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 The purpose of this research was to study the effect of using Mathematics 

Instructional Activity Packages with Thai Chess on Mathayomsuksa IV Students’ 

Mathematical Reasoning Skills.  

 The subjects of this study were 20 Mathayomsuksa IV students in the first semester 

of 2008 academic year at Islamic College of Thailand, Bangkok.  They never played the 

Thai Chess before, however they were interested in applying and attending the activity. 

The students were randomly selected by using the simple random sampling technique. 

The experimental group was taught by using Mathematics Instructional Activity Packages 

with Thai Chess.  The experimental design was one group pretest-posttest design.  

The data were statistically analyzed by using t-test for Dependent Samples. 

 The results of this study revealed that students’ mathematical reasoning skills after 

using Mathematics Instructional Activity Packages with Thai Chess was statistically higher 

than before using them at the .01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 

  

 สารนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาเอาใจใสใหคําปรึกษา ตรวจแกไข

ขอบกพรองและใหคําแนะนําอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย นอกจากนี้

ผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชน ทําใหสารนิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นจาก รองศาสตราจารย 

ดร.สมชาย ชูชาติ รองศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ รองศาสตราจารยนิภา 

ศรีไพโรจน และผูชวยศาสตราจารยชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 

ณ โอกาสนี้ 

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดรับความกรุณาจาก อาจารยประสาท สอานวงศ 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ และศึกษานิเทศกกําชัย สุคนธรส เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยและแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดรับความกรุณาจากอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ซึ่งผูวิจัยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหาร คณะครู และนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอุทิศ นายสุรเจตน ศิวะโสภณพงศ 

และเพื่อนรวมงานในโรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอุทิศ ที่ไดกรุณาใหโอกาส และมีสวนสงเสริมความ 

กาวหนาทางวิชาการแกผูวิจัยมาโดยตลอด พรอมกับใหกําลังใจและสนับสนุนในการทําสารนิพนธ

จนสําเร็จลุลวงดวยดี และเพื่อนๆ พี่ๆ สาขาวิชาการมัธยมศึกษาทุกทานที่มีสวนชวยใหกําลังใจและ

คําแนะนําในการทําสารนิพนธ ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ทายสุดนี้ คุณประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา และครอบครัวที่

อุทิศกําลังใจดวยความหวงใย ตลอดจน ครู อาจารย ที่ไดใหการอบรมสั่งสอนใหผูวิจัยประสบความ 

สําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

            

          กิติโรจน ปณฑรนนทกะ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
บทที ่            หนา 
      1  บทนํา........................................................................................................................  1 

               ภูมิหลัง..................................................................................................................  1 

 ความมุงหมายของการศึกษาคนควา........................................................................   3 

 ความสาํคัญของการศึกษาคนควา........................................................................... 3 

 ขอบเขตของการศึกษาคนควา................................................................................. 3 

  ประชากรทีใชในการศึกษาคนควา....................................................................... 3 

  ตัวแปรที่ศึกษา…............................................................................................... 4 

  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา........................................................................... 4 

  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา...................................................................... 4 

  นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................... 4 

 สมมุติฐานของการศึกษาคนควา.............................................................................. 7 

 

      2  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ................................................................................  8 

               เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับชุดกิจกรรม  

 ความหมายของชุดกิจกรรม.................................................................................   8 

  ประเภทของชดุกิจกรรม......................................................................................   10 

  องคประกอบของชุดกิจกรรม...............................................................................   10 

  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม............................................................................   13 

  คุณประโยชนของชุดกิจกรรม...............................................................................   15 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม........................................................................   17 

               เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับหมากรุกไทย 

  ความหมายและประโยชนของหมากรุกไทย...........................................................   21 

  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับหมากรุกไทย......................................................................   28 

               เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับทกัษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

  ความหมายของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร.............................................   30 

  รูปแบบของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร……………………………….……   34 

  แนวทางในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร………………………...   39 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่            หนา 
      2 (ตอ)    
 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร........................................   45 

 
      3  วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา.................................................................................    50 

               การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง.....................................................................    50 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา............................................................................    51 

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ.....................................................    51 

 แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา............................................................................    55 

 วิธีดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล................................................................   56 

 การวิเคราะหขอมูล..................................................................................................   56 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………...   57 

 

      4  ผลการวิเคราะหขอมูล..............................................................................................    61 

               สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.......................................................................    61 

 ผลการวิเคราะหขอมูล.............................................................................................   61 

 

      5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ....................................................................    63 

               ความมุงหมายของการศึกษาคนควา…....................................................................    63 

 สมมุติฐานของการศึกษาคนควา.............................................................................    63 

 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา.....................................................................................    63 

 การวิเคราะหขอมูล.................................................................................................   65 

 สรุปผลการศึกษาคนควา…………………...............................................................    65 

 อภิปรายผล……….................................................................................................   66 

 ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา...............................................................................    68 

 ขอเสนอแนะ………………….................................................................................   70 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่            หนา 
บรรณานุกรม.......................................................................................................................   72 

 
ภาคผนวก............................................................................................................................   85 

  ภาคผนวก ก…………………………...................................................................................    86    

  ภาคผนวก ข…………………………...................................................................................    91 

  ภาคผนวก ค…………………………...................................................................................  132 

 

ประวัติยอผูทําสารนพินธ....................................................................................................  134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง            หนา 
 
      1 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณติศาสตร.........................    55 

      2 แบบแผนของการวิจัย....................................................................................................    56     

      3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใช  

           ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย.........................................................    61 

      4 คาความยาก (PE) และคาอํานาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัทักษะการใหเหตุผลทาง 

           คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4...............................................................    87 

      5 คา ∑xi   คา ∑xi 
2  คา si 

2 ของแบบทดสอบวัดทกัษะการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของ 

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จําแนกตามรายขอ...........................................................    87     

      6 คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณติศาสตร กอนและหลังการใชชุดกิจกรรม 

           การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยของนักเรียนกลุมตัวอยาง.....................................    89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ           หนา 
 
      1 การวางหมากรุกไทยบนกระดานกอนเริ่มเลน...................................................................    23 

      2 ลําดับข้ันของการคิด......................................................................................................    32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตรมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดและศักยภาพของบุคคลในดานความ

มีเหตุผล ความมีระบบและเปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่

ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

และเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (สสวท.  2545ก: 1) 

ทั้งนี้เนื่องจากวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด ความมีระบบระเบียบขั้นตอนใน

การคิด และความมีเหตุผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงใหความสําคัญกับวิชา

คณิตศาสตรในฐานะที่เปนเครื่องมืออันสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย อันจะชวยพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของบุคคลใหเปนคนที่มีความสมบูรณ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544ก)  

แตจากความเปนมาอันเปนรากฐานการเรียนรูคณิตศาสตรของสังคมไทย ทําใหผูเรียนไมไดเรียนคณิตศาสตร 

ในฐานะเปนเครื่องมือในการคิดและสรางสรรคทางปญญา สงผลใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรถูก

ถายทอดในฐานะเครื่องมือทางเทคนิค  ไมไดถูกถายทอดในฐานะกระบวนการคิด จึงทําใหกระบวนการ

เรียนรูไปไมถึงแกนที่เปนความเชื่อมโยงกอใหเกิดการเรียนการสอนที่เปนเสี้ยวสวนของเนือ้หาวชิาคณติศาสตร 

คือ เรียนเพื่อแกโจทยปญหาใหเปน เพื่อการสอบวัดจุดประสงคในรายวิชา (สุมาลี ชาญมหาพน.  2546: 48)  

โดยครูสวนใหญมักจะสอนแบบบรรยาย ไมใชส่ือการเรียนการสอน จะสรางนักจําไมใชนักคิด มุงแตให

ผูเรียนทองจําสูตร จํากฎหรือวิธีการตางๆ ที่มีผูอ่ืนกําหนด ซึ่งไมไดเกี่ยวของอะไรกับชีวิตของพวกเขา 

ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจเรียน ไมตั้งใจเรียน และมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร   

จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา (กองบรรณาธิการสานปฏิรูป.  2545: 33)   

 เนื่องจากสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ความรูบางอยางที่มีในอดีต อาจไมเพียงพอสําหรับ

การแกปญหาที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน และตลาดแรงงานตองการใชคนที่มีความรูและทักษะเฉพาะมาก

ข้ึน การใหความรูเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถและทักษะเฉพาะตาม 

ที่ตลาดแรงงานตองการได  เนื่องจากไมสามารถแปลงความรูในโรงเรียนไปสูความรูในการทํางานได 

นอกจากนี้ การศึกษาในปจจุบันไมตองการคนที่เกงเพียงเนื้อหาแตขาดความสามารถและคุณลักษณะ

ของคนดีและเกงที่สามารถแกปญหาในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยเหตุผลเหลานี้การจัดการ

เรียนการสอนในปจจุบันจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเนนการเรียนรูเนื้อหาสาระกลายเปนการ

เนนทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงครวมดวย และเนื่องจากทักษะ/กระบวนการทาง 
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คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่จะทําใหความรูคณิตศาสตรมีความหมายและมีคุณคา การจัดการเรียน

การสอนในปจจุบันจึงมุงพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ที่จะเปนประโยชนตอการแกปญหาในชีวิตของ

ผูเรียนมากขึ้น (อัมพร มาคะนอง.  2549: 34)  ดังจะเห็นไดวาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรที่

บรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 นั้น มีหลายทักษะที่เปนองคประกอบสําคัญที่นักเรียนจะ 

ตองใชทุกวัน โดยเฉพาะทักษะการใหเหตุผล เพราะการดําเนินชีวิตของคนเราตองขึ้นอยูกับเหตุผล ไมวา 

จะเปนความเชื่อ การโตแยง การตัดสินใจ ตองใชเหตุผลประกอบทั้งสิ้น อีกทั้งยังเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ในการหาความรูของศาสตรตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544ข: 1)  

 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา ทักษะการใหเหตุผลนับเปนหัวใจสําคัญของการสอนคณิตศาสตร 

มีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวา การสอนใหผูเรียนเรียนอยางเขาใจและมีเหตุผลเปนสิ่งที่ดีกวาการสอน

แบบใหจดจํา และจะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เกิดความมั่นใจ เชื่อวาคณิตศาสตร

เปนวิชาที่มีเหตุผลซ่ึงผูเรียนสามารถทําความเขาใจและสามารถที่จะคนพบสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเอง 

ซึ่งถึงแมวาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 จะไดกําหนดให ทักษะการใหเหตุผลเปนมาตรฐานหนึ่ง 

ที่ครูตองพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยผสมผสานไปกับการพัฒนาความสามารถอื่นๆ ของมาตรฐาน 

การเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร (สสวท.  2547: 1-3)  แตการจัดการเรียนการสอนของ

ครูสวนใหญในปจจุบันก็ยังไมไดสงเสริมพัฒนาการทางดานทักษะการใหเหตุผลนี้ไดอยางเต็มที่ ซึ่งชุด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริม

พัฒนาการทางดานทักษะการใหเหตุผลของผูเรียนได เนื่องจากเปนชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่เนน

ใหนักเรียนมีสวนรวม เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเองเปนรายบุคคล และรายกลุม 

นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจดวยตนเองบนหลักแหงความสมเหตุสมผลโดยไมได

ข้ึนอยูกับครู ครูมีหนาที่คอยชี้แนะ บรรยากาศในหองเรียนสงเสริมใหมีการฝกใชทักษะการใหเหตุผล 

ไดอยางเต็มที่ตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการอภิปราย อธิบายเหตุผล และแกปญหารวมกัน (สันทัด ภิบาลสุข.

2522: 50 , วาสนา ชาวหา.  2525: 139-140 , บุญเกื้อ ควรหาเวช.  2542: 110-111) โดยมีหมากรุกไทย

เปนสิ่งชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน ไดเรียนคณิตศาสตรในมุมมองที่เปนรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเลนหมากรุกยังชวยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอยางเปนลําดับข้ันตอน รวมไป

ถึงทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร (Berkman.  2004: 247) 

 ดวยเหตุผลตามที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร

ดวยหมากรุกไทยที่มีตอทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อนําผล 

การวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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และไดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหเปนรูปธรรมไดมากขึ้น อีกซ้ํายังเปน

แนวทางในการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับการละเลนของไทยใหครูผูสอนคณิตศาสตรนําไปประยุกตใช 

หรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

  เพื่อศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มีตอทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะชวยใหครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและผูที่เกี่ยวของกับการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ไดแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

เพื่อพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และไดแนวทางในการ

ถายทอดเนื้อหาและประสบการณทางคณิตศาสตรใหเปนรูปธรรมไดมากขึ้น อีกซ้ํายังเปนแนวทางใน

การบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับการละเลนของไทยใหครูผูสอนคณิตศาสตรนําไปประยุกตใช หรือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปนและ

สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 40 คน  

 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปนและ

สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 20 คน  

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยและวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง เซต ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด ดังนี้ 

   1. หมากรุกไทย และกฎ กติกา ในการเลน 

   2. เซต และการเขียนแสดงเซต 

   3. สับเซต 

   4. เอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

   5. การดําเนินการของเซต 

   6. แผนภาพเวนนออยเลอร 
  
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 โดยใชเวลาในการทดลอง 9 คาบ  คาบละ 60 นาที  ประกอบดวยการทดสอบทักษะการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรกอนการใชชุดกิจกรรม (Pre-test) 1 คาบ การปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 7 คาบ  และทดสอบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุด

กิจกรรม (Post-test) 1 คาบ  โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย  หมายถึง ชุดการจัดกิจกรรม

และ ส่ือ อุปกรณ ตางๆ ที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย ทั้งใชสําหรับ

ประกอบการบรรยายของครู การเรียนเปนกลุมยอย และการเรียนเปนรายบุคคลของนักเรียน โดย

เนื้อหาในกิจกรรมเปนการบูรณาการเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรเขากับการเลนหมากรุกไทย  ซึ่งชุด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยนี้ ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นเอง โดยศึกษารูปแบบชุดกิจกรรม

ของ ปฐมาพร อาสนวิเชียร (2541: 7) ธัญสินี ฐานา (2546: 15) รุงโรจน กิติสัทธาธิก (2547: 14) 

ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: 19) และประไพ เหมรา (2549: 28) ซึ่งประกอบดวย  

1.1  ชื่อกิจกรรม เปนการตั้งชื่อชุดกิจกรรมใหมีความนาสนใจ และสอดคลองกับ

จุดประสงคของแตละกิจกรรม 
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   1.2  เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกถึงเวลาที่ใชในการทําชุดกิจกรรม  

   1.3  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแตละชุดกิจกรรม 

   1.4 จุดประสงค เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนทําชุดกิจกรรมแลว 

   1.5 เนื้อหาสาระ เปนสวนที่อธิบายถึงเนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรม  

   1.6 ส่ือการเรียนรู เปนสวนที่ระบุถึง ส่ือ วัสดุอุปกรณที่ตองใชในแตละชุดกิจกรรม 

   1.7 กิจกรรม เปนสวนที่อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการดําเนินกิจกรรม 

   1.8 การประเมินผล  เปนสวนที่ประเมินความรูความสามารถ และพฤติกรรมของ

นักเรียนหลังจากปฏิบัติกิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยจํานวน 7 ชุด 

ดังนี้ 

    ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

    ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต 

    ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกับสับเซต  

    ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

    ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต 

    ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร 

    ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

 

  2. หมากรุกไทย หมายถึง เกมกีฬาชนิดหนึ่งของคนไทย ที่ใชผูเลนสองคนผลัดกันเดินตัว

หมากคนละ 1 คร้ัง บนกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8×8 ชอง จนกวาตัวขุนของฝายใดฝายหนึ่งจะถูก

รุกจนหมดตาเดิน ผูเลนทั้งสองฝายจะมีตัวหมากที่มีสีตางกันอยูคนละ 16 ตัว ประกอบดวย ขุน 1 ตัว 

เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว โดยตัวหมากแตละชนิดจะมีลักษณะการเดินที่

แตกตางกันตามกฎกติกาที่กําหนด ดังนี้  

   ขุน เปนตัวหมากรุกที่สําคัญที่สุด มีการเดินและการกินไปในทิศทางรอบตัวไดคร้ังละ 

1 ชอง แตไมสามารถเดินเขาไปในตากินของตัวหมากฝายตรงขามได  

   เรือ มีการเดินและการกินไปในแนวตั้งและแนวนอนไดคร้ังละหลายๆ ชอง ในลักษณะ

ระยะยาว แตไมสามารถเดินขามตัวหมากตัวอื่นๆ ได   

   มา มีการเดินและการกินเปนรูปตัวแอล (L) ในทิศทางรอบตัวไดครั้งละ 3 ชอง และ

สามารถเดินขามตัวหมากตัวอื่นๆ ได   

   โคน มีการเดินและการกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ดาน และทางขางหนาไดคร้ังละ 1 ชอง  
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   เม็ด มีการเดินและการกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ดาน ไดคร้ังละ 1 ชอง  

   เบี้ย มีการเดินไปทางขางหนาและการกินในแนวทแยงดานหนาไดคร้ังละ 1 ชอง เมื่อ

ตัวเบี้ยเดินไปถึงแนววางตัวเบี้ยของฝายตรงขามจะกลายเปนตัวเบี้ยหงาย ซึ่งจะทําใหตัวเบี้ยหงายตัวนั้น 

มีการเดินและการกินเชนเดียวกับตัวเม็ดทุกประการ 

   ขอตกลงเบื้องตนในการเลน มีดังนี้ 

   - ผูเลนแตละคนจะผลัดกันเดินตัวหมากของฝายตนเองไดคร้ังละ 1 ตัวเทานั้น 

   - ถาเดินตัวหมากของฝายตนเองไปในตําแหนงที่ตัวหมากของฝายตรงขามตั้งอยู ตัว

หมากของฝายตรงขามจะถูกกิน และจะตองกินตัวหมากของฝายตรงขามเทานั้น  

   - ถาเดินตัวหมากไปในตําแหนงที่ตาตอไปสามารถกินตัวขุนของฝายตรงขามได จะ

เรียกวารุก โดยตาตอไปฝายตรงขามจะตองปองกันหรือเดินหนีไมใหตัวขุนอยูในตําแหนงที่จะถูกกิน  

   - ถาตัวขุนถูกรุกอยูและไมสามารถเดินหนีหรือปองกันการรุกได จะถือวาเปนฝายแพ  

   - ถาตัวขุนไมถูกรุกและในตาตอไปไมสามารถเดินตัวหมากใดๆ ไดเลย จะถือวาเสมอกัน  

   - ในการเริ่มตนเลนสามารถเดินตัวหมากของตนเองตัวใดกอนก็ได 

   - กอนเริ่มเลน ผูเลนจะตองวางตัวหมากบนกระดานใหถูกตองเสียกอน จึงจะเริ่มเลนได 

โดยเริ่มวางตัวหมากจากแถวริมกระดานที่อยูทางผูเลนแตละฝายโดยเรียงจากซายไปขวา คือ เรือ มา 

โคน ขุน เม็ด โคน มา เรือ และขามเวนไวหนึ่งแถวปลอยวางไว ไปวางกองทัพเบี้ยทั้ง 8 ตัว ที่แถวสาม 

และจะสังเกตไดวา ตัวขุนกับตัวเม็ดของแตละฝายจะตองวางไมตรงกัน ซึ่งสามารถแสดงการวางตัว

หมากรุกไทยบนกระดานกอนเริ่มเลนไดตามรูปภาพที่ไดมาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2007: Online) 

ดังนี้ 
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  3. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 

หาขอมูลและหลักฐานตางๆ ที่มีความสัมพันธกันอยางมีวิจารณญาณ เพื่อนํามาวินิจฉัยในการอธิบาย

และยืนยันขอสรุปตางๆ ไดอยางถูกตอง ผูวิจัยวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนจาก

แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผูวิจัยเปนผูสราง 

ข้ึนเอง จํานวน 5 ขอ  โดยใชเกณฑการประเมินทักษะการใหเหตุผลซ่ึงดัดแปลงมาจากเกณฑของสถาบัน 

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 52) ดังนี้ 

 

 

ร ะ ดั บ
คะแนน 

การใหเหตุผลที่ปรากฏใหเห็น 

0 ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ / แนวคิดไมถูกตองเลย 

1 มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ หรือมีขอบกพรองมากกวา 2 แหง 

2 มีการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ แตมีขอบกพรอง 2 แหง 

3 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล มีขอบกพรอง 1 แหง 

4 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลโดยไมมีขอบกพรอง 

 

   

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุก

ไทย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 

   1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

   1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

   1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 

   1.4 ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 

   1.5 คุณประโยชนของชุดกิจกรรม 

   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 

  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหมากรุกไทย 

   2.1 ความหมายและประโยชนของหมากรุกไทย 

   2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหมากรุกไทย 

  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   3.1 ความหมายของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   3.2 รูปแบบของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   3.3 แนวทางในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม (Activity Packages) มีความหมายไปในทางเดียวกันกับชุดการสอน 

(Instructional Packages) และชุดการเรียน (Learning Packages) แตเดิมเรียกวาชุดการสอน 

เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชสอนนักเรียน  แตตอมาเมื่อแนวคิดที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมีบทบาท

มากขึ้นจึงนิยมเรียกกันวาชุดการเรียน (กาญจนา เกียรติประวัติ.  2524: 60-61)  แตเนื่องจาก 

ในการเรียนการสอนใดๆ การสอนของครูและการเรียนรูของนักเรียนเปนสิ่งที่ตองเกิดรวมกัน 

ผูวิจัยจึงเลือกใชคําวา “ชุดกิจกรรม” เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ตองเกิดจากความรวมมือของทั้งครูและ

นักเรียน  
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  เนื่องจากนักการศึกษาในตางประเทศนั้นนิยมใชคําวาชุดการสอน และชุดการเรียนมากกวา

ชุดกิจกรรม ซึ่งตางก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึงความหมายของชุดการ

สอน และความหมายของชุดการเรียนที่ไดมีนักการศึกษาในตางประเทศไดกลาวถึงไวแทนความหมาย

ของชุดกิจกรรม ดังนี้ 

   ราวนทรี (Rowntree.  1981: 206) ใหความหมายของชุดการเรียนวาเปน ชุดของสื่อประสม

ที่รวบรวมเนื้อหาไวในหัวขอที่แนนอนชัดเจน เปนการเรียนรูรายบุคคลหรือเปนกลุม และมีคําแนะนําใน 

การเรียนรูสําหรับผูเรียน  

   บราวน (Brown.  1983: 389) ใหความหมายของชุดการสอนวาเปน ชุดของสื่อประสม

ที่สรางขึ้นเพื่อชวยใหครูสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกลองหรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไป

ดวยสิ่งของหลายอยาง บางชุดอาจประกอบไปดวยเอกสารเพียงอยางเดียว บางชุดอาจจะเปนโปรแกรม

ที่มีบัตรคําสั่งใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  

   พรอคเทอร (Proctor.  2003: 2: Online) ใหความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนวา

เปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการรายบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดในทิศทางที่ตนตองการ และชวยฝกใหผูเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรูได โดยในชุดกิจกรรมนี้จะ

ประกอบดวยสวนสําคัญของความรู ไดแก ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด หรือความคิดรวบยอดอยางใดอยางหนึ่ง 

   ปฐมาพร อาสนวิเชียร (2541: 7) เพ็ญประภา แสนลี (2542: 10) เยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์ 

(2543: 23) พรศรี บุญรอด (2545: 10) สมควร ปานโม (2545: 23) อรุณี สุพรรณพงศ (2545: 29) 

ธัญสินี ฐานา (2546: 9) ศิริพร รัตนโกสินทร (2546: 34) จริยาวดี บรรทัดเที่ยง (2547: 10) รุงโรจน 

กิติสัทธาธิก (2547: 9) นิพนธ ฝายบุญ (2548: 26) ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: 11) ศิริพร ศรีปุย 

(2548: 33) และประไพ เหมรา (2549: 23) ไดสรุปความหมายของชุดกิจกรรมไวในแนวเดียวกัน ดังนี้ 

ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนหรือชุดการสอนที่เปนสื่อประสมทางการศึกษาที่ครูสรางขึ้นอยางมี

ระบบและสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสูตร ประกอบดวยสื่อ อุปกรณ และกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีระบบเปนขั้นตอน เพื่อให

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่

วางไว โดยครูอาจเปนผูใชในการสอนหรือนักเรียนเปนผูใชศึกษาดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษาให

คําแนะนําชวยเหลือและมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใช 

   จากการศึกษาความหมายของชุดกิจกรรมพอจะสรุปไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง  

การจัดกิจกรรมและสื่อ อุปกรณ ตางๆ เขาเปนชุด ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยาง 

หลากหลาย ทั้งใชสําหรับประกอบการบรรยายของครู การเรียนเปนกลุมยอย และการเรียนเปน 

รายบุคคลของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
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 1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  นงลักษณ แกวมาลา (2547: 9) วัชราภรณ เจริญสุข (2547: 13) พนารัตน แชมชื่น 

(2548: 16) และสุรชัย จามรเนียม (2548: 12) ไดสรุปการแบงประเภทของชุดกิจกรรมไวคลายๆ กัน 

ตามลักษณะของการใช ดังนี้ 

    1. ชุดกิจกรรมแบบคําบรรยายหรือสําหรับครู ใชเพื่อลดบทบาทของครูใหพูดนอยลง 

นักเรียนไดทํากิจกรรมมากขึ้น 

    2. ชุดกิจกรรมกลุม เปนชุดกิจกรรมที่ใหนักเรียนรวมกันศึกษาเปนรายกลุมยอย 

แตละชุดกิจกรรมอาจมีชุดกิจกรรมยอยๆ ไปอีก เพื่อสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน โดยครูมีหนาที่

คอยอธิบายใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดสงสัยหรือไมเขาใจในชุดกิจกรรม 

    3. ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับใหนักเรียน 

ไดเรียนรูไดดวยตนเอง นักเรียนสามารถเรียนนอกเวลาได เมื่อเกิดขอสงสัยครูมีหนาที่คอยใหความ

ชวยเหลือ เสนอแนะ 

   จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมสรุปไดวา ชุดกิจกรรมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ   

    1. ชุดกิจกรรมสําหรับครูผูสอน ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบบรรยาย

ของครูใหสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ครูพูดนอยลง และนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใต

การดูแลของครู   

    2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองเพียง

ลําพัง หรือเรียนรูดวยตนเองรวมกันเปนรายกลุมยอย โดยมีครูคอยชี้แนะและใหคําปรึกษา  

    3. ชุดกิจกรรมสําหรับครูและนักเรียน เปนชุดกิจกรรมที่ผสมผสานกันระหวางชุด

กิจกรรมแบบที่ 1 และแบบที่ 2 โดยมีทั้งกิจกรรมที่ครูตองเปนผูอธิบายใหกับนักเรียนเอง และกิจกรรมที่

นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเองตามลําพัง หรือเรียนรูดวยตนเองรวมกันเปนรายกลุมยอย ทั้งนี้ครูตองเปน

ทั้งผูอธิบายและเปนที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางใหกับนักเรียน 

 
 1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรมเพื่อนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสรางตองศึกษาถึง

องคประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรม เพื่อนําไปเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมที่

จะสราง ซึ่งจะสงผลใหชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ  

  เนื่องจากนักการศึกษาในตางประเทศนั้นนิยมใชคําวาชุดการเรียนมากกวาชุดกิจกรรม 

ซึ่งตางก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนที่ไดมี

นักการศึกษาในตางประเทศไดกลาวถึงไวแทนองคประกอบของชุดกิจกรรม ดังนี้ 



11 

   ฮุสตัน และคนอื่นๆ (Houston; et al.  1972: 10-15) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุด

การเรียนไว ดังนี้ 

    1. คําชี้แจง (Prospectus) ในสวนนี้จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย 

ขอบขายของชุดการเรียน ส่ิงที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียน และขอบขายของกระบวนการทั้งหมด

ในชุดการเรียน 

    2. จุดมุงหมาย (Objectives) คือ ขอความที่ชัดเจนไมกํากวมที่กําหนดวาผูเรียนจะ 

ประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 

    3. การประเมินผลเบื้องตน (Pre-Assessment) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพื่อให 

ทราบวาผูเรียนอยูในการเรียนจากชุดการเรียนนั้น และเพื่อดูวาผูเรียนไดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย

เพียงใด  การประเมินเบื้องตนนี้อาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียนปากเปลา การทํางาน 

ปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ เพื่อใหรูถึงความตองการและความสนใจ 

    4. การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกําหนดแนวทาง และวิธี

เพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 

    5. การประเมินขั้นสุดทาย (Post-Assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวัดผลการ

เรียนหลังจากที่เรียนแลว 

   คารดาเรลลี่ (Cardarelli.  1973: 150) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไว 

ดังนี้ 

    1. หัวขอ (Topic)  

    2. หัวขอยอย (Sub Topic) 

    3. จุดมุงหมาย หรือเหตุผล (Rationale) 

    4. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 

    5. การทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) 

    6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self-Evaluation) 

    7. การทดสอบยอย (Quiz หรือ Formative Test) 

    8. การทดสอบขั้นสุดทาย (Post-Test หรือ Summative Evaluation) 

   ดวน (Duane.  1973: 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไว ดังนี้ 

    1. จุดมุงหมายและเนื้อหา 

    2. บรรยาย 

    3. มีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

    4. มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 
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    5. มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ 

    6. มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน ระหวางเรียน และหลังการเรียน 

    7. คําแนะนําของครู 

   ปฐมาพร อาสนวิเชียร (2541: 7) ธัญสินี ฐานา (2546: 15) รุงโรจน กิติสัทธาธิก 

(2547: 14) ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: 19) และประไพ เหมรา (2549: 28) ไดสรุปองคประกอบของ

ชุดกิจกรรมไวคลายคลึงกัน ดังนี้ 

    1. คูมือการใชชุดกิจกรรม เปนคูมือเพื่อใหผูเรียนใชศึกษาและปฏิบัติ 

    2. ชื่อชุดกิจกรรม เปนชื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร 

    3. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม   

    4. จุดประสงคของกิจกรรม เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนศึกษา

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแลว 

    5. เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม 

    6. สถานที่ เปนสวนที่ระบุในกิจกรรมวาควรใชสถานที่แบบใดจึงจะเหมาะสมใน

การปฏิบัติกิจกรรม 

    7. ส่ือการเรียนรู เปนสวนที่ระบุในกิจกรรมนั้นวามีวัสดุ-อุปกรณ อะไรบาง 

    8. เนื้อหาสาระ เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน 

       9. กิจกรรม เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติ 

       10. แบบฝกทักษะ เปนแบบฝกหัดภายหลังการเรียน   

       11. การประเมินผล เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความรูความสามารถและ

พฤติกรรมของตนจากการที่ไดปฏิบัติกิจกรรม  

   จากองคประกอบของชุดกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกกลาวถึงนั้นพอสรุปไดวา ชุดกิจกรรมมี

องคประกอบหลักอยู 3 ประการ คือ 1.คูมือการใช  2.เนื้อหากิจกรรม  และ3.การประเมินผล  สําหรับ

งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม โดยประยุกตมาจากองคประกอบของ  

ปฐมาพร อาสนวิเชียร (2541: 7) ธัญสินี ฐานา (2546: 15) รุงโรจน กิติสัทธาธิก (2547: 14)  

ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: 19) และประไพ เหมรา (2549: 28) ซึ่งปรับใหเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และลักษณะของชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้  

1. ชื่อกิจกรรม เปนการตั้งชื่อชุดกิจกรรมใหมีความนาสนใจ และสอดคลองกับ 

จุดประสงคของแตละกิจกรรม 

   2. เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกถึงเวลาที่ใชในการทําชุดกิจกรรม  
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   3. คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแตละชุดกิจกรรม 

   4. จุดประสงค เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนทําชุดกิจกรรมแลว 

   5. เนื้อหาสาระ เปนสวนที่อธิบายถึงเนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรม  

   6. ส่ือการเรียนรู เปนสวนที่ระบุถึง ส่ือ วัสดุอุปกรณที่ตองใชในแตละชุดกิจกรรม 

   7. กิจกรรม เปนสวนที่อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการดําเนินกิจกรรม 

   8. การประเมินผล  เปนสวนที่ประเมินความรูความสามารถ และพฤติกรรมของ

นักเรียนหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 

 
 1.4 ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรม ผูสรางจะตองศึกษาขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมกอนวาตอง

ดําเนินการสรางอยางไรบาง  

  เนื่องจากนักการศกึษาหลายๆ ทานนั้นนิยมใชคําวาชุดการสอน และชุดการเรียนมากกวา

ชุดกิจกรรม ซึ่งตางก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุด

การสอน ข้ันตอนการสรางชุดการเรียน และขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมที่ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึง

ไว ดังนี้ 

   ฮีทเทอรส (Heathers.  1977: 342-344) กลาวถึงขั้นตอนสําหรับการสรางชุดการสอน 

คือ 

    1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะนํามาใหผูเรียนไดศึกษา แลวจัดลําดับข้ัน

เนื้อหาใหตอเนื่องจากงายไปยาก 

    2. ประเมินหาความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน 

    3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดย

คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 

    4. กําหนดรูปแบบของการเรียน 

    5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงานหรืออํานวยความสะดวกในการเรียน 

    6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคในการเรียนหรือไม 

   เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 44) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนวาควร

ดําเนินการ ดังนี้ 

    1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 

    2. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 
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    3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 

    4. วิเคราะหแหลงทรัพยากรที่ตองการ ทั้งทรัพยากรที่มีอยูและขอจํากัด (Resources 

and Constraints) 

    5. เลือกหรือผลิตวัสดุเพื่อสอน 

    6. ออกแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

    7. ทดลองและปรับปรุงแกไข 

    8. นําไปใช  

   นงลักษณ แกวมาลา (2547: 14) รุงโรจน กิติสัทธาธิก (2547: 18) ศิรินทิพย คําพุทธ 

(2548: 24) สุรชัย จามรเนียม (2548: 25-26) และ ประไพ เหมรา (2549: 30) ไดสรุปข้ันตอนในการสราง

ชุดกิจกรรมไวในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

    1. กําหนดหัวขอเร่ืองที่ตองการทําในรูปของชุดกิจกรรม 

    2. ศึกษาหลักสูตรเนื้อหาสาระของหนวยการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูของ

เร่ืองที่จะนํามาสรางชุดกิจกรรมอยางละเอียด 

    3. แบงหนวยการเรียนรูออกเปนหนวยยอย 

    4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

    5. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    6. เลือกและผลิตสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับแตละหนวยการเรียนรู พรอมทั้งจัด

ส่ือการเรียนอยางเปนระบบ 

    7. กําหนดแบบประเมิน พรอมทั้งกําหนดเกณฑการประเมินอยางละเอียด 

    8. ทดลองใชชุดกิจกรรมกับผูเรียนที่เปนตัวอยางของกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดชุด

กิจกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผูเรียน 

    จากการศึกษาขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมสรุปไดวามีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้  

1. กําหนดหัวขอเรื่องที่จะสราง  2. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหาตางๆ  3. กําหนดหนวย

การเรียนการสอนและความคิดรวบยอดของแตละหนวย  4. กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน   

5. ออกแบบกิจกรรมและกําหนดสื่อการเรียนการสอน  6. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ตองใช 

7. กําหนดรูปแบบของการประเมินผล  8. ทดลองใช 

   ซึ่งการสรางชุดกิจกรรมในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดประยุกตข้ันตอนในการสรางตาม 

แนวคิดของ นงลักษณ แกวมาลา (2547: 14) รุงโรจน กิติสัทธาธิก (2547: 18) ศิรินทิพย คําพุทธ 

(2548: 24) สุรชัย จามรเนียม (2548: 25-26) และประไพ เหมรา (2549: 30) 
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 1.5 คุณประโยชนของชุดกิจกรรม 
  เนื่องจากนักการศึกษาหลายๆ ทานนั้นนิยมใชคําวาชุดการสอน และชุดการเรียนมากกวา

ชุดกิจกรรม ซึ่งตางก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึงคุณประโยชนของชุด

การสอน คุณประโยชนของชุดการเรียนการสอน และคุณประโยชนของชุดกิจกรรม ที่ไดมีนักการศึกษา

ไดกลาวถึงไว ดังนี้ 

   กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 175-176) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนการ

สอนไว ดังนี้ 

    1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทการบอกของครู 

    2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน เพราะสื่อประสม (Multi Media) 

ที่ไดจัดไวในระบบ เปนการเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 

    3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู

พิจารณาขอมูล และฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

    4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 

    5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 

    6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไม

จําเปนตองใชเฉพาะในโรงเรียน 

   ชม ภูมิภาค (2524: 99-100) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของชุดการสอน ดังนี้ 

    1. ชวยใหครูไมตองเสียเวลาคิดคนมาก และยังเปนวิธีอบรมครูประจําการเรื่อง

การดําเนินการสอนไดอีกประการหนึ่ง 

    2. ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนที่ชัดเจน ตลอดจนรูวิธีการที่จะบรรลุ

จุดมุงหมายนั้น เพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียน และนักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา 

    3. ในการบริหารการศึกษา ทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบ สามารถ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได 

    4. ชุดกิจกรรมที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะ

พิสัย บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภท คือ ใชส่ือประสมหลายอยาง (Multimedia Approach)  เพื่อสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล และเพิ่มพูนความสมบูรณใหแกการรับรู 

    5. กําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไดชัดเจนวาตอนใดใครจะทําอะไร อยางไร 

ลดบทบาทในการกระทําของครูขางเดียว นักเรียนไดกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูแบบสกริยา (Active Learning) 

    6. เปนขบวนการเรียนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นักเรียนรูผลของการ

กระทําของตนเปนการเสริมแรงการเรียนรูประการหนึ่ง 
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    7. ชุดกิจกรรมเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบ เร่ิมต้ังแตจุดมุงหมาย กระบวนการ

สอน และการประเมิน 

    8. ชุดกิจกรรมเกิดจากการนําเอาวิธีระบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพเพราะ

ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพแลว โดยมีผูชํานาญทั้งเนื้อหาและวิธีการ รวมกันสรางเปนแมแบบ 

และสามารถขยายชุดกิจกรรมไปไดอีก 

   วาสนา ชาวหา (2525: 139-140) ไดกลาวถึง คุณประโยชนของชุดการเรียนการสอน

ที่มีตอการเรียนการสอนไว ดังนี้ 

    1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยไมตองอาศัย

ครูผูสอน และเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวลวา 

จะตามเพื่อนทันหรือไมหรือตองเสียเวลาคอยคนอื่น 

    2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 

    3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส อาจใชชุดการเรียนการสอนนี้ใน

กรณีที่ครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนไมได 

    4. ฝกนักเรียนใหเรียนรูโดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสภาพการณในชั้นเรียน

ปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวาง และเปน

การเนนกระบวนการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา 

   พรทิพย แกวใจดี (2545: 20) ธัญสินี ฐานา (2546: 21) วัชราภรณ เจริญสุข (2547: 22) 

รุงโรจน กิติสัทธาธิก (2547: 20) ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: 26) และประไพ เหมรา (2549: 34) ไดสรุป

คุณประโยชนของชุดกิจกรรมไวในแนวทางเดียวกันดังนี้ ชุดกิจกรรมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน

ของครูและจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามจุดประสงค

ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ เราความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียน 

รูจุดมุงหมายชัดเจน และมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการเรียน สามารถเรียนดวยตนเองตามความสามารถ

และความสนใจของตนเอง จึงทําใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวยังทราบผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย หรือเกิดความทอถอยในการเรียน 

เพราะผูเรียนมีสิทธิที่จะกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองไมเขาใจใหมได อีกทั้งยังเปนการชวยฝกการทํางาน

รวมกันกับผูอ่ืนเพื่อใหผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   จากการศึกษาคุณประโยชนของชุดกิจกรรมสรุปไดวา ชุดกิจกรรมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางเต็มที่ และชวยแบงเบา

ภาระตางๆ ของครู ทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 
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 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เนื่องจากนักการศึกษาในตางประเทศนั้นนิยมใชคําวาชุดการสอน และชุดการเรียน

มากกวาชุดกิจกรรม ซึ่งตางก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวกับชุดการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมที่ไดมีนักการ

ศึกษาในตางประเทศไดกลาวถึงไว ดังนี้ 

   มีคส (Meeks.  1972: 4296-4296-A) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช

ชุดการเรียนกับวิธีสอนแบบธรรมดา พบวา วิธีสอนโดยใชชุดการเรียนมีประสิทธิภาพมากกวาการสอน

ดวยวิธีสอนแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสํารวจความคิดเห็นของ

กลุมทดลอง พบวา ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีตอการสอนโดยใชชุดการเรียนเพิ่มขึ้นหลังการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา การสอนโดยใชชุดการเรียนดีกวาการสอนแบบธรรมดา 

   บรอวเลย (Brawley. 1975: 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุด

การสอนแบบสื่อประสมสอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กที่เรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียน

ชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary Level มา

ทดสอบกอนและหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองที่ใชชุดการสอนบอกเวลาตอเนื่องของบรอวเลย 

(Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชชุด

การสอน 

   เอ็ดเวิรด (Edward. 1975: 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสที่

ทําการเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียนดวย

ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 25 คน ผลการทดลองพบวาทั้ง 

2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการเรียน

ดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนํา ถาชุดการเรียนนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตองตามกระบวนการ 

ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน  

   บราวน (Brown.  1991: Online) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางวิธีสอนแบบ

ดั้งเดิม วิธีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา (Contract Activity Packages) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในระดับเกรด 4 ของโรงเรียนในเขตแมน้ํามิสซิสซิปป

ในอเมริกากลาง โดยนักเรียนทั้งในกลุมควบคุมที่ถูกสอนโดยใชวิธีสอนแบบดั้งเดิม และนักเรียนในกลุม

ทดลองที่ถูกสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญาใชระยะเวลาในการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะตางๆ ทาง

คณิตศาสตรเทากัน คือ 6 สัปดาห จากการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนที่ถูกสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา 
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และนักเรียนที่ถูกสอนโดยใชวิธีสอนแบบดั้งเดิมมีผลรวมคะแนนวิชาคณิตศาสตรและคะแนนการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และพบวานักเรียนที่ถูกสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการคํานวณคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ถูกสอนโดยใชวิธีสอนแบบดั้งเดิม

อยางมีนัยสําคัญ 

   โรเบิรตส (Roberts.  2004: Online) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการ

สอนแบบดั้งเดิม (Traditional) กับการสอนโดยใชชุดโปรแกรมแบบเรียงลําดับการเรียนรู (Programmed 

 Learning Sequenced) กับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา (Contract Activity Packages) ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอการสอนของนักเรียนเกรด 6 จํานวน 93 คน ที่เรียนในโมดูล

วิทยาศาสตร จากการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนในกลุมที่ถูกสอนโดยใชชุดโปรแกรมแบบเรียงลําดับ

การเรียนรูมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอการสอนที่สูงกวานักเรียนในกลุมที่ถูกสอน

แบบดั้งเดิม และนักเรียนที่ถูกสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และนักเรียนในกลุมที่ถูกสอนโดยใชชุดโปรแกรมแบบเรียงลําดับการเรียนรูมีผลคะแนนการทดสอบสูง

กวานักเรียนในกลุมที่ถูกสอนแบบดั้งเดิม (10.258) และนักเรียนที่ถูกสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญา 

(8.602) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการ

ทดลองยังพบวาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุดคือ วิธีการสอนแบบดั้งเดิม และสรุปไดวาวิธี 

การสอนโดยใชชุดโปรแกรมแบบเรียงลําดับการเรียนรู และวิธีการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสัญญามี

ประโยชนกวาวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 

 
  งานวิจัยในประเทศไทย 
   ปฐมาพร อาสนวิเชียร (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจ

ในการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 ที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู (Learning cell) โดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือ

ครู  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่รับการสอนแบบเรียนเปนคู (Learning cell) โดยใชชุดกิจกรรม

คณิตศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   เพ็ญประภา แสนลี (2542: 57) ไดทําการวิจัยการสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ 

เร่ืองพหุนาม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการสูง 
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กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคิดเห็นของครูหลังการใชชุด

กิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

   สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543: 97-98) ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรม

คณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL เรื่องเสนขนานและความคลาย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังไดรับการสอน

ดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL สูงกวากอนไดรับการ

สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สุภาพร บุญหนัก (2544: 73) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตรโดยวิธี

แกปญหา เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผล

การศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยวิธีแกปญหา เรื่อง ความเทากันทุกประการมปีระสิทธภิาพ

สูงกวาเกณฑ 80/80 ทั้งผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังการทดลองสูงกวา

กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   กัลยา ทองสุ (2545: 97) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบ

สืบสวนสอบสวนเพื่อสงเสริมการใชตัวแทน (Representation) เรื่องระบบสมการเชิงเสน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภายหลังที่

นักเรียนไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมมีความคงทนในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   พรทิพย แกวใจดี (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใชในหอง 

ปฏิบัติการคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคตอการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   พรศรี บุญรอด (2545: 65-67) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ืองปริมาตรและพื้นที่ผิว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการทดลองสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สมควร ปานโม (2545: 64-65) ไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร

แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับวิชาชีพ เร่ือง เซต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 (ปวส.1)  
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   อรุณี สุพรรณพงศ (2545: 102) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

แบบสรรคสรางองคความรูดวยตนเอง โดยวิธีสอนแบบคนพบดวยการแนะแนวทาง เร่ือง เสนตรงและ

มุม ความยาว พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังไดรับการสอนสูงกวากอนสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสนใจในการเรียนของนักเรียนโดยการสังเกตภายหลังการ

ทดลองสูงกวากอนทดลอง 

   ธัญสินี ฐานา (2546: 75) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อ

แกไขขอบกพรองทางดานทักษะกระบวนการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษา

พบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   อารีย ศรีเดือน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

แบบปฏิบัติการ เร่ือง การประยุกต 1 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนไดรับการสอนดวยการ

ใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ

นักเรียนภายหลังรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ศิรินทิพย คําพุทธ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

แบบ STAD เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา

คุณภาพของชุดกิจกรรมอยูในระดับดีขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมต่ํากวาเกณฑรอยละ 50 ของที่กําหนดไวอยางไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

   สุรชัย จามรเนียม (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

บูรณาการเชิงเนื้อหาที่มีตอความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา

พบวา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ของที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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   ประไพ เหมรา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบ

ปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เร่ือง เศษสวนสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผานเกณฑรอยละ 60 ข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม สรุปไดวา ชุดกิจกรรมเปนสิ่งที่มีประโยชน 

ชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ดีข้ึน มีความสนใจและเจตคติที่ดีในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ชวยแกไขขอบกพรองทางดานการเรียนรูได 

และยังสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง อีกทั้งยังเปนอีกแนวทาง 

หนึ่งใหครูผูสอนนํารูปแบบตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหนักเรียน

มีทักษะ/กระบวนการทางดานตางๆ ที่ดียิ่งข้ึน 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหมากรุกไทย 
 2.1 ความหมายและประโยชนของหมากรุกไทย 
  หมากรุกเปนเกมกีฬาที่ไดนํากระบวนการทําสงครามมาเปนเกมการเลน ซึ่งใชตัวหมาก

แทนยุทธวิธีการรบและการเดินบนกระดาน โดยใชความคิด สติปญญา และความเขาใจในการเลนของ

ผูเลนเองเปนหลัก หมากรุกจะแตกตางจากกีฬาชนิดอื่นตรงที่เปนเกมการเลนที่ใชสมองมากกวาใช

พละกําลัง สวนการเดินตัวหมากแตละครั้งจะตองกลั่นกรองจากสมองเปนอยางดี ไมเชนนั้นอาจทําใหแพได   

  หมากรุกเปนเกมการเลนที่ปรากฏมาชานานนับพันปแลว ในประเทศอินเดีย ชาวอินเดีย

ไดอางวาหมากรุกไดเกิดขึ้นเมื่อตอนพระรามไปลอมเมืองลงกา นางมณโฑเห็นทศกัณฐเดือดรอน

รําคาญในการที่จะตองเปนกังวลคิดตอสูศึกสงครามจนไมมีเวลาสงบสุขเลย นางมณโฑรูวาจะชักชวน

ทศกัณฑใหพักผอนดวยประการอื่นก็คงไมยอม นางจึงเอากระบวนการสงครามมาทําเปนหมากรุกขึ้น

ใหทศกัณฑเลนแกรําคาญ ดังที่พวกชาวอินเดียไดกลาวกันมา หมากรุกพวกชาวอินเดียจะเรียกวา 

จตุรงค เพราะเหตุที่คิดเอากระบวนการสงครามพล 4 เหลามาทําเปนตัวหมากรุกคือ หัสดีพลชาง (โคน) 

อัศวพลมา (มา)  โรคะพลเรือ (เรือ)  ปาทิกะพลราบ (เบี้ย)  โดยมีราชา (ขุน) เปนจอมพล ตั้งเลนบน

แผนกระดาน 64 ชอง (เหมือนกระดานหมากรุกในปจจุบัน) สวนคําวา หมากรุก นั้น เปนคําที่ใชเรียก

กันในประเทศไทย แตถาใหเรียกเปนภาษาสากล ดังคําวา Chess เหมือนกับหมากรุกสากลนั้นไมมี 

เพราะแตละประเทศนั้นๆ ใชคําเรียกไมเหมือนกัน สวนการเลนของหมากรุกไทยและหมากรุกสากลจะ

เปรียบเสมือนการทําศึกสงครามที่มีแมทัพและเหลาทหาร ดังนั้น เปาหมายหลักก็คือ แมทัพ ถาไมมีแม

ทัพการสูรบในศึกสงครามก็เปนอันจบ เหมือนกับหมากรุกไทยและหมากรุกสากลที่มีขุนและคิง (King)  
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เปนแมทัพ ถาขุนและคิง (King) ถูกกําจัด หมากรุกกระดานนั้นก็เปนอันยุติหรือแพ (ฝายวชิาการ บริษทั 

สกายบุกส จํากัด.  2549: 3-9)  

  บริษัท ฮูทัน มิฟฟลิน  (Houghton Mifflin Company.  2000: Online) ใหความหมายของ 

หมากรุก วาหมายถึง เกมกระดาน สําหรับผูเลน 2 คน ที่แตละฝายจะมีตัวหมากตอนเริ่มเลนคนละ 16 

ตัว จากตัวหมากทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งมีรูปแบบการเคลื่อนที่ตามกฎของการเดินตัวหมากแตละชนิด โดย

มีจุดประสงคเพื่อรุกจนแตมตัวคิง (King) ของอีกฝาย 

  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2007: ออนไลน) ใหความหมายของหมากรุกวา เปนเกมกระดาน 

ชนิดหนึ่ง มีลักษณะจําลองจากการสงคราม ใชเลนระหวางผูเลน 2 คน แตละฝายตองพยายามรุกจน

ขุนของอีกฝายหมดตาเดินใหได โดยกติกาและตัวหมากอื่นๆ จะแตกตางกันแลวแตชนิดของหมากรุก 

สวนหมากรุกไทยเปนเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่มีชื่อเกมวาจตุรงค  ลักษณะ

การเลนเกมใกลเคียงกับหมากรุกฝร่ัง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชาก็มีเกมหมากรุก ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง

กับการเลนหมากรุกไทยนิยมเลนกันอยางแพรหลาย โดยหมากรุกไทยนั้นมีกฎกติกาในการเลนทั่วๆ ไป

ดังนี้    
   อุปกรณ 
    1. กระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8 × 8 ชอง 

    2. ตัวหมากที่มีสีตางกัน 2 สี อยางละ 16 ตัว ตัวหมากแตละสีประกอบดวย ขุน 1 ตัว 

เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว  
   การเลน 
    1. ผูเลนแตละคนผลัดกันเดินหมากของฝายตนเองครั้งละ 1 ตัว 

    2. ถาเดินหมากของฝายตัวเองไปในตําแหนงที่หมากของฝายตรงขามตั้งอยู 

หมากของฝายตรงขามจะถูกกินและนําออกนอกกระดาน ยกเวนขุนจะถูกกินไมได 

    3. ถาเดินหมากไปในตําแหนงที่ตาตอไปสามารถกินขุนของฝายตรงขามได จะ

เรียกวา “ รุก ” โดยตาตอไปฝายตรงขามตองปองกันหรือเดินหนีไมใหขุนอยูในตําแหนงที่จะถูกกิน 

    4. ถาขุนถูกรุกอยูและไมสามารถเดินหนีหรือปองกันการรุกได จะเรียกวา “ รุกจน ”

และเปนฝายแพ  

    5. ถาขุนไมถูกรุก แตในตาตอไปไมสามารถเดินหมากตัวใดๆไดเลย จะเรียกวา  

“ อับ ” และจะเสมอกัน 
   ตัวหมากรุก 
    1. ขุน เปนตัวหมากรุกที่สําคัญที่สุด มีการเดินและกินไปในทิศทางรอบตัวได แต

ไมสามารถเดินเขาไปในตากินของฝายตรงขามได 
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    2. เม็ด มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ดาน 

    3. โคน มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ดานและเดินไปทางขางหนา 

    4. มา มีการเดินและกินเปนรูปตัวแอล (L) ในทิศทางรอบตัว สามารถเดินขามตัว

หมากตัวอื่นๆ ได 

    5. เรือ มีการเดินและกินไปในแนวตั้งและแนวนอน ระยะยาว ไมสามารถเดินขาม

ตัวหมากตัวอื่นๆ ได 

    6. เบี้ย มีการเดินไปทางขางหนาและกินในแนวทแยงดานหนา เมื่อตัวเบี้ยไปถึง

แนววางตัวเบี้ยของฝายตรงขามจะกลายเปนตัวเบี้ยหงาย และมีการเดินและกินเชนเดียวกับตัวเม็ดทุกประการ  
   การวางหมากบนกระดานกอนเริ่มเลน   
    เร่ิมวางตัวหมากจากแถวริมกระดานที่อยูทางผูเลนแตละฝายโดยเรียงจากซายไปขวา 

คือ เรือ มา โคน ขุน เม็ด โคน มา เรือ และขามเวนไวหนึ่งแถวปลอยวางไว ไปวางกองทัพเบีย้ทัง้ 8 ตวั ที่

แถวสาม และจะสังเกตไดวา ตัวขุนกับตัวเม็ดของแตละฝายจะตองวางไมตรงกัน ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 
  

 
ภาพประกอบ 1 การวางหมากรุกไทยบนกระดานกอนเริ่มเลน 
 ที่มา: วิกิพีเดีย.  (2007).  สารานุกรมเสรี.  (Online) 
 
 
  หมากรุกเปนเกมการเลนซึ่งอยูบนกระดานหมากรุกระหวางบุคคล 2 คน ซึ่งมีชุดของตัว

หมากแตกตางกัน 2 สี คนละ 16 ตัว  โดยผูเลนทั้งสองคนจะมีตัวหมากเปน คิง (King) 1 ตัว  ควีน  
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(Queen) 1 ตัว  รุค (Rook) 2 ตัว บิชอบ (Bishop) 2 ตัว ไนท (Knight) 2 ตัว และ พอน (Pawn) 8 ตัว  

(Definition of Chess.  2007: Online) 

  ราชบัณฑิตสถาน (2546: 1259) ใหความหมายของหมากรุก วาหมายถึง การเลนชนิด

หนึ่ง ใชตัวหมากซึ่งมีรูปและชื่อตางกัน ไดแก ขุน เรือ มา โคน เม็ด และเบี้ย เดินบนกระดานสี่เหลี่ยม

จัตุรัสแบงเปน 64 ตาเทาๆ กัน เรียกวา กระดานหมากรุก  

  การเดินหมากรุกนั้น คือ การตอสูกันดวยสติปญญา  และความคิดประกอบกับความจํา

ในกลวิธีตางๆ ที่ไดเคยรูมา (ความชํานาญ) ตลอดถึงเชาวน ปฏิภาณอันเปนการมีไหวพริบในชั้นเชิง

ของการเห็นหมากโดยฉับไวทันทีดวย สตินั้นตองมั่นคงไมพร่ันพรึงหวั่นไหวตอส่ิงที่ปรากฏเฉพาะหนา 

ความคิดนั้นตองเฉียบแหลมสดใสปลอดโปรง ความจําตองมีมากและแนวแนมั่นคงไมผิดพลาด เชาวน  

ปฏิภาณตองเกิดความสะดุดใจนึกคิดถึงแงดีตางๆ ไดฉับไวไมเฉื่อยชา อยางไรก็ตามยังมีขอสําคัญที่ 

สุดอยูอยางหนึ่งคือจิตวิทยา ขอนี้ไมควรจะละเลยเสีย เราตองใชทุกขณะที่เรากําลังเดินหมาก ขอนี้ 

คือการเก็งใจฝายปรปกษในรูปหมากที่เราเดินหรือรูใจของฝายปรปกษอยูกอนแลว เชน รูวาเขาถนัด

ทางใด เปนตนวาถนัดมา ถนัดเรือ ถนัดโคน ชอบปองกันหรือชอบบุก ชอบกินสองหรือชอบกินแลก 

เปลี่ยนหรือชอบรุก เราจะตองปฏิบัติตัดกําลังเขา หรือเอาชนะโดยจิตวิทยาดังกลาวนี้ ประกอบในการ

เดินอีกดวยตามควรแกเหตุ (บุญแถม ปติยานนท.  2488: ออนไลน)   

  หมากรุกไทย เปนทั้งศาสตรและศิลป ดวยทุกกาววิธีการเดิน เบี้ย เม็ด มา เรือ ขุน โคน ซึ่ง

ก็มีกติกาการเดินแตกตางกันไป หากผูเดินหมากจะตองนําทุกตัวเหลานั้น มาผูกผสานกันใหดี เพื่อเปน

ทั้งเกราะปองกันตัวขุน ซึ่งถาพลาดถูกตอสูไลจนหรือโดนกินเมื่อไหร นั่นหมายถึงความพายแพในกระดาน 

นั้นทันที ขณะเดียวกันก็ตองหาทางบุกใสคูตอสู แมหมากรุกไทยแตละกระดานจะใชระยะเวลาที่นาน

พอสมควร แตก็เปนกีฬาที่สรางทักษะใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สอนใหจินตนาการการ

เดินหมากลวงหนาของทั้งคูตอสูและตนเอง รวมทั้งการวางแผนลวงหนาและความรอบคอบ การเดินหมาก

สอนใหคนเดินรอบคอบ หากเดินไมดี คิดแตจะไดมากเกินไป โดยไมรูจักปองกันตนเอง อาจเผลอโดน

รุกจนแพกลางกระดานก็ไดหากไมระวัง กีฬาหมากรุกเปนกีฬาที่สูดวยมันสมอง การวางแผน ไดคิดได

คํานวณ ทําใหผูเลนไมโดนใครหลอกงายๆ นอกจากนี้การเลนหมากรุกยังสามารถเปนตัวประสานสงเสริม 

ในการเรียนใหเยาวชนมีความคิดแบบลอจิค (Logic) ได (ผูจัดการรายวัน.  2548: ออนไลน) 

  นักคณิตศาสตรรูมาเปนเวลานานแลววาเกมการแขงขันตางๆ สามารถเลนเพื่อสอง

จุดประสงคในการพัฒนาการทํางาน ประเภทแรก เกมจะเปนเหมือนยานพาหนะเพื่อนําไปสูทักษะที่

เชี่ยวชาญ เชน เกมสงครามการคูณ ซึ่งผูเลนแตละคนจะทิ้งไพคนละสองใบแลวเปรียบเทียบผลคูณวา

ผูใดเปนผูชนะ ประเภทที่สอง การเลนเกมจะมีประโยชนในการพัฒนายุทธวิธีในการคิดซึ่งเปนการ

ประยุกตทางคณิตศาสตร เกมงายๆ เชน เกมแอปเปลพิษ ซึ่งเด็กๆ จะเปลี่ยนกันหยิบเอาแอปเปล 1-2   
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ผลจากตน จนกระทั่งจะเหลือเพียงหนึ่งคนที่หยิบไดแอปเปลผลสุดทาย  ซึ่งการเลนเกมประเภทนี้จะ

ชวยพัฒนาการวางแผน  ยุทธวิธีและทักษะการจัดระบบความจํา แตหมากรุกเปนเกมซึ่งสามารถทํา

หนาที่ไดในทั้งสองแบบตามที่ไดกลาวมาพรอมๆ กัน อยางแรกคือจะเปนเกมยุทธวิธี  ซึ่งจะชวยพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงอยางเปนลําดับข้ันตอนซึ่งเปนประโยชนตอการใชแกปญหาโจทยคณิตศาสตรตางๆ  

ทักษะเหลานี้รวมไปถึงการคาดคะเนผลของการเคลื่อนที่หรือการเดินของตัวหมากรุก การวางแผนลวง 

หนา และการมองหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวแปร เชน การตัดสินใจเพื่อเสียสละตัวหมาก

บางตัวเพื่อใหไดมาในสิ่งที่คุมคากวา รวมทั้งยังเปนเกมทางเรขาคณิตซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของ

ตัวหมากในแตละตัว ทั้งการเคลื่อนที่ในแนวทแยงมุม การเคลื่อนที่ในแนวขวางและแนวตั้ง หรือหมาก

บางตัวก็สามารถเคลื่อนที่ไดทั้งสองแบบ ในขณะเดียวกันหมากรุกยังเปนเกมที่เกี่ยวของกับทักษะทาง

คณิตศาสตร ซึ่งการครอบครองหมากแตละตัว และการปองกันเขตแดนนั้นถูกนิยามโดยระบบคูอันดับ

อยางงาย การเลนหมากรุกตองใชการคํานวณอยางตอเนื่อง เชน การคํานวณหาผลรวมของตัวหมากที่

ตองเสียไป ซึ่งจะเปนการสรุปวาควรจะแลกเปลี่ยนหรือยอมเสียสละหมากไป การตัดสินใจวาจะสูตอ

หรือยอมแพ จากการศึกษาพบวาหมากรุกมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก (Margulies; & Speeth.  

1999) แตไมไดกลาวถึงการอานและคะแนนคณิตศาสตร (Ferguson.  1995) ในกรณีศึกษาหนึ่งพบวา  

เด็กซึ่งศึกษาการเลนหมากรุกเพียง 50 นาทีตอสัปดาหจะปรับปรุงพัฒนาคะแนนการอานไดมากกวาผู

ซึ่งไดรับการฝกฝนการอานในระดับชั้นเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ โมสารท (Mozart) พบวา

เด็กซึ่งฟงดนตรีคลาสสิกเปนเวลาสั้นๆ แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาทักษะทางเลขคณิตไดใน

ระดับตํ่าๆ  ซึ่งตางจากผลของการเลนหมากรุกที่กอใหเกิดทักษะขึ้นไดในหลายๆ ระดับ และใชไดตลอด

ชีวิต ผูเลนหมากรุกที่ประสบความสําเร็จตองรูจักสังเกตพินิจพิเคราะหปญหาตางๆ ในหลายๆ ทาง

อยางตอเนื่อง คาดคะเนผลของการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุก วางแผนขั้นตอนหลายๆ ข้ันลวงหนา และ

ใชขอมูลที่ไดจากการมองเห็นใหเปนประโยชน ดังนั้นในการวิเคราะหตําแหนงของตัวหมากรุกจึง

เหมือนกับการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร ยิ่งไปกวานั้น กฎและยุทธวิธีตางๆ ในการเลนหมากรุก

สามารถใชเปนเนื้อหาสาระสําหรับการพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตรประเภทอื่นๆ รวมไปถึงพีชคณิต  

เรขาคณิต ทฤษฎีเซต และคอมบิเนทอริก ทั้งนี้การใชหมากรุกเปนเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน

คณิตศาสตรสามารถเพิ่มความสนใจในการเรียนของนักเรียนทั้งในการเรียนคณิตศาสตรและการเลน

หมากรุก (Berkman.  2004: 247)  

  เลวี (Levy.  1987: Online)  พบวา การเลนหมากรุกชวยสงเสริมจินตนาการของนักเรียน    

  โรเจอร (Roger.  1992: Online ) พบวา การเลนหมากรุกไมเพียงแตจะชวยพัฒนาทักษะ

ทางดานการอานและทักษะทางดานคณิตศาสตรผูเรียน แตยังชวยพัฒนาทักษะการเขาสังคมของ

ผูเรียนอีกดวย  
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  เมเยอรส (Meyers.  2005: Online) กลาววา หมากรุกทําใหเด็กนักเรียนฉลาดได โดยการ

เลนหมากรุกชวยสอนทักษะตางๆ ดังนี้  

   1. การเพงความสนใจ เด็กๆ ถูกสอนใหเห็นถึงประโยชนของความรอบคอบและการมี

สมาธิ  

   2. การจินตนาการ เด็กๆ ถูกกระตุนใหนึกคิด จินตนาการถึงผลของการกระทําตางๆ 

กอนที่จะเกิดขึ้น  

   3. การคิดลวงหนา เด็กๆ ถูกสอนใหคิดกอนทํา และถูกฝกใหถามตนเองเสมอวา ถา

ทําอยางนี้แลวอาจจะเกิดอะไรขึ้น และจะตอบสนองอยางไร  ซึ่งเปนการชวยพัฒนาความอดทนและ

ความสามารถในการพิจารณาของเด็กนักเรียน   

   4. ชั่งใจในทางเลือกตางๆ เด็กๆถูกสอนใหเรียนรูที่จะจําแนกแยกแยะทางเลือกตางๆ 

แลวพิจารณาขอดีและขอเสียของการกระทําตางๆ 

   5. การวิเคราะหอยางเปนรูปธรรม เด็กๆ เรียนรูในการประเมินผลของการกระทําที่

เกิดขึ้นวาผลที่เกิดขึ้นนี้ชวยเขาหรือทํารายเขา  

   6. การคิดอยางเปนนามธรรม เด็กๆ ถูกสอนใหคิดยอนกลับในการเลนที่ผานมา และ

เรียนรูที่จะนําแบบแผนตางๆ ที่ผานมาไปใชประยุกตในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

   7. การวางแผน เด็กๆ ถูกสอนใหพัฒนาการวางเปาหมายใหยาวขึ้น และการประเมิน

การวางแผนใหมเมื่อสถานการณตางๆ เปลี่ยนแปลงไป 

   8. การพิจารณากลตางๆ ที่เกิดขึ้นพรอมๆ กัน เด็กๆ ถูกกระตุนใหคิดพิจารณาชั่งใจใน

ปจจัยที่หลากหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

  เฟอรกูสัน (Ferguson.  2006: Online) กลาวถึงประโยชนในการเลนหมากรุกไว ดังนี้ 

   1. หมากรุกเปนเกมที่ทุกๆ คน เลนไดไมจํากัดอายุ แมวัยตางกันก็เลนดวยกันได 

   2. การเลนหมากรุกชวยพัฒนาความจํา 

   3. การเลนหมากรุกชวยทําใหสมาธิดีข้ึน 

   4. การเลนหมากรุกชวยพัฒนาการคิดอยางมีเหตุมีผล 

   5. การเลนหมากรุกชวยสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

   6. การเลนหมากรุกชวยสอนใหเปนอิสระ การตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับตัวผูเลน

เอง 

   7. การเลนหมากรุกชวยพัฒนาความสามารถในการคาดเดาและทํานายผลลัพธ

ของการกระทําตางๆ ที่เกิดขึ้น   
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   8. การเลนหมากรุกทําใหเกิดแรงบันดาลใจ กระตุนใหหาทางเดินที่ดีที่สุด และ

การวางแผนที่ดีตอไปในภายภาคหนา เพื่อใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่คาดหวังไว 

   9. การเลนหมากรุกแสดงใหเห็นถึงรางวัลแหงความสําเร็จจากการทํางานที่ตอง

ใชความพยายามอยางหนัก ผูเลนตองฝกฝนตองเกงกวาที่เคยเปน ตองพรอมที่จะยอมรับความ

พายแพและเรียนรูจากความผิดพลาด 

   10. การเลนหมากรุกชวยพัฒนาการคิดทางวิทยาศาสตร ในระหวางเลนผูเลนตองใช

ความคิดแกปญหา คนหาแนวความคิดใหมๆ คาดการณผลที่จะเกิดขึ้น ตัดสินใจบนสมมุติฐานทีต่นเอง

คิด และทดลองเดิน 

   11. การเลนหมากรุกชวยในการพัฒนาเทคโนโลยี ผูเลนคนหาวิธีการเลนหมากรุก

แบบตางๆ ในคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาฝมือ บางคนสรางโปรแกรมตางๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาฝมือของ

ตนเอง  

   12. การเลนหมากรุกชวยในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร ในระหวางเลน 

ผูเลนตองคอยคํานวณผลของตัวหมากที่ตองเสียไป และตัวหมากที่ไดกําจัดไป รวมไปถึงจํานวน

ตาเดินตางๆ 

   13. การเลนหมากรุกชวยพัฒนางานวิจัย  กอใหเกิดงานวิจัยในรูปแบบตางๆ 

   14. การเลนหมากรุกเปนศิลปะ ชวยใหผูเลนสรางมโนภาพ คิดจินตนาการถึงตัว

หมากทุกตัวบนตาราง 64 ชอง 

   15. การเลนหมากรุกชวยพัฒนาทางดานจิตใจ ทดสอบความอดทน ความเครียด 

และสมาธิ นอกจากนี้ยังทดสอบการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และน้ําใจนักกีฬา  

   16. การเลนหมากรุกชวยปรับปรุงการเรียน 

   17. การเลนหมากรุกชวยเปดประตูสูโลกกวาง ผูเลนสามารถเขารวมการแขงขันตาม

สนามแขงขันตางๆ ได 

   18. การเลนหมากรุกชวยใหคุณพบกับบุคคลที่นาสนใจ และเพื่อนใหมๆ 

   19. หมากรุกราคาถูก 

   20. การเลนหมากรุกเปนความสนุก 

  ดีเยอรมอนด (Deyermond.  n.d.: Online) กลาววา การเลนหมากรุกชวยในการพัฒนา

ทักษะทางดาน สติปญญา สุนทรียะ กีฬาการตัดสินใจ สมาธิ และความพยายาม 

  มูลนิธิหมากรุกแหงอเมริกัน (The American Chess Foundation (ACF).  n.d.: Online) 

ไดกลาวถึงหมากรุกในรายงานของมูลนิธิ วาชวยปรับปรุงความจําในดานการมองภาพ ระยะเวลาของ 
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ความสนใจ ทักษะการใหเหตุผลเชิงปริภูมิ ความสามารถในการทํานายและคาดการณผลลัพธตางๆ 

และความสามารถในการตัดสินใจและประเมินทางเลือกตางๆ   

  สุนทร ศราภัยวานิช (2512: 542) กลาววา หมากรุกไทยเปนกีฬาในรมชนิดหนึ่งที่ไดรับ

ความนิยมอยางกวางขวางในหมูคนไทยดวยกัน เพราะหมากรุกไทยมีความดีเดนอยูในตัวของมันเอง 

ใหทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิในดานการสรางพลังสมองใหเกิดความปราดเปรื่อง ละเอียด

รอบคอบ สุขุม ฯลฯ  

  สรุปไดวา หมากรุกไทยเปนเกมกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ใชผูเลนสองคนผลัดกันเดินตัวหมากคนละ 

1 คร้ัง บนกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8×8 ชอง จนกวาตัวขุนของฝายใดฝายหนึ่งจะถูกรุกจนหมดตา

เดิน แตละคนจะมีตัวหมากที่มีสีตางกันอยูคนละ 16 ตัว ประกอบดวย ขุน 1 ตัว เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว  

โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว โดยตัวหมากแตละชนิดจะมีลักษณะการเดินที่แตกตางกันตามกฎ

กติกาที่กําหนด  

  การเลนหมากรุกไทยนอกจากใชเลนเพื่อความเพลิดเพลินแลว ยังชวยใหผูเลนหมากรุก

มีพัฒนาการทางดานสติปญญา อารมณ และสังคมที่ดีข้ึน และยังไดฝกใชความคิดขั้นสูงอยูตลอดเวลา

กอใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบตางๆ ซึ่งรวมไปถึงการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรและการ

คิดอยางมีเหตุมีผล 

 
 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหมากรุก ไทย  
  แฟรงค (Frank .  1974: Online) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถใน

เชิงปริภูมิ เชิงตัวเลข และการบริหารจัดการ ระหวางนักเรียนที่เลนหมากรกุกบันกัเรยีนทีไ่มไดเลนหมากรกุ 

ของนักเรียนทีมีอายุ 16-18 ป ในสาธารณรัฐซาเอียร ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่เลนหมากรกุแสดง

ใหเห็นถึงการพัฒนาความสามารถในเชิงปริภูมิ เชิงตัวเลข และการบริหารจัดการที่สูงกวาเมื่อเทียบกับ

กลุมที่ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 

  คริสเตียน (Christiaen.  1976: Online) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนากระบวน 

การคิด โดยใชแบบทดสอบการพัฒนากระบวนการคิดของเพียเจท (Piaget's Tests for Cognitive 

Development) ระหวางนักเรียนที่เลนหมากรุกกับนักเรียนที่ไมไดเลนหมากรุก ของนักเรียนในระดับ

เกรด 5 ประเทศเบลเยียม ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่เลนหมากรุกมีพัฒนาการทางกระบวนการ

คิดที่มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 

  หวัง (Wang.  1979: Online) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรของนักศึกษาที่เปนผูเลนหมากรุกในมหาวิทยาลัยจีน ที่ฮองกง ผลการศึกษาพบวา  
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นักศึกษาที่เปนผูเลนหมากรุกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบในวิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรดีข้ึน 15 % 

  เฟอรกูสัน (Ferguson.  1988: Online) ไดทําการศึกษาผลของการพัฒนาการใหเหตุผล 

และความจําผานทางหมากรุกของนักเรียนเกรด 6 จํานวน 116 คน ในชนบทเพนซิลวาเนียซึ่งตอง 

การเขารวมในการศึกษาบทเรียนหมากรุกและการเลนเกมหมากรุก และไมมีนักเรียนคนใดเลยที่เคย

เลนหมากรุกมากอน  ผลการศึกษาพบวา  หลังการฝกอบรมบทเรียนหมากรุกและการเลนเกมหมากรุก

นักเรียนมีความจําและการใหเหตุผลดวยวาจาที่ดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .002 

ตามลําดับ โดยมีขนาดความสัมพันธกับการเลนหมากรุกอยูในระดับสูง จากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

ทักษะในดานความจําและการใหเหตุผลสามารถถายทอดผานการอบรมดวยหลักสูตรหมากรุกได 

  มารกูลีส (Margulies.  1992: Online) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนในหลักสูตร

หมากรุกที่มีตอความสามารถในการตีความหมายของนักเรียนในเมืองนิวยอรก ซึ่งพบวา นักเรียนที่

ไดเรียนในหลักสูตรหมากรุกมีผลคะแนนในการตีความหมายจากการทดสอบมาตรฐานแหงชาติเพิ่มข้ึน

มากกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่ไมไดเรียนในหลักสูตรหมากรุกอยางมีนัยสําคัญ 

  สมิธ (Smith.  1998: Online) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการสอนหมากรุกที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนผิวดําระดับชั้นมัธยมศึกษาทางภาคใตของอเมริกา 

โดยนักเรียนในกลุมทดลองประกอบไปดวยนักเรียนหญิง 11 คน และนักเรียนชาย 8 คน ซึ่งจะไดรับการ

สอนหมากรุกทั้งหมด 18 สัปดาห นักเรียนในกลุมควบคุมประกอบไปดวยนักเรียนหญิง 10 คน และ

นักเรียนชาย 10 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับ

การวัด การมองเชิงปริภูมิ และการใหเหตุผลซึ่งไมใชคําพูด สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญ 

  เซโลน (Celone.  2001: Online) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชโปรแกรมหมากรุกที่

มีตอการใหเหตุผลเชิงนามธรรมและการแกปญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเมืองนิวเฮเวน 

คอนเนคติคัท ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการทดลองกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 

7-14 ป ทั้งหมด 19 คน ซึ่งแตละคนจะไดรับการสอนดวยโปรแกรมหมากรุกทั้งหมด 20 ชั่วโมง และทํา

การวัดทักษะการใหเหตุผลเชิงนามธรรมและการแกปญหากอนและหลังการทดลองจากคะแนนในการ

ทําแบบทดสอบวัดเชาวนปญญาของโทนี (TONI-3 Test of Non-Verbal Intelligence) ผลการศึกษา

พบวา ทักษะในการใหเหตุผลเชิงนามธรรมและทักษะในการแกปญหาของนักเรียนในกลุมทดลองหลัง 

จากที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมหมากรุกสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมหมากรุกอยางมี

นัยสําคัญ 
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   จากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับหมากรุก สรุปไดวา การเลนหมากรุกเปนสิ่งที่มีประโยชน 

สามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ความจํา การตีความ การใหเหตุผลดวยวาจาและไมใชวาจา การ

บริหารจัดการ และความสามารถเชิงตัวเลขและเชิงปริภูมิได ซึ่งลวนแลวแตเปนทักษะที่จะชวยใหนักเรียน 

สามารถเรียนรูวิชาคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดระบุใหทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

เปนหนึ่งในมาตรฐานการเรียนรูของสาระที่ 6 ดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  ซึ่งเปนทักษะที่

ฝกใหผูเรียนสามารถตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม โดยผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะการใหเหตุผลของผูเรียน  ซึ่งสามารถสอดแทรกไดในการเรียนรูทุกๆ เนื้อหาของวิชา

คณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ  
 3.1 ความหมายของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผลซึ่งนักเรียนสามารถทําความเขาใจและสามารถคนพบสิ่ง

ใหมๆ ไดดวยตนเอง นักเรียนที่เรียนดวยความเขาใจและมีเหตุผล จะตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่

อาศัยการใหเหตุผลอยางมีระบบและจะเปนการพัฒนาพื้นฐานแนวการเรียนรูคณิตศาสตรและศาสตร

อ่ืนๆ ซึ่งจะมีคุณคาตออนาคตของนักเรียน (สสวท.  2547: 2) โดยสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของ

สหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 57)  ไดกําหนดให ทักษะการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร

เปนมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 

ดังนี้  1. เขาใจและตระหนักในคุณคาของการเรียนเกี่ยวกับการใหเหตุผลและการพิสูจนส่ิงที่สําคัญที่จะ

ทําใหนักเรียนมีศักยภาพทางคณิตศาสตรตอไป  2. สามารถที่จะคาดการณและสืบสวนการคาดการณ 

ทางคณิตศาสตรได  3. สามารถพัฒนาและประเมินขอโตแยงทางคณิตศาสตร และสามารถพัฒนาการ

พิสูจนทางคณิตศาสตรไดดีข้ึน  4. สามารถเลือกและใชวิธีการในการใหเหตุผลตางๆ ที่มีความเหมาะสมได  

ทักษะการใหเหตุผลจึงเปนพื้นฐานของการเรียนรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตร เราไมสามารถ

ดําเนินการทางคณิตศาสตรไดโดยปราศจากการใหเหตุผล การใหเหตุผลที่ดีมีคุณคามากกวาการที่

นักเรียนหาคําตอบไดถูกตอง (NCTM.  1989: 6, 29, 81) ดังนั้น การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน  สําหรับความหมายของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

จะมีความหมายเชนเดียวกันกับ การใหเหตุผล การใชเหตุผล ความสามารถดานเหตุผล การคิดทาง

คณิตศาสตร และการคิดอยางมีเหตุผล  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายๆ ทานไดใหความหมายไว ดังนี้   
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   กูด (Good.  1945: 332) ไดใหความหมายของ การคิดอยางมีเหตุผล วาหมายถึงการ

กระทําหรือกระบวนการทางสมอง ในอันที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงกับ

ปรากฏการณ และสามารถสรุปผลจากสาเหตุหรือขอสมมุติได 

   ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336) กลาววา การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง เนื่อง 

จากกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มาปรากฏในแนวความคิดรวบยอด 

   เพียเจท (Piaget.  1969: 58) ใหความหมายของการคิดวาหมายถึง การกระทําสิ่งตางๆ 

ดวยปญญา  การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ  เปนกระบวนการปรับโครงสราง 

(Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิม ที่มีอยูกับกระบวน 

การปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับขอความจริงที่

รับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกัน เพื่อปรับความคิดของตนใหเขากับส่ิง

เรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจากระดับหนึ่ง

ไปสูการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 

   โอดาฟเฟอร (O’Daffer.  1990: 378) มองวาการใหเหตุผลเปนสวนหนึ่งของการคิด

ทางคณิตศาสตร และเปนการคิดที่เกี่ยวกับการสรางหลักการ การสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผล และการ

หาความสัมพันธของแนวคิด 

   กรีนวูด (Greenwood.  1993: 144) ไดกลาวถึง การคิดทางคณิตศาสตรวาเปนความ 

สามารถในการเขาใจแบบรูป หาสถานการณรวมของปญหา ระบุขอผิดพลาด และสรางยุทธวิธีใหม 

การคิดทางคณิตศาสตรทําใหเกิดวิธีการเชิงระบบสําหรับปญหาเชิงปริมาณที่เปนผลของการเรียนรู 

และการดําเนินการทางคณิตศาสตร เปนการเนนการเรียนรูมากกวาการมุงเพียงผลลัพธหรือคําตอบ 

กรีนวูด ยังกลาวย้ําวาถาสนับสนุนจุดเนนนี้ใหเกิดขึ้นในการเรียนคณิตศาสตรจะเปนประโยชนไมเพียง 

แตการเรียนรูในเนื้อหาเทานั้น แตจะเกิดความสามารถในการคิดและใหเหตุผลในตัวนักเรียนดวย 

   ครูลิคและรุดนิค (Krulik; & Rudnick.  1993: 3-5) ไดใหความหมายของการคิดวา

หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการไดมาซึ่งขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนด โดย

นักเรียนตองสรางขอความคาดการณ หาขอสรุปจากความสัมพันธในสถานการณปญหา แลวแสดง

เหตุผล อธิบายขอสรุปและยืนยันขอสรุปนั้น ซึ่งขอสรุปก็คือแนวคิดหรือความรูใหมที่ไดรับ  ครูลิคและ

รุดนิคไดแบงการคิดออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การคิดขั้นระลึกได (Recall) การคิดขั้นพื้นฐาน (Basic) 

การคิดขั้นวิจารณญาณ (Critical) และการคิดขั้นสรางสรรค (Creative)  ในสวนของการใหเหตุผล

นั้น ครูลิคและรุดนิค (Krulik; & Rudnick.  1993: 3) มองวาเปนสวนหนึ่งของการคิดที่เหนือไปจาก การ

คิดขั้นระลึกได ดังภาพประกอบ 2 
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การคิด 

ขั้นสรางสรรค 

(Creative) 

 

การคิดขั้นวิจารณญาณ (Critical) 

 

การคิดขั้นพื้นฐาน (Basic) 

 

การคิดขั้นระลึกได (Recall) 

 

                       การคิดระดับสูง 

              (Higher-Order Thinking)                                                    การใหเหตุผล 

                                                                                                        (Reasoning) 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 2 ลําดับขั้นของการคิด 
 

   ที่มา: Krulik; & Rudnick.  (1993).  An Introduction to Higher-Order Thinking 

Skill and Problem Solving.  Reasoning and Problem Solving.  p.3. 

 

 

   ครูลิคและรุคนิค (Krulik; & Rudnick) อธิบายวา การคิดเปนกระบวนการที่ซับซอน 

แตละขั้นตอนที่แสดงในภาพมิไดแยกขาดจากกันเลยทีเดียว แตละขั้นตอนอาจจะคาบเกี่ยวกันบาง จาก

แผนภาพดังกลาวจะเห็นวา การใหเหตุผลจะรวมถึงการคิดขั้นพื้นฐาน การคิดขั้นวิเคราะห และการคิด

สรางสรรค  สําหรับการคิดขั้นวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ครูลิคและรุดนิค เรียกวาเปนการคิดระดับสูง 

(Higher-Order Thinking) 

   สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  1989: 81)  กลาววา การใหเหตุผลเปน

การสรางขอคาดเดาและตรวจสอบขอคาดเดา จากสถานการณที่กําหนดและจําเปนตองใชการใหเหตุผล

ทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย 

   โอดาฟเฟอร และธอรนควิสท (O’Daffer; & Thornquist.  1993: 43) ใหความหมาย

ของความคิดทางคณิตศาสตรวาหมายถึง การใชทักษะทางคณิตศาสตรที่มีอยูอยางหลากหลายในการ

ทําความเขาใจแนวคิด สรางขอสรุปหรือสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธของแนวคิด 

และแกปญหาที่เกี่ยวกับแนวคิดนั้น 
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   กรมวิชาการ (2525: 36-37) ใหความหมายของการคิดเชิงเหตุผลวา คือการคิดที่ตอง

อาศัยหลักการหรือมีขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาด

นอยและถือวาเปนทักษะอยางหนึ่ง ผูที่มีความคิดเชิงเหตุผลสูงยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง  

   วินัย เทียมเมือง (2529: 36) ไดใหความหมายของ การคิดอยางมีเหตุผล (Logical 

reasoning) วาหมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทางสมองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 

สัมพันธระหวางขอเท็จจริง และปรากฏการณจากสิ่งที่รูแลวไปยังสิ่งที่ยังไมรู เปนกระบวนการคิดในข้ัน

การคิดแบบนามธรรม (Formal Thinking) และการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร 

   ชัชชัย คุมทวีพร (2534: 121) ไดใหความหมายของการใชเหตุผลวา หมายถึง ลักษณะ 

หนึ่งของการคิดที่พยายามอธิบายเหตุการณบางอยาง ไมวาจะเปนการใชหลักฐาน การสังเกต หรือขอ 

ความตางๆ ที่ไดรับการยอมรับ 

   สุภนันท เสถียรศรี (2536: 14) กลาววา การคิดมีลักษณะเปนทั้งกระบวนการและผลผลิต 

ซึ่งมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไมได แตอาจนํามาอธิบายตางกัน คือในกรณีที่

กลาวถึงกระบวนการก็จะใชวิธีคิดหรือทักษะการคิดมาอธิบาย สวนในกรณีของผลผลิต ก็จะกลาวถึง

คุณภาพของการคิด ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการใชวิธีการคิดมาแกปญหาหรือทํางาน ในการจัดการศึกษา

นั้นมุงใหผูเรียนเกิดการคิด ทั้งในลักษณะของกระบวนการหรือวิธีการคิดที่ดี เพื่อใหไดผลผลิตของการ

คิดที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการแกปญหาทั้งในเชิงวิชาการและไมใชวิชาการ ตลอดจนสราง

คุณลักษณะประจําตัวใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

   บุญชู ชลัษเฐียร (2539: 29) ใหความหมายของการใหเหตุผลวา เปนความสามารถ

ของมนุษยในการสรางขอสรุปหรืออางเหตุผล โดยยึดความรูหรือความจริงที่คาดลวงหนาเปนหลักใน

เชิงที่สอดคลองกับกฎหรือหลักการของเหตุผล 

   ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541: 106) กลาววา ความสามารถดานเหตุผล 

หมายถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณแลววินิจฉัยลงสรุปอยางถูกตอง 

   ทิศนา แขมมณี (2542: 14) ใหความหมายของการคิดอยางมีเหตุผลวา เปนการคิดที่

มีจุดมุงหมายเพื่อเขาใจความคิดที่สามารถอธิบายไดดวยหลักเหตุผล โดยสามารถจําแนกขอมูลที่เปน

ขอเท็จจริงและพิจารณาเรื่องที่คิดบนพื้นฐานของขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัย 

ซึ่งประกอบดวยทักษะยอยๆ คือ 1. สามารถแยกขอเท็จจริงและความคิดออกจากกันได  2. สามารถใช

เหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัย พิจารณาขอเท็จจริงได  3. สามารถใชเหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย 

พิจารณาขอเท็จจริงได 

   เยาวพร วรรณทิพย (2548: 13) ใหความหมายของการใหเหตุผลวา หมายถึง การแสดง

แนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักการหาความสัมพันธของแนวคิดและการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดนั้นๆ 
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   ทิพยวรรณ สุวรรณี (2549: 46) ใหความหมายของการใหเหตุผลวา หมายถึง การแสดง 

แนวคิดในการหาคําตอบ โดยอาศัยขอความคาดการณหาขอสรุปหรือขอยุติที่เหมาะสมจากการเปรียบ 

เทียบหลายๆ ส่ิงพรอมกัน 

   สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป. :  10) ให 

ความหมายของทักษะการคิดเชิงเหตุผลวา เปนทักษะที่มุงคนหาและวิเคราะหปญหาหรือขอสงสัยโดย

อาศัยขอมูลตางๆ ซึ่งผานการไตรตรองอยางมีเหตุผล อันนําไปสูการแกปญหาหรือการตัดสินใจอยางมี

เหตุผลหรืออยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนการคิดเอกนัย (Convergent Thinking) ที่มีคําตอบถูกเพียง

คําตอบเดียวที่มักเปนขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด ขอสรุปหรือหลักการ ดังนั้นครูจึงควรเขาใจทักษะ

ยอยของการคิดเชิงเหตุผล อันไดแก ทักษะการจําแนก ทักษะการกะประมาณ ทักษะการตั้งขอสมมุติ 

ทักษะการลงขอสรุปโดยใชหลักเหตุผล ทักษะการประเมิน ทักษะการคนหาหลักการ ทักษะการคนหา

ความสัมพันธหรือความไมสอดคลอง ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการเสนอความคิดเห็นโดยใชหลัก

เหตุผลและทักษะการตัดสินใจ โดยมีกฎเกณฑ 

   สิริพร ทิพยคง (ม.ป.ป. :  14) กลาววา ตรรกวิทยาเปนศาสตรของการใหเหตุผล การ

คิดเชิงตรรกศาสตรจะตองเปนการคิดที่ถูกตอง ชัดเจน และตองชวยในการตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น ดังนั้นการคิดทางตรรกวิทยาจึงหมายถึง หลักการคิดหาเหตุผล

แบบนิรนัย (Deductive reasoning) ซึ่งเปนความสามารถในการสรุปผลจากสมมุติฐานที่กําหนดให

หรือที่ตั้งขึ้นโดยมีความสมเหตุสมผล 

   จากความหมายและแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ ขางตน พอจะสรุปไดวา ทักษะการ 

ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห หาขอมูลและหลักฐานตางๆ 

ที่มีความสัมพันธกันอยางมีวิจารณญาณ เพื่อนํามาวินิจฉัยในการอธิบายและยืนยันขอสรุปตางๆ ได

อยางถูกตอง 

 
  3.2 รูปแบบของทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
   ซันด (Sund. 1976: 184) ไดแสดงความคิดเห็นวา เด็กที่มีอายุยางเขาวัยรุน ความรูสึก 

นึกคิด ความเขาใจของเด็กวัยนี้จะมีวิวัฒนาการเขาสูความเปนผูใหญมากขึ้น เพียเจตเรียกลักษณะ

ขั้นการพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูของเด็กวัยนี้วา  ขั้นที่มีแนวคิดปฏิบัติการแบบนามธรรม 

(Formal Operation) ตรงกับชวงอายุประมาณ 11-15 ป จากการศึกษาและคนควาของเพียเจต พบวา

รูปแบบการกระทําที่เปนเหตุเปนผลของเด็กเมื่อยางเขาสูวัยนี้จะเปนระบบ และใชกระบวนการคิดอยาง

สลับซับซอน เริ่มขยายวงจากสิ่งที่เปนรูปธรรม (Concrete Objects) ออกไป โดยนําความคิดที่เปน

ประสบการณเดิม ความคิดที่เปนนามธรรม มาเปนขอมูลประกอบความคิดมากขึ้น จากพัฒนาการ 
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ดานความคิดดังกลาว ทําใหเด็กในวัยนี้สามารถเผชิญกับปญหาในรูปแบบตางๆ โดยใชการกระทําที่

เปนเหตุผล (Logical Operation) ซึ่งมีลักษณะตาง ดังนี้ 

    1. เหตุผลเชิงนามธรรม (Abstract Reasoning) กระบวนการคิดเริ่มมีหลักการแบบ 

ผูใหญ มีความซับซอนในการใชเหตุผล เชน การลําดับเหตุผลเปนขั้นตอน สามารถรวบรวมขอมูลเขาดวย 

กัน ใชความคิดใครครวญแลวจึงแสดงออกมาเปนการกระทําอยางถูกตองตามกาลเทศะ รูจักใชการคิด

คาดการณเชิงคณิตศาสตร และสามารถใชการวิพากษวิจารณไดอยางมีหลักเกณฑ 

    2. สามารถตั้งสมมุติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมานได (Hypothetical-Deductive 

Reasoning) เชน เมื่อคนเราพบปญหาอยางหนึ่ง เราเริ่มตนกระบวนการแกปญหาโดยคาดการณไวอยาง 

หนึ่งแลวพยายามสรุปโดยใชเหตุผลเชิงอนุมาน  

    3. การอางเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning) เปนลักษณะการตั้ง

สมมุติฐานเชิงใหเหตุผลแบบอนุมานชนิดหนึ่ง เชน ก.สัตวเลี้ยงลูกดวยนมใหนมลูกกิน  ข.สัตวนี้ใหนมลูกกิน  

ค.เพราะฉะนั้นสัตวนี้เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม  ในการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตรนี้ คนที่ใชความคิด

ข้ันนามธรรมจะประเมินเหตุผลนี้วาเปนจริงเสมอไปหรือไม เชน ก.สุนัขเหา  ข.สัตวนี้เหา  ค.เพราะฉะนั้น

สัตวตัวนี้เปนสุนัข  คําตอบในขอ ค. นี้อาจเปนปญหาสําหรับผูที่ใชความคิดขั้นนามธรรม เพราะการสรุป 

วาสัตวทุกตัวที่เหาเปนสุนัขเสมอไปนั้นไมจริง เพราะสัตวชนิดอื่นก็อาจจะเหาได การคิดแบบนี้จึงเปน

ข้ันกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งตองใชสติปญญาขั้นสูง 

    4. การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล (Propositional Thinking) เปนการคิด

คาดการณเปนขั้นๆ โดยใชเหตุผลตางๆ เชน มันอาจเปนเชนนี้หรือเปนเชนนั้นได มันอาจเปนเชนนี้และ

เปนเชนนั้นดวย มันอาจเปนเชนนี้แตไมเปนเชนนั้น มันอาจไมเปนทั้งเชนนี้และเชนนั้น ซึ่งกระบวนการ

ใหเหตุผลทํานองนี้จะทําใหเกิดการควบคุมตัวแปร (Factor) ตัวหนึ่งตัวใดไวแลวใชตัวแปรอื่นๆ เปนตัว

ทดลองไปเรื่อยๆ จนสามารถหาคําตอบหรือวิธีแกปญหาได 

    5. เขาใจในเรื่องความสัมพันธของขอมูล (Comprehension of Allegory) เด็ก

สามารถเขาใจเรื่องหรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง แลวสามารถแปลความหมาย และมีความคิดที่

ลึกซึ้ง เชน สามารถนําเรื่องที่มีประสบการณมากอนไปเปรียบเทียบกับส่ิงอื่นได โดยอธิบายความสัมพันธ 

ของประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นได 

    6. การคิดยอนกลับ (Reflexive Thinking) เด็กสามารถใชเหตุผลโดยการยอนกลับ 

ความคิดที่ตนไดมีประสบการณมากอนได เชน การลงความเห็นจากขอมูลที่ไดรับมาแลว ลําดับข้ันของ

การคิดทํานองนี้เร่ิมจาก  1. ตั้งประเด็นของปญหาที่ไดรับ  2. พิจารณาขอมูลที่มีในปญหาและขอมูลที่

ยังขาดหายไปได  3. รางขั้นการดําเนินการ คิดหาขอมูลที่ยังขาดหายไป  4. ลงมือตอบโดยใชเครื่องมือ

ชวย เชน การเขียน 
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    7. หลักการใชเหตุผลแบบผสมตัวแปรอยางมีระบบ (Combinatorial Logic) เปน

ความคิดที่ใชในการแกปญหาโดยเกี่ยวของกับองคประกอบหลายๆ ตัวแปรอยางมีระบบ 

    8. เขาใจเรื่องสัดสวน (Proportional Thinking) การใชความคิดตามหลักการ

สัดสวนสามารถนํามาเปนเหตุผลในการแกปญหาได เชนปญหาที่เกี่ยวกับตาชั่งแบบสองแขน 

    9. การควบคุมตัวแปร (Control Variable) เมื่อทําการทดลองหรือคิดแกปญหาใดๆ 

ที่สลับซับซอนจะสามารถแยกแยะตัวแปรตางๆ ที่เปนปญหาเสียกอน และใชวิธีควบคุมตัวแปรหนึ่งไว 

ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ เปลี่ยนไป เพื่อเก็บขอมูลจากตัวแปรที่เปลี่ยนเทานั้น 

       10. จําแนก จัดลําดับหมวดหมู เชน สัตว พืช สิ่งของ ตามลําดับของการจําแนก 

โดยถือชนิดเปนเกณฑตามที่เกิดตามระบบอวัยวะ หรือตามวัตถุประสงคที่กําหนดให 

       11. สามารถตั้งคําถาม และยอมรับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล สามารถวิพากษ 

วิจารณเร่ืองสิทธิเสรีภาพ มีเหตุผลเปนของตัวเองในดานการคิด 

       12. สามารถคิดแบบความนาจะเปน (Probability) 

       13. สามารถเขาใจความคิดเชิงอุดมคติ และมีอุดมคติเปนของตนเอง 

   คารพลัส (Karplus.  1977: 169-175) ไดอธิบายการคิดอยางมีเหตุผลไวสองลักษณะคือ 

    1. การคิดอยางมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns: C)  

     C1 (Classification) สามารถจําแนกและรวมกลุมส่ิงของโดยอาศัยเกณฑการ

สังเกตคุณสมบัติของส่ิงเหลานั้น เชน บอกความแตกตางของกรดและเบสได โดยการสังเกตสีของ

กระดาษลิตมัสที่เปลี่ยนแปลง และมีความเขาใจลักษณะที่เปนตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตว แตสัตว

ทุกตัวไมใชสุนัขทั้งหมด  

     C2 (Conservation) สามารถคิดอยางมีเหตุผลเร่ืองการอนุรักษ โดยปริมาตรของ 

สารคงที่เมื่อไมมีการนํามาเพิ่มหรือเอาออกไป เชน เมื่อเทน้ําออกจากถวยลงในกระบอกตวง ปริมาตรของ 

น้ําจากถวยในครั้งแรกจะเทากับปริมาตรของน้ําในกระบอกตวง 

     C3 (Serial Ordering) สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ จาก

การสังเกตคุณสมบัติ และเริ่มใชวิธีจับคู (One-to-one Correspondence) ระหวางสิ่งของสองกลุม เชน

สัตวขนาดเล็กจะมีจังหวะการเตนของหัวใจเร็วกวาสัตวที่มีขนาดใหญ ซึ่งการเตนของหัวใจชา 

    2. การคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns: F) 

     F1 (Theoretical Reasoning) สามารถจัดแบงกลุมที่ซับซอนมากขึ้น ใชหลัก 

ตรรกชวยในการจัดอันดับและการคิดอยางมีเหตุผล  ไมจําเปนตองอาศัยคุณสมบัติที่สังเกตไดดวยประสาท 

ทั้งหา นอกจากนี้ยังยอมรับขอสมมุติฐานใดๆ ที่ขัดแยงกับตนเองได 
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     F2 (Combinatorial Reasoning) สามารถใชกฎเกณฑ พิจารณาลักษณะผสม

ของความคิดในปญหาตางๆ เชน สามารถเขาใจลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏ และลักษณะ 

แฝงตั้งแตสองจํานวนขึ้นไป 

     F3 (Functionally and Proportional Reasoning) อธิบายและตีความของ

ลักษณะหนาที่ในลักษณะความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร เชน อธิบายถึงอัตราเร็วของการแพรกระจาย

ของโมเลกุลของสารผานเยื่อบางๆ จะเปนสัดสวนผกผันกับรากที่สองของน้ําหนักโมเลกุลของสารนั้น  

     F4 (Control of Variables) มีความเขาใจในความจําเปนที่จะออกแบบทดลอง 

โดยการใชการควบคุมตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปรที่ตองการทดสอบเทานั้น 

     F5 (Probability and Correlation Reasoning) สามารถตีความจากการสังเกต 

ตัวแปรอื่นๆ ซึ่งแสดงผลที่ไมไดคาดหวังไว แตจะตีความเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเทานั้น 

   สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.  1989: 81) กลาววา การสรางขอความ

คาดการณจากสถานการณที่กําหนด จําเปนตองใชการใหเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและนิรนัยรวมกัน  

   โอดาฟเฟอร (O’Daffer.  1990: 378) กลาววา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแบงออก 

เปน 2 แบบ คือ 

1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผล 

ทางคณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอมูลที่เกี่ยวกับสมาชิกบางสมาชิกในขอบเขตหนึ่งๆ เพื่อนําไปสูกรณีทั่วไป 

หรือนําไปสูสมาชิกทุกตัวในขอบเขตนั้น 

2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง 

คณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอความหรือแบบรูปที่เปนจริงหรือสมเหตุสมผลอยูแลว เพื่อนําไปสูขอสรุป 

   บารูดี้ (Baroody.  1993: 2-61) กลาววา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 

 3 แบบ คือ 

    1. การใหเหตุผลเชิงหยั่งรู (Intuitive Reasoning) เปนลักษณะของการใหเหตุผลที่ 

เกิดจากการหยั่งรู (Insight) หรือเกิดจากลางสังหรณ ไมไดมีขอมูลที่จาํเปนทั้งหมดในการตัดสินใจ จึง

ตัดสินใจจากขอมูลที่เห็นหรือจากความรูสึกภายใน เปนเหตุผลที่วางอยูบนสิ่งที่ปรากฏหรือขอสมมุติฐาน 

ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอาจถูกหรือผิดก็ได 

    2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 

    3. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 

   ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวของกันระหวางการใหเหตุผลทั้ง 3 แบบ ในกระบวนการ

สืบคนทางคณิตศาสตร มักเริ่มดวยการสรุปจากการใหเหตุผลเชิงหยั่งรู หรือการใหเหตุผลแบบอุปนัยที่

เรียกวาการสรางขอความคาดการณโดยการพิสูจนซึ่งก็คือ การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
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   บุญชู ชลัษเฐียร (2539: 30) แบงความสามารถดานเหตุผลออกเปน 2 แบบ คือ 

    1. ความสามารถในการสรุปความเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ หรือกระบวนการใน

ขอบเขตของเนื้อหาตางๆ กัน เชน เหตุผลทางสังคม เหตุผลทางคณิตศาสตร เหตุผลทางจักรกล 

    2. การใหเหตุผลในลักษณะที่เปนความสามารถในการอางสรุปจากลักษณะเฉพาะ

ของระบบการลงความเห็น เชน การใหเหตุผลเชิงตรรก (Logical Reasoning) และการใหเหตุผลเชิง

เปรียบเทียบ (Analogical Reasoning)  

     2.1 การใหเหตุผลเชิงตรรก (Logical Reasoning) หรืออาจเรียกอีกชื่อวา การ

ใหเหตุผลแบบอนุมาน (Deductive Reasoning) การใหเหตุผลลักษณะนี้มีความพิเศษ  เนื่องจาก

กระบวนการลงความเห็นหรือวินิจฉัยที่ถูกตองจะเปนไปตามกฎอนุมาน ซึ่งจําเปนตองเปนจริง ยิ่งไปกวา 

นั้นการตัดสินความถูกตองของการใหเหตุผลนี้จะเกี่ยวของกับรูปแบบของขอความมิใชเนื้อหา การให

เหตุผลเชิงตรรกนี้เปนพื้นฐานของกิจกรรม เชน การทดสอบสมมุติฐาน การพิสูจนความขัดแยงกัน หรือ

การประเมินความถูกตองตามตรรกวิทยาของคําอธิบาย  

     2.2 การใหเหตุผลเชิงเปรียบเทียบ (Analogical Reasoning) ถือเปนสวนประกอบ 

สําคัญของการคิดของมนุษย  เพราะเปนหนทางนําไปสูการคนพบทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค  

การเปรียบเทียบมีความสําคัญในการเรียนรูการแกปญหา ตามทฤษฎีของเพียเจต เชื่อวา ความสามารถ 

ในการใชเหตุผลเชิงเปรียบเทียบเปนทักษะที่พัฒนาชา จะปรากฏในราวอายุ 11-12 ป เด็กที่อายุต่ํากวา

นี้จะไมสามารถใหเหตุผลเชิงเปรียบเทียบได  

   ฉวีวรรณ เศวตมาลย และคณะ (2545: 69-70) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การให

เหตุผลมี 2 แบบ คือ 

    1. การใหเหตุผลแบบนิรนัย เปนการใหเหตุผลโดยกําหนดใหหรือยอมรับเหตุเปนจริง  

นั่นคือ เหตุที่ตั้งขึ้นบังคับใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจจะสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผล 

จะตองตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้น 

    2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนการใชประสบการณยอยๆ หลายๆ ตัวอยาง หรือ

การคาดคะเนในการสรุปผล นั่นคือเหตุที่ตั้งขึ้นเปนการเก็บขอมูลในแตละครั้งที่เกิดขึ้นแลวสรุปผล ซึ่ง

ผลลัพธที่ไดอาจไมสอดคลองกับเหตุการณทุกกรณี เนื่องจากผลลัพธที่ไดอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 

   วิเชียร เลาหโกศล (2545: 1-6) ไดกลาวถึง การใหเหตุผลไววา การใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรที่สําคัญมี 2 แบบ คือ 

    1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) หมายถึง วิธีการสรุปผลใน

การคนหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ คร้ัง จากกรณียอยๆ แลวนําไปสูขอสรุป 
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    2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) หมายถึงวิธีการนาํความรู

พื้นฐานซึ่งอาจเปนความเชื่อ ขอตกลง หรือบทนิยาม ซึ่งเปนที่รูจักมากอนและยอมรับวาเปนจริง เรียกวา 

เหตุ นําไปสูขอสรุป เรียกวา ผล 

   สสวท. (2547: 4) กลาววาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนการคิดเชิงคณิตศาสตร 

ประกอบดวยการสรุปเปนกรณีทั่วไป หรือการสรุปอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ

ของแนวคิดเหลานั้น การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรตองอาศัยการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

การใหเหตุผลแบงเปน 2 แบบใหญๆ คือ  

    1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใชการสังเกตขั้น

พื้นฐานเพื่อคนหาแบบรูป หรือสรางขอคาดเดา แลวสรุปเปนกรณีทั่วไป 

    2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการสรุปอยาง

สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของขอตกลงหรือกฎ ซึ่งยอมรับวาเปนจริงแลว หรือที่เรียกวาเหตุ 

   จากการศึกษารูปแบบตางๆ ของทักษะการใหเหตุผลขางตน พอจะสรุปไดวา รูปแบบ

ของทักษะการใหเหตุผลมี 2 รูปแบบใหญๆ คือ การใหเหตุผลเชิงอุปนัย และการใหเหตุผลเชิงนิรนัย แต

สามารถแบงออกไปไดอีกหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับตามลักษณะของการใชความคิด เชน 

การใหเหตุผลแบบวิเคราะห การใหเหตุผลแบบเปรียบเทียบ การใหเหตุผลแบบคิดยอนกลับ เปนตน 

 
  3.3 แนวทางในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
   การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดฝกการใหเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งครูผูสอน

มักเขาใจกันผิดวาการฝกใหรูจักการใหเหตุผลที่งายที่สุด คือ การฝกจากการพิสูจนเรื่องเรขาคณิต 

เพราะมีโจทยเกี่ยวกับการใหเหตุผลมากมาย มีทั้งการใหเหตุผลอยางงาย  ปานกลาง และอยางยาก 

แตที่จริงแลวการฝกใหนักเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลนั้น สามารถสอดแทรกไดใน

การเรียนรูทุกเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ (กรมวิชาการ.  2544: 202-204)   

   การคิดกับการใหเหตุผลมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิดและเปนพื้นฐานสําคัญของการ

เรียนรูและการแกปญหา  ดวยเหตุนี้ นักการศึกษาจึงใหความสนใจเกี่ยวกับการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการคิดอยางมีระบบเหตุผลมากขึ้น และไดมีการพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาวาทักษะการคิดอะไร

ที่จําเปนและเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล สอนอยางไรจึงจะทําใหเกิดทักษะที่ตองการเหลานัน้ 

ซึ่งไดมีการกลาวถึงการสอนไว 3 ทาง คือแนวทางการสอนเพื่อใหคิด (Teaching  for Thinking ) แนวทาง 

การสอนการคิด (Teaching of Thinking ) และแนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching  about 

Thinking ) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ (Brandt.  1984: 3)    
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    1.การสอนเพื่อใหคิด การสอนตามแนวทางนี้เนนในดานการสอนเนื้อหาวิชาโดย

การปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในดานการคิดของนักเรียน 

    2.การสอนการคิด การสอนตามแนวทางนี้มีจุดเนนเกี่ยวกับกระบวนการทางสมอง 

ที่นํามาใชในการคิดโดยเฉพาะ โดยเนนไปที่ทักษะการคิดหรือเปนแนวทางที่สอนทักษะการคิดโดยตรง 

แนวทางในการสอนนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกันหลายแนวทาง ตามความเชื่อพื้นฐานของผูจัดสราง

แนวทางการสอน 

    3.การสอนเกี่ยวกับการคิด การสอนตามแนวทางนี้เปนแนวทางที่ใชการคิดเปน

เนื้อหาสาระของการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูถึงสิ่งที่เปนความคิดของตน โดยรูวาตนกําลังทําอะไร 

ตองการรูอะไร และในขณะที่กําลังคิดอยูนั้นตนเองรูอะไรและไมรูอะไร ซึ่งสิ่งดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียน

ไดเขาใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันกอใหเกิดทักษะที่เรียกวา การสังเคราะหความคิด   (Metacognition) 

ของตนเอง แนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิดนี้เร่ิมเปนที่สนใจของนักการศึกษาทั่วไปเพิ่มข้ึน โดยเชื่อวา

เปนแนวทางที่ทําใหผูเรียนสามารถคนหาขอบกพรองของตนเพื่อเปนแนวทางแกไขไดตรงจุด 

   ในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลนั้น กิลฟอรด และฮอฟเนอร (Guilford; & Hoepfner.  

1971: 28-32)  กลาววา ตองเริ่มจากการสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการให

เหตุผลดังกลาวนี้ เปนสิ่งที่จําเปนที่โรงเรียนควรจัดทํา และเปนสิ่งที่สามารถฝกไดโดยการสอนควบคูไป

กับเนื้อหาวิชาปกติหรือสถานการณตางๆ ที่เหมาะสม และโดยความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องความ 

จําเปนที่จะตองสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการใหเหตุผลภายในโรงเรียนนี้ มีนักการศึกษาหลายทานได

สรางรูปแบบหรือโปรแกรมการสอน โดยมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผลบางทักษะเปนเปาหมายของการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนั้นๆ ซึ่ง นิคเคอรสัน (Nickerson.  1984) ไดสรุปรูปแบบการสอนเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลโดยแตละกลุมมีแนวทางในการสอนแตกตางกันออกไป และทักษะการคดิ

อยางมีเหตุผลที่เปนเปาหมายของแตละรูปแบบการสอนคลายคลึงกัน  อาจแตกตางกันบาง  แต

สวนใหญจะเปนทักษะพื้นฐานของความสามารถดานการใชเหตุผล คือ ความสามารถในการจัด

ประเภท การจัดเรียงลําดับ การเปรียบเทียบ การเทียบเคียง การสรุปอางอิง ดังรายละเอียดของการ

จัดการสอนแตละกลุม ดังตอไปนี้ (สมเจตน ไวยาการณ.  2530: 20; อางอิงจาก Nickerson.  1984:  

26-63: Kinds of Thinking Taught in Current Programs.) 

    1. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive Process Approaches) 

 กลุมนี้กําหนดขอตกลงไววา ความสามารถในการคิดนั้นเปนสิ่งที่ข้ึนอยูกับกระบวนการคิดพื้นฐานบาง

ประการ เชน การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ การจําแนกประเภท การอางอิง และการทํานาย กระบวนการ

คิดขั้นพื้นฐานนี้เปนกระบวนการคิดอยางมีระบบเหตุผล ซึ่งนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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    2. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด โปรแกรมนี้มุงเนนเกี่ยวกับ

กลวิธีที่นํามาใชในการแกปญหา ซึ่งเปนแนวทางที่นําไปสูเปาหมายที่เชื่อวามีโอกาสที่จะประสบความ 

สําเร็จสูง  โปรแกรมนี้มักจะพบในงานวิจัยทางดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคิด  โดยเฉพาะในดานการ

แกปญหา หรือในงานวิจัยที่เกี่ยวกับปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

    3. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทัศนะ

ของ เพียเจต (Formal Thinking or Stage Development)  โปรแกรมในกลุมนี้สรางขึ้นตามแนวทัศนะ

จากการคิดเฉพาะดานและลักษณะที่เปนรูปธรรม ใหสามารถคิดในแนวกวางและคิดในสิ่งที่เปนนามธรรม

ได ซึ่งเปนพัฒนาการในระดับการใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยา 

    4. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางของการใชภาษาและสัญลักษณ (Language 

and Symbol Manipulation)  โปรแกรมนี้มีความเชื่อวา การเขียนที่มีประสิทธิภาพนั้นเปนกิจกรรมที่มี

แบบแผน จําเปนตองใชความสามารถในการแสดงความคิดออกมาใหแจมชัดและมีความตอเนื่อง ซึ่ง

ลักษณะดังกลาวนี้จําเปนตองมีการวางแผน ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมาย โดย

มีการแบงงานออกเปนสวนๆ หรือเปนขั้นตอนที่ตอเนื่อง ซึ่งเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผลดาน

การวิเคราะหและสังเคราะหขอความ โดยใชการเขียนเปนวิธีการแสดงความคิดออกมาเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา 

    5. กลุมโปรแกรมที่ยึดการคิดเปนเนื้อหาสาระของการฝก หรือเปนโปรแกรมที่ใช

แนวทางของการคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about Thinking) โปรแกรมในแนวทางนี้เชื่อวา การ

เรียนรูเกี่ยวกับการคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเองใหดีข้ึน เพราะผูเรียน

จะรูถึงสิ่งที่เปนความคิดของตนเอง รูวาตนกําลังคิดอะไร และตองการอะไร อันเปนแนวทางที่ชวยให

ผูเรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองในขณะที่ทําการคิด กลุมนี้มุงที่จะพัฒนาการ

คิดของผูเรียนใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพที่ผูเรียนมีอยู โดยใหผูเรียนไดทําการวางแผนการคิดเปน

ข้ันตอน เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบวาตนเองมักมีขอผิดพลาดในขั้นตอนใด 

   กลุมโปรแกรมการฝกทั้ง 5 กลุมนี้ เทาที่จัดสอนในโรงเรียนสามารถจําแนกไดเปน 2 

ลักษณะ คือ (สมเจตน ไวยาการณ.  2530: 24) 

    1. เปนโปรแกรมเฉพาะทาง ซึ่งเปนโปรแกรมการสอนทักษะการคิดโดยเฉพาะ

ไดแก กลุมโปรแกรมที่ใชกระบวนการคิดเปนแนวทาง 

    2. เปนโปรแกรมที่เสริมสรางทักษะการคิด โดยใชเนื้อหาวิชาในหลักสูตรปกติเปน

ส่ือในการพัฒนาทักษะการคิด ไดแก กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด กลุมโปรแกรม

ที่เนนในแนวทางเกี่ยวกับพัฒนาการของการคิดตามทัศนะของเพียเจต กลุมโปรแกรมที่เนนในแนว

ทางการใชภาษาและสัญลักษณ และกลุมโปรแกรมที่ใชแนวทางของการคิดเกี่ยวกับการคิด 
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   จากคํากลาวที่วา “คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล” (NCTM.  1989: 29) และการให

เหตุผลเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับคณิตศาสตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย (Baroody.  

1993: 2-25) เพื่อใหนักเรียนเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิถีทางที่ดีที่จะทําใหเขาใจโลกที่เปนจริง จําเปนตอง 

จัดใหการใหเหตุผลแทรกอยูในทุกกิจกรรมทางคณิตศาสตร นักเรียนตองใชเวลาจากประสบการณ

ที่หลากหลาย  ในการพัฒนาความสามารถในการสรางขอสรุปที่สมเหตุสมผลในสถานการณที่กําหนด 

และประเมินขอสรุปของบุคคลอื่น (NCTM.  1989: 81) 

   เนื่องจากความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลเปนทักษะที่ตองใชการฝกจาก

ประสบการณที่หลากหลาย และควรไดรับการฝกอยางตอเนื่อง จากบรรยากาศของชั้นเรียนที่สนับสนุน

ใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด ชี้แจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน ดังนั้นในการสงเสริมทักษะ

การใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน คาดการณ 

คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด โดยการอธิบายรูปแบบ แสดงดวยภาพหรือ

จําลองแบบและตอบคําถามตางๆ  เชน   “ทําไม”   “อะไรจะเกิดขึ้นถา...”   “จงใหตัวอยางของ...”  

“สามารถจะใชวิธีการอื่นไดหรือไม ถาการดําเนินการไมบรรลุผล”  ลวนเปนคําถามที่กอใหเกิดการคิด 

การสรางขอความคาดการณ การกําหนดรูปแบบ (Modeling) และการอธิบาย ซึ่งเปนลักษณะของการ

ใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ (Lappan; & Schram.  1989: 18-19) 

   นอกจากนี้ โรแวนและมอรโรว (Rowan; & Morrow.  1993: 16-18) ยังไดใหขอคิด

เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนวาเปนสิ่งสําคัญมาก ครูตองจัดบรรยากาศที่แสดงใหนักเรียนเห็นวา 

การใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญกวาการไดเพียงคําตอบที่ถูกตอง บรรยากาศในชั้นเรียนตองไมทําใหนักเรียน 

รูสึกหวาดกลัว เปนบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดพูด อธิบายและแสดงเหตุผลของ

แนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดนั้นๆ 

   สสวท. (2545ข: 194-195) กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการใหเหตผุลวา การ

ฝกใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลนั้นสามารถสอดแทรกไดในการเรียนรูทุกเนื้อหา 

วิชาของคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ ดวย นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะองคประกอบหลักที่สงเสริมใหผูเรียน

สามารถคิดอยางมีเหตุผลและรูจักการใหเหตุผล ดังนี้ 

    1. ควรใหผูเรียนไดพบโจทยหรือปญหาที่ผูเรียนสนใจ เปนปญหาที่ไมยากเกินความ 

สามารถของผูเรียนที่จะคิดและใหเหตุผล 

    2. ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใหเหตผุล

ของตัวเอง 

    3. ผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวา เหตผุลของผูเรียนถกูตองตามหลกัเกณฑ

หรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร        
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   การเริ่มตนที่จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและเกิดความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร ผูสอนควรจัดสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ผูสอนสังเกต

พฤติกรรมของผูเรียนและคอยชวยเหลือโดยกระตุนหรือช้ีแนะอยางกวางๆ โดยใชคําถามกระตุนดวยคํา

วา “ทําไม”  “อยางไร”  “เพราะเหตุใด” เปนตน  พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอีก เชน “ถา...แลว ผูเรียนคิด

วา...จะเปนอยางไร”  ผูเรียนที่ใหเหตุผลไดไมสมบูรณ ผูสอนจะตองไมตัดสินดวยคําวา ไมถูกตอง แต

อาจใชคําพูดเสริมแรงและใหกําลังใจวาคําตอบที่ผูเรียนตอบมามีบางสวนถูกตอง ผูเรียนคนใดจะให

คําอธิบายหรือใหเหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอีกบาง เพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากยิ่งขึ้น ในการ

จัดการเรียนรูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางหลากหลาย โจทยปญหาหรือสถานการณที่กําหนด 

ควรเปนปญหาปลายเปด (Open-Ended Problem) ที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหเหตุผล

ที่แตกตางกันได 

   นอกจากนี้ สสวท. (2547: 15-19) ไดกลาวถึง การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลวา การ

พัฒนาดานการใหเหตุผลจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครู และการจัดการของครูเปนสําคัญ 

รวมทั้งการจัดบรรยากาศ กิจกรรม พฤติกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล  ซึ่งหลักการในการ

พัฒนาทักษะการใหเหตุผลที่สําคัญมีดังนี้ 

    1. ควรจัดประสบการณใหสม่ําเสมอทุกระดับช้ัน 

    2. การใหเหตุผลสามารถพัฒนาได โดยสอดแทรกทุกหนวยการเรียนรูตามความเหมาะสม 

    3. ระดับการใหเหตุผล ควรใหสอดคลองกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน 

    4. การใหเหตุผล ควรจัดใหไดมีประสบการณอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตวัยกอนอนุบาล

จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งควรจะปