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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกม
กับการสอนตามคู่มือครู
A Comparison of Academic Achievement and Attitudes toward the
Study of Mathematics of Level 5 Primary School Students on the Basis
of Games and Teaching Methods Stipulated in the Teachers’ Manual
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี จุด ประสงค์ เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนและเจตคติ ต่ อการเรี ยนวิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือ
ครู กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิ ตบางนา จังหวัดสมุ ทรปราการ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2549 จานวน 4 ห้อง โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย (simple random sampling) แบ่งเป็นกลุ่ ม
ทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน 2 ห้อง จานวน 50 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู
2 ห้อง จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเที ย บเจตคติ ต่ อวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ระหว่ างกลุ่ มทดลองกั บ กลุ่ มควบคุ มโดยใช้ ANCOVA และเปรี ยบเที ย บ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองกั บกลุ่ มควบคุ มโดยการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม
(ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุ ทรปราการที่ได้รั บ
การสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อพบว่า นั กเรี ยนมี เจตคติ ต่ อการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ อยู่ ในระดับดี มาก 3 ข้ อ ระดับดี 13 ข้ อ เฉย ๆ 13 ข้ อ
และระดั บ ไม่ ดี 1 ข้ อ โดย 5 อั นดั บ แรก ได้ แ ก่ คณิ ต ศาสตร์ เป็ นวิ ชาที่ มี ป ระโยชน์ มาก คณิ ต ศาสตร์ เป็ นวิ ชาที่ มี
ความสาคัญ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้คนฉลาด และมีไหวพริบ ข้าพเจ้าอยากเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ และเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้าเบื่อโรงเรียน (2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกม กับนักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามคู่มื อครู มีเจตคติต่ อวิชาคณิ ตศาสตร์แตกต่างกั นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกม กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ต่อวิชาคณิตศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
This thesis compares academic achievement and attitudes toward the study of
mathematics of Level 5 primary school students. Investigative techniques involved in this
assessment utilized games and teaching methods taken from the teachers’ manual. The survey
population consisted of four classes of Level 5 primary school students at the Bangna
Demonstration School, Samut Prakan. These subjects were studying in the second semester of
the academic year 2006. The research population was selected through applying the simple
random sampling method. The research population was divided into two groups. The
experimental group of fifty students divided into two classes was taught through the use of
games. The control group of fifty students also divided into two classes was taught using the
teachers’ manual. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed, formulated
and tabulated in terms of percentage, mean, and standard deviation. This provided the basis for
comparing attitudes toward mathematics between the control group and the experimental group
through the technique of analysis of covariance (ANCOVA). The findings are as follows: (1) The
primary school students under investigation who studied through the use of games had an
overall attitude toward the study of mathematics at a good level. When considered in each
aspect, it was found that students had an attitude toward the studying of mathematics at a very
good level in regard to three items, at a good level in regard to thirteen items, at a level of
indifference in regard to thirteen items, and at a bad level in regard to one item. (2) Students
taught through the use of games and students taught using the teachers’ manual did not evince
different attitudes toward mathematics at the statistically significant level of 0.05. (3) However,
students taught through the use of games and students taught using the teachers’ manual
differed in achievement in mathematics at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Academic Achievement, Attitudes toward the Study, Discovering Method

บทนา

และการสื่อสารข้อมูลมีมากขึ้น และยังเป็นการสื่อสาร
แบบไร้พรมแดน ในขณะที่ ประเทศไทยเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ การจะก้าวไปสู่ จุดนั้นได้ดีก็ขึ้นอยู่
กั บ การศึ กษาเป็ นส าคั ญ เพราะการศึ กษาเป็ น
กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ เจตคติ คุ ณ ลั ก ษณะ
ทักษะ และคุณค่าต่าง ๆ ให้เกิดกับมนุษย์ ทาให้มนุษย์
มี ความเจริญงอกงามในทุ ก ๆ ด้ าน จึ งเป็ นเหตุ ผ ล

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด
กระบวนการ และเหตุผล ซึ่งฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ระเบี ยบ มี เหตุ ผล สุ ขุ มรอบคอบ มี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ รู้ จั กแก้ ปั ญหาซึ่ งในปั จจุ บั นนี้ มี การ
เปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จและสังคมอย่ างรวดเร็ ว
ความก้าวหน้าทางด้านวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี
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สาคัญ ที่ ท าให้ เกิ ดการปฏิรูป การศึกษาขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
จากสภาพการเรียนการสอนในตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
ทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
เป็ นการคิ ดคานวณ ความคิ ดรวบยอด และทั กษะมี
โครงสร้างแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลสื่ อ ความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงยากต่อ
การเรี ยนรู้ และท าความเข้ าใจได้ อย่ าง รวดเร็ ว
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ แสวงหาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ
ในชี วิ ตประจ าวั นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพตาม
ความสามารถและเต็ มศั กยภาพของแต่ ละคน
อี กทั้ งคณิ ตศาสตร์ ยั งเป็ นพื้ นฐานความส าคั ญ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแขนงอื่น ๆ แต่ปรากฏว่า
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุ บั นประสบ
ปัญหาสืบเนื่องจาก ครูส่วนใหญ่มักสอนคณิตศาสตร์
บนกระดานดา ให้นักเรียนจดบันทึก เป็นเหตุให้นักเรียน
ขาดกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ การใช้ เหตุ ผล
และ ไม่สามารถนาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
จากการศึก ษาของ ชัยศัก ดิ์ ลีล าจรัส กุ ล
(2543, หน้า 266) พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
มีความจาเป็นอย่ างยิ่งที่ จ ะต้อ งปรับ เปลี่ยนวิธี
สอนของตนเองให้เข้ากั บยุคสมั ยใหม่ โดยให้ ผู้เ รีย น
เป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสรรสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนคิดค้นหาคาตอบด้วยตนเอง มี ความคิ ด
อิสระในการหายคาตอบในหลาย ๆ วิธี โดยในบางครั้ง
อยู่ภายใต้การแนะนาของครูอย่างมี ขอบเขตที่ จ ากั ด
ให้ นักเรียนได้ลงมื อกระท า ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิ ด
ความภาคภูมิใจ อันนาไปสู่ก ารค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
โดยเรียกการสอนในรูปแบบนี้ว่าการสอนแบบค้นพบ

ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น อยากติดตาม
และเกิ ดความสนใจในวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้ น
นอกจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู แล้ว
สื่อการเรียนการสอนยังเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนอีกประการหนึ่งด้วย เพราะการเรียนการสอน
จะบรรลุผ ลได้ดีเ พียงไร ขึ้ นอยู่กั บ ว่าครูผู้ส อน
จะสามารถกาหนด เลือกหรือสร้างสื่อการเรียน
การสอนได้เหมาะสมเพียงใด (สุพรรณี สุขะสันติ์,
2545, หน้า 125-126)
วิธี ก ารสอนแบบค้ น พบโดยใช้ เ กมเป็ น
กระบวนการที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ค้นพบคาตอบที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เกมเป็นกิ จกรรมการเรียน
การสอนที่ให้ผลดีในการสอนสิ่งที่เป็นนามธรรม
สู่รูปธรรมเป็นการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนสนุ ก สนาน
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะในด้านต่าง ๆ
วิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาเจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ซึ่ ง ส่ งผล ให้ ผ ลสั มฤท ธิ์ ท างก ารเรี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร์ดีขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จ ะวิจัยเกี่ยวกับ วิธีส อนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี
สอนแบบค้นพบโดยใช้เกม เพื่อศึกษาเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เ รื่ อ งเศษส่ ว นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีแบบ
ค้นพบโดยใช้เกม และการสอนตามคู่มือครู
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2. เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ เจต คติ ต่ อ วิ ชา
คณิ ตศาสตร์ เ รื่ อ งเศษส่ ว นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีแบบ
ค้นพบโดยใช้เกม และการสอนตาม คู่มือครู

การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ก าหนดแล้ ว
นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเรียน อันเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่สุดสาหรับการศึกษาตลอดชีวิตด้วย
เกมและเกมคณิตศาสตร์
จากการศึ ก ษาเกมของ ชบา ค าชื่ น
(2533, หน้า 30) พบว่า เกม เป็นกิจกรรมทีม่ ีความสาคัญ
ยิ่ งในการเร้ าความสนใจ ตลอดจนสร้ า งความ
เพลิ ด เพลิน และความสนุ ก สนานในการเรี ย น
การเล่นเกมเป็นวิธีห นึ่งที่จ ะช่วยส่งเสริม ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒ นาทักษะด้านต่าง ๆ
รวมทั้ งช่วยท าให้นักเรียนจดจาบทเรียนได้ง่าย
และรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้นจึงได้ให้ความหมายของเกม
หมายถึ ง กิ จกรรมการเรียนการสอน ที่ จั ดอยู่ ในรู ป
ของการเล่น หรือการแข่ง ขัน อย่างมี ก ฎเกณฑ์
และมีจุดประสงค์เฉพาะซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ยุพิน พิ พิ ธกุ ล และอรพรรณ ตั นบรรจง
(2531, หน้ า 205) ได้ อธิ บายว่ า การเรี ยนการสอน
โดยใช้ เกม ดั งนี้ เกมเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนซึ่ งมี
จุ ดมุ่ งหมายที่ จะให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ
และเจตคติที่ต้องการนอกเหนือจากความสนุก สนาน
ครูสามารถนาเกมไปใช้ประกอบบทเรียนในวิชาต่าง ๆ
เพราะจะท าให้ ค ลายอารมณ์ อั น ตึ ง เครี ย ด
โดยเฉพาะวิช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น นามธรรม
ครู สามารถใช้ เกมประกอบได้ อาจจะใช้ เป็ นขั้ นน า
ขั้นสอน หรือขั้นสรุปก็ได้ ทั้งนี้ต้องดูให้เหมาะสม
กับเนื้อหา
จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เกมในการสอน
คณิตศาสตร์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการ-เรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการแข่งขันคนเดียวหรือ
หลายคนแข่ ง ขัน กั น เพื่ อ ให้ ผู้เ รียนสนุ ก สนาน
พร้อมกั บ ผู้เรีย นรู้ข้อ เท็ จ จริง เกิ ดมโนมติและ

ทบทวนวรรณกรรม
วิธีการสอนแบบค้นพบ
วิธีการสอนแบบค้ นพบ เป็ นวิ ธีการสอน
ที่ เน้ นตั วนั กเรี ยนเป็ นหลั ก และเป็ นวิ ธี การสอน
ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา
คนส าคัญ ในกลุ่ม พุ ท ธินิยม (cognitivism) เช่น
ชอง เปี ยเจท์ (Jean Peaget) เจอโรม เอส บรู เ นอร์
(Jerome S. Bruner) แ ล ะ เด วิ ด อ อ ซู เบ ล
(Devid Ausubel) นั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม นี้ เ ชื่ อ ว่ า
ความรู้ เ ป็ น กระบวนการมิ ใ ช่ ผ ลผลิ ต ดั ง นั้ น
จึง เน้น กระบวนของการคิด ซึ่ง เป็นปฏิกิ ริยาที่
เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ลักษณะการสอนของครูจึงมิ ได้มุ่งให้นักเรียนท่องจ า
แต่ จะเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ย นได้ มี ส่ วนร่ วมใน
การแสวงหาความรู้ แ ละนั ก เรี ย นได้ คิ ด อย่ า ง
มี เหตุ ผลอาจกล่ าวได้ ว่า วิ ธี การสอนแบบนี้ เน้ นตั ว
นัก เรียนเป็นส าคัญ (พรรณี ชูทั ย , 2522, หน้ า
136-138, 166)
ดั งนั้ น วิ ธี ส อ น แ บ บ ค้ น พ บ คื อ
กระบวนการที่ เ น้ น ตั ว ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
โดยครูเป็นผู้ถามคาถามหรือสร้างสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้คิดแก้ ปัญ หาซึ่งเป็นหนทางนาไปสู่
การค้นพบกฎเกณฑ์ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิด
ใช้ความรู้เดิม ตลอดจนข้อมูลที่ อยู่เป็นแนวทาง
ในการค้นพบและสรุปหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือ
ค้นพบเป็นกลุ่มจากการอภิป รายของกลุ่ม วิธีการ
สอนแบบค้นพบ นอกจากจะทาให้นักเรียนเกิ ด
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พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ตามหลักการหรือตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
จากการศึ ก ษาของ ส าเริ ง งามข า
(2546, หน้ า 24-27) สรุ ป ได้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถ
ในทางด้ า นสติ ปั ญ ญ า (cognitive domain)
ในการเรียนคณิตศาสตร์ จาแนกไว้ 4 ด้าน คือ
1. การคิดคานวณด้านความรู้ความจา
(computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็น
พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ ในระดั บ ต่ าสุ ด แบ่ ง ออกเป็ น
3 ขั้น ดังนี้ (1) ความรู้ความจ าเกี่ ยวกั บข้ อ เท็ จ จริ ง
(knowledge of specific facts) (2) ความรู้ ค วามจ า
เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (knowledge of terminology)
(3) ความสามารถในการใช้ กระบวนการคิ ดค านวณ
(ability to carry out algorithms) (4) การวิ เ คราะห์
(analysis)
2. ความเข้ า ใจ (comprehension)
เป็น พฤติ ก รรมที่ ใกล้เคี ย งกั บ พฤติก รรมระดั บ
ความรู้ความจา เกี่ยวกับการคิดคานวณแต่ซับซ้อนกว่า
แบ่งได้เป็น 6 ข้อดัง นี้ (1) ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
มโนคติ (knowledge of concept) (2) ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการกฎ ทางคณิ ต ศาสตร์
และการสรุปอ้างอิงเป็นกรณีทั่วไป (knowledge
of principles, rules and generalization)
(3) ความเข้ า ใจโครงสร้ า งทางคณิ ต ศาสตร์
(knowledge of mathematical structure)
(4) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูป แบบ
ปัญหาจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง (ability
to transform problem elements from
one mode to another) (5) ความสามารถใน
การติดตามแนวของเหตุผล (ability to follow

a line of reasoning) (6) ความสามารถในการ
อ่านและตีโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ability
to read and interpret a problem)
3. การน าไปใช้ (application) เป็ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกั บ
ที่เรียนมา เพราะคล้ายปัญหาที่ นักเรียนประสบ
อยู่ในระหว่างเรียน หรือ แบบฝึกหัดที่ นักเรียน
ต้องเลือกกระบวนการแก้ ปั ญ หาได้โดยไม่ ยาก
พฤติ กรรมในระดั บนี้ แบ่ งออกเป็ น 4 ขั้ น คื อ
(1) ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ คล้ า ยกั บ
ปัญหาที่ประสบอยู่ในระหว่างเรียน (ability to
solve routine problems) (2) ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบ (ability to make comparisons)
(3) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (ability
to analyze data) (4) ความสามารถในการ
มองเห็นแบบรูปลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน
และสมมาตร (ability to recognize patterns,
isomorphisms and sysmetries)
4. ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ (analysis) เป็ น
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาที่ นักเรี ยนไม่ เคยเห็ น
หรื อไม่ เคยท าแบบฝึก หั ด มาก่ อ นซึ่ง ส่ วนใหญ่
เป็ น โจทย์ พ ลิ ก แพลง แต่ ก็ อ ยู่ในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่ เรียน การแก้โจทย์ปัญ หาดังกล่าว
ต้องอาศัยความรู้ที่ ได้เ รียนมารวมกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรม
ในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมอง
ระดับสูง แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ (1) ความสามารถ
ในการแก้ โจทย์ ปัญ หาที่ ไม่ เคยประสบมาก่ อ น
(ability to solve no routine problems)
(2) ความสามารถในการค้ น หาความสั ม พั น ธ์
(ability to discover relationship) เป็นความสามารถ
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ในการจัดส่วนต่าง ๆ ที่โจทย์กาหนดให้ใหม่ แล้วสร้าง
ความสัม พั นธ์ ขึ้น ใหม่ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปัญ หา
แทนการจาความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาแล้วมาใช้
กับข้อมู ลชุดใหม่ เท่ านั้น (3) ความสามารถในการ
สร้างข้อพิสูจ น์ (ability to construct proofs)
(4) ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ (ability
to criticize proofs) คือความสามารถที่ ควบคู่
กั บความสามารถในการสร้ างข้ อพิ สู จน์ อาจเป็ น
พฤติก รรมที่ มีความซับซ้อ นน้อ ยกว่าพฤติกรรม
ในการสร้างข้อพิ สู จน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ ต้องการให้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อ พิสูจน์ ว่าถูก ต้อ ง
หรื อไม่ มี ตอนใดผิ ดบ้ าง (5) ความสามารถในการ
สร้างสูตร และทดสอบความถูกต้อ งให้มี ผลใช้ได้
เป็นกรณีทั่วไป ที่เรียกว่า ability to formulate
and validate generalizations

2549 จ านวน 4 ห้ อ งโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ างง่า ย
(simple random sampling) แบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลอง
2 ห้ องและกลุ่ มควบคุ ม 2 ห้ อง มี นั กเรียน 100 คน
แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ม ทดลอง 50 คน
ที่ ได้ รับ การสอนโดยใช้ เกมประกอบการสอน
และกลุ่มควบคุม 50 คน ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู
หลั งจากที่ ได้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างแล้ วผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ (1) ทาการวัด
ก่อนเรียน (pre-test) ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติและใช้แบบทดสอบ
วั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน (2) ท าการสอนกลุ่ ม
ทดลองด้วยแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบ
โดยใช้เกม ด้วยแผนการสอนตามคู่มื อครู โดยผู้วิจัย
เป็นผู้สอนเองทั้ง 2 กลุ่มในเนื้อหาเดียวกันระยะเวลา
ในการสอนเท่ ากั น คื อ กลุ่ มละ 13 คาบ คาบละ
45 นาที (3) ท าการวั ด หลั ง เรี ย น (post-test)
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ แบบสอบถาม
วัดเจตคติ และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่ ง เป็ น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ใช้ ท ดสอบก่ อ นเรี ย น
(4) ตรวจผลการทดสอบ นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/FW (the statistical
package for social sciences for window)
เพื่ อวิเคราะห์ ข้อมู ลดั งนี้ (1) ค่าร้อยละ (2) ความถี่
(3) ค่ าคะแนนเฉลี่ ย (mean) (4) ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) (5) หาค่ าอ าน าจ
จาแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อโดยการหา
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกั บคะแนนรวม
(6) ห าค่ าความเชื่ อมั่ น ของแบ บ สอบ ถาม
(7) เปรี ย บเที ย บเจตคติ ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อ การเรี ยนวิช าคณิ ต ศาสตร์ข องนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบโดยใช้เกมกั บ การสอนตามคู่มื อ ครู
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูให้มีความ
หลากหลาย และตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้เรียนมากขึ้น
ประชากรที่ ศึ ก ษาได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ต บางนา
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 125 คน
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ต บางนา
จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
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ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้
ANCOVA (8) เปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ร ะหว่างกลุ่ม ทดลองกั บ
กลุ่มควบคุมโดยใช้ ANCOVA

ข้ าพเจ้ าอยากเป็ นคนเก่ งคณิ ตศาสตร์ เนื้ อหา
วิชาคณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้าเบื่อโรงเรียน และ
ข้าพเจ้าไม่อยากร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบโดยใช้เกม กับนักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามคู่มือครู มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
อย่างมีไม่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบโดยใช้เกม กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
คู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผล
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ ได้รับ การสอนโดยวิธีส อนแบบค้น พบโดยใช้
เกมกับการสอนตามคู่มือครู สรุปผลได้ดังนี้
1. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมประกอบการสอน มีเจตคติต่อการเรียน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 3 ข้อ
ระดั บดี 13 ข้ อ เฉย ๆ 13 ข้ อ และระดั บไม่ ดี 1 ข้ อ
โดย 5 อันดับแรกได้แก่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ประโยชน์มาก คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี ความส าคัญ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้คนฉลาด และมีไหวพริบ
ข้าพเจ้าอยากเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ และเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้าเบื่อโรงเรียน
นั ก เรี ย น ชั้ น ป ระถม ศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการ
สอนตามคู่มือครู มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ ในระดั บดี มาก 2 ข้ อ ระดั บดี 18 ข้ อ และเฉย ๆ
10 ข้อ โดย 5 อันดับแรกได้แก่ คณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่มีความสาคัญ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้คนฉลาด และมีไหวพริบ

อภิปรายผล
ผลจากการศึก ษาเรื่องการเปรียบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่ ได้รับ การสอนโดยวิธีส อนแบบค้น พบโดยใช้
เกมกั บการสอนตามคู่มือครู สามารถอภิป ราย
ผลได้ดังนี้
1. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมประกอบการสอน และที่ได้รับการสอน
ตามคู่มื อครู มี เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอนให้ความตระหนักกับความสาคัญในการ
เรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะวิชาคณิต ศาสตร์
เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด กระบวนการ และเหตุผล
ครูผู้ ส อนต้ อ งมี ค วามหลากหลายในการสอน
รวมไปถึงการสร้างเจตคติที่ ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ชัยศักดิ์ ลีล าจรัสกุ ล (2543, หน้า
266) กล่ า วว่ า ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ มี ค วาม
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเอง
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ให้ เข้ากั บยุคสมั ยใหม่ โดยให้ผู้เรียนเป็ นศูนย์ก ลาง
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสรรสร้างความรู้
ด้ วยตนเอง ไทรแอน ดิ ส (Triandis อ้ างถึ งใน
ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, หน้า 3) ได้กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ
ของเจตคติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ที่ สั ง เกตได้
จากการตอบสนองการรับ รู้และคาพู ดที่ แสดง
ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบด้านความรู้สึก
และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่สังเกตได้
จากท่วงทีที่แสดงออกและคาพูดที่เกี่ยวกับการกระทา
จะเห็ นได้ ว่ า เจตคติ ของบุ คคลขึ้ นอยู่ กั บสารชั กจู ง
ที่ เ ขาได้ รับ วิธี ก ารรับ สาร สถานการณ์ ฯลฯ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา บุญสูง (2540)
วิจัยเรื่อง เจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่พูดภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มโรงเรียน
ชายแดนพั ฒนา จ านวน 5 โรงเรี ยน พบว่านั ก เรีย น
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 -6 ทั้ งชายและหญิ งมี เจตคติ
ต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบโดยใช้เกม กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
คู่มื อครู มี เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่ แตกต่ างกั น
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งไม่ เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนให้
ความตระหนักกับนักเรียนทีไ่ ด้รับการสอนโดยวิธี
สอนแบบค้นพบโดยใช้เกม และนักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามคู่มือครูเหมือนกัน ทาให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีขึ้นกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญ ชลี บุญถนอม
(2542) วิจัยเรื่อง การเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนเจตคติต่อ วิช าคณิ ตศาสตร์ และ

ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ
นัก เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 1 ที่ ได้รับ การสอน
โดยวิธี ส อนแบบค้น พบโดยการใช้ เกมกั บ การ
สอนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน
โดย วิ ธี ค้ น พ บ โด ยใช้ เก ม มี เจต คติ ต่ อวิ ช า
คณิตศาสตร์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามคู่มือครู
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้ นพบโดยใช้ เกม กั บนั กเรียนที่ ได้ รับการสอน
ตามคู่มือครู มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งไม่ เป็นไป
ตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่ า
จากสภาพการเรีย นการสอนในปั จ จุบั น ยั ง ไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ของเนื้ อหาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นการคิ ด
คานวณ ความคิดรวบยอดและทักษะมีโครงสร้าง
แสดงความเป็นเหตุเป็นผลสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงยากต่อ
การเรียนรู้และท าความเข้าใจได้อ ย่างรวดเร็ว
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาเริง งามขา
(2546) วิจัย เรื่อ งการเปรีย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึก ษาปีที่ 1 โดยใช้เกมประกอบการสอน
กั บ การสอนตามคู่ มื อ ครู ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิชาคณิ ตศาสตร์ก่ อ น
และหลังโดยใช้เกมประกอบการสอนแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการ
สอนกั บ นั ก เรี ยนที่ ได้ รับ การสอนตามคู่ มื อ ครู
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
แตกต่างกั นอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ
.05
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษา ผู้ วิจัยมี ข้อ เสนอแนะ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบโดยใช้เกมกั บ การสอนตามคู่มื อ ครู

คื อ ควรมี ท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์
มากกว่ากิ จ กรรมอื่ น ส่ง เสริม การตอบปัญ หา
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทั ศนคติ เจตคติที่ ดี
ต่อ การเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ให้ ม ากขึ้ น และ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุก ง่ายต่อการเรียนการสอน
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การสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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