่วนตรโีกณมติขิองมุมขนาด  60,45,30   
พรอ้มยกตวัอยา่งโจทยก์ารหาค่าอตัราส่วนตรโีกณมติปิระกอบ 
     7.2 ใหผู้เ้ล่นทุกคนจบัไมส้ัน้ไมย้าว โดยผูเ้ลน่ทีจ่บัไดไ้มส้ัน้ 1 คน จะเป็นมอญ ส่วนผูเ้ล่น
ทีเ่หลอื 14 คน นัง่ลอ้มเป็นวงกลม 
     7.3 แจกกระดาษและปากกาเขยีนค าตอบใหก้บัผูเ้ล่นทุกคน แลว้ใหผู้เ้ล่นที่เป็นมอญสุ่ม
หยบิแผน่ป้ายโจทยอ์ตัราส่วนตรโีกณมติคิาดศรีษะ 1 แผน่ และคาดแผน่ป้ายโจทยอ์ตัราส่วน
ตรโีกณมติไิวท้ีศ่รีษะ พรอ้มถอืผา้ 1 ผนื  

ข้อสงัเกต 

1. 
2

1
60cos30sin    

2. 
2

3
60sin30cos    

3. 
3

1
60cot30tan    

4. 
2

2
45cos45sin    

5. 145cot45tan    
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     7.4 เริม่เล่นโดยผูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญเดนิวนอยูน่อกวง ผูเ้ลน่ทุกคนร่วมกนัรอ้งเพลงประกอบ 
"มอญซ่อนผา้ ตุก๊ตาอยู่ขา้งหลงั ไวโ้น่นไวน้ี่ ฉนัจะตกีน้เธอ" ขณะทีม่อญเดนิวนอยู่นอกวง ใหผู้เ้ล่น
แต่ละคนทีน่ัง่เป็นวงกลมพจิารณาหาค าตอบโจทยอ์ตัราส่วนตรโีกณมติทิีผู่เ้ล่นทีเ่ป็นมอญคาดไวท้ี่
ศรีษะ แลว้เขยีนค าตอบลงในกระดาษ  
     7.5 ผูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญท าเป็นวางผา้แต่ไม่วาง เพื่อหลอกล่อผูท้ีน่ัง่ใหเ้ผลอตวั เมื่อเหน็เป็น
โอกาสจงึแอบหยอ่นผา้ลงไวใ้กลห้ลงัผูน้ัง่คนใดคนหนึ่ง 
       7.5.1 ถา้ผูเ้ล่นทีถู่กผา้วางขา้งหลงัรูส้กึตวัก่อนทีผู่เ้ล่นทีเ่ป็นมอญจะมาถงึ ตอ้งรบีลกุ
ขึน้ฉวยผา้ทีว่างอยูด่า้นหลงัพรอ้มแสดงกระดาษค าตอบทีค่ดิได ้แลว้วิง่ไล่ตผีูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญใหท้ัน 
             (1). ถา้ผูเ้ล่นทีถู่กวางผา้แสดงกระดาษค าตอบถูกและวิง่ไล่ตผีูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญ
ทนั ผูเ้ล่นทีถู่กวางผา้จะได ้1 คะแนน ผูเ้ล่นทีเ่หลอืจะได ้0 คะแนน ผูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญจะตอ้งเป็นมอญ
ในเกมตอ่ไปอกี 
        (2). ถา้ผูเ้ล่นทีถู่กวางผา้แสดงกระดาษค าตอบผดิหรอืวิง่ไล่ตผีูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญ
ไม่ทนั ผูเ้ล่นทีถู่กวางผา้จะได ้0 และจะตอ้งเป็นมอญในเกมตอ่ไป 
     7.5.2 ถา้ผูเ้ล่นทีถู่กผา้วางขา้งหลงัไม่รูส้กึตวั จนผูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญวิง่วนมาถงึแลว้
หยบิผา้ทีว่างนัน้ขึน้ฟาดผูเ้ล่นทีถู่กวาง ผูเ้ลน่คนนัน้จะได ้0 คะแนนและตอ้งเป็นมอญในเกมตอ่ไป  
ส่วนผูเ้ล่นทีน่ัง่อยู่ ถา้ผูเ้ล่นคนใดมคี าตอบถูกจะได ้1 คะแนน มคี าตอบผดิจะได ้0 คะแนน 
     7.6 เริม่เล่นใหม่โดยท าตามขอ้ 7.4 ถงึขอ้ 7.5 จนหยบิแผน่ป้ายโจทยอ์ตัราส่วน
ตรโีกณมติคิรบ 15 แผน่  
     7.7  ใหผู้เ้ล่นรวมคะแนน ถา้ผูเ้ล่นคนใดไดค้ะแนนรวมมากที่สุดเป็นผูช้นะ 
      8. ค าถามกระตุ้นความคิด  
     8.1  ผูเ้ล่นมเีทคนคิการจ าคา่อตัราส่วนตรโีกณมติอิย่างไรทีจ่ะสามารถน ามาคดิ      
ค านวณค่าอตัราส่วนตรโีกณมติไิดอ้ยา่งรวดเรว็ 
   8.2  ผูเ้ล่นทีเ่ป็นมอญตอ้งท าอยา่งไรถงึจะไดม้โีอกาสเป็นผูเ้ล่นแทน 
   8.3  ผูเ้ล่นคดิวา่เกมนี้มปีระโยชน์อยา่งไร 
      9. การประเมินผล  แบบประเมนิการรว่มกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอญซ่อนผ้า               

ไขปัญหาตรีโกณมิติ 
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     10.  บนัทึกหลงัสอน   
       ผลการสอน 

      นกัเรยีนร่วมกนัรอ้งเพลงประกอบมอญซ่อนผา้อย่างสนุกสนาน  และนกัเรยีนแต่ละ
คนคดิค านวณหาค าตอบอยา่งตื่นเตน้ เพราะนกัเรยีนจะตื่นตวัและลุน้วา่มอญจะมาวางผา้หลงัตน
หรอืไม ่

                                                                  

      ปัญหาและอปุสรรค                                                                                                 
           นกัเรยีนบางคนแอบลอกค าตอบเพื่อน  
 
      ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข                                                                                            
            ครูเขา้ไปตกัเตอืนและชีแ้จงนกัเรยีนทีล่อกค าตอบเพือ่นใหม้คีวามซื่อสตัยต์่อ
ตนเองและต่อผูอ้ ื่น   

 
 

 

          ลงชือ่...................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พมิพศ์ริ)ิ 
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แผ่นป้ายโจทยอ์ตัราส่วนตรีโกณมิติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60cos30sin 
 

 45cot45tan   

 60sec30cos 22 ec  

 60tan30cot   
 30cos30sin ec  

 30tan30cos  





30cot

30cos ec
 



60sec

45tan
 





45cot

30sec30tan 
 

 60sin60cos 22   

 45cos45sin   





60cos

30sec

ec
 

  45tan45cot30sec   

 30cos60cos3 ec  
 45sec45sin  
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เฉลยโจทยอ์ตัราส่วนตรีโกณมิติ 

 

ข้อ โจทย ์ ค าตอบ 

1  60cos30sin   0  
2  45cot45tan   2  
3  45cos45sin   2  
4  60sec30cos 22 ec  0  
5  60tan30cot   32  
6  30cos30sin ec  

2

1
2  

7 




60cos

30sec

ec
 1 

8  30tan30cos  
2

1  

9  45sec45sin  1 
10  30cos60cos3 ec  3  
11 





30cot

30cos ec  
3

32  

12 




60sec

45tan  
2

1  

13   45tan45cot30sec   0  
14 





45cot

30sec30tan   3  

15  60sin60cos 22   1 
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แบบประเมินการร่วมกิจกรรม 
ชมุนุมคณิตศาสตรโ์ดยใช้เกมผา่นการละเล่นไทยเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดค านวณ 

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ชือ่................................................................................................................................................. 

********************************************************************************************************** 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย          ในช่องท่ีตนปฏิบติั 

 

กิจกรรม

ท่ี 
ช่ือกิจกรรม 

การร่วมกิจกรรม 

มีวินัย 

เคารพ

กติกาการ

เล่น 

มีความ

เช่ือมัน่ใน

ตนเองและ

กล้า

แสดงออก 

มีความ

กระตือรือร้น

ในการ

เรียนรู้ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็          

2 เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั          

3 เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว          

4 เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง          

5 เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการ              

ก าลงัสอง 

         

6 เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ          

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนในการร่วมกิจกรรม 

3  หมายถงึ  ดมีาก     2  หมายถงึ  ด ี     1  หมายถงึ  พอใช ้
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ภาคผนวก  ค 

 

       - ตวัอย่างภาพการใชช้ดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพือ่                         

            ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3                                                      
- รอ้ยละของการร่วมกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทยเพื่อ                                     

           ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3                                                    
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         ภาพประกอบ 8  การใชก้จิกรรมที ่1  เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพประกอบ 9  การใชก้จิกรรมที ่1  เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็ (2) 
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       ภาพประกอบ 10  การใชก้จิกรรมที ่2  เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ภาพประกอบ 11  การใชก้จิกรรมที ่2  เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั(2) 
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ตาราง 12  รอ้ยละของการร่วมกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่นไทย                    

     เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

 

กิจกรรม

ท่ี 
ช่ือกิจกรรม 

ร้อยละของการร่วมกิจกรรม 

มีวินัย เคารพกติกา

การเล่น 

มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและกล้า

แสดงออก 

มีความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้ 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้

1 เกมรรีขีา้วสาร

ผสานจ านวนเตม็ 

36.67 60.00 3.33 30.00 66.67 3.33 66.67 33.33 0.00 

2 เกมกาฟกัไขช่กัใย                      

เลขยกก าลงั 

50.00 43.33 6.67 53.33 43.33 3.33 76.67 23.33 0.00 

3 เกมตีจ่บักบัสมการ

เชงิเสน้ตวัแปร

เดยีว 

30.00 63.33 6.67 50.00 40.00 10.00 73.34 23.33 3.33 

4 เกมงูกนิหางกนิ

กลางใจรากทีส่อง 

23.33 60.00 16.67 40.00 56.67 3.33 63.34 33.33 3.33 

5 เกมทอยฝาขวด

เขา้หมวดสมการ

ก าลงัสอง 

60.00 33.33 6.67 46.67 53.33 0.00 60.00 40.00 0.00 

6 เกมมอญซ่อนผา้ไข

ปญัหาตรโีกณมติ ิ

53.33 43.33 3.34 36.67 53.33 10.00 50.00 43.33 6.67 

  

 จากตาราง 12  รอ้ยละของการร่วมกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่นการละเล่น

ไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สรุปไดด้งันี้                                                   

 1. เกมรรีขีา้วสารผสานจ านวนเตม็                                                                                             

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดี               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัด ี                

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                                                                                                              
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 2. เกมกาฟกัไขช่กัใยเลขยกก าลงั                                                                                       

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดมีาก               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัดมีาก                

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                             

 3. เกมตีจ่บักบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว                                                                

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดี               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัดมีาก                

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                              

 4. เกมงูกนิหางกนิกลางใจรากทีส่อง                                                             

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดี               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัด ี               

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                                     

 5. เกมทอยฝาขวดเขา้หมวดสมการก าลงัสอง                                                   

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดมีาก               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัด ี               

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                           

 6. เกมมอญซ่อนผา้ไขปญัหาตรโีกณมติ ิ      

  นกัเรยีนมวีนิยั เคารพกตกิาการเลน่อยู่ในระดบัดมีาก               

  นกัเรยีนมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลา้แสดงออกอยู่ในระดบัด ี               

  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ภาคผนวก  ง 

 
- รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 

รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้                                           

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื ชดุกจิกรรมชมุนุมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมผา่น

การละเล่นไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  และแบบทดสอบ

วดัทกัษะการคดิค านวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3                                                                                                       

 1.  อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซ้าย                                                                                                             

      อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                                     

 2.  อาจารย ์ปญัญวฒัน์  หาอาษา                                                                                        

      อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                           

 3.  อาจารย ์ธรีศกัดิ ์ฉลาดการณ์                                                                                           

      อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                            
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ประวติัย่อผู้ท าสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ท าสารนิพนธ ์
 
ชือ่ ชือ่สกุล  นางสาวบรสิุทธิธ์รรม พมิพศ์ริ ิ
วนัเดอืนปีเกดิ  28 ตุลาคม 2523 
สถานทีเ่กดิ  เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยู่ปจัจุบนั  71/417 ซอย 6  หมู่บา้นพฤกษา18/1  ถนนแกว้อนิทร ์ 
  ต าบลบางแม่นาง  อ าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุร ี
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั  ครู อนัดบั คศ.1 
สถานทีท่ างานปจัจุบนั  โรงเรยีนอนุบาลสามเสน (ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
  อุปถมัภ)์ 
ประวตักิารศกึษา   
   พ.ศ. 2535   ประถมศกึษาปีที ่6  
     จาก โรงเรยีนชา่งอากาศอ ารุง กรุงเทพมหานคร 
   พ.ศ. 2541   มธัยมศกึษาปีที ่6  
     จาก โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
   พ.ศ. 2545   การศกึษาบณัฑติ คณะศกึษาศาสตร ์วชิาเอกคณติศาสตร์  
     จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
   พ.ศ. 2554   การศกึษามหาบณัฑติ คณะศกึษาศาสตร ์
                                                   สาขาวชิาการมธัยมศกึษา (การสอนคณติศาสตร)์ 
     จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                                       
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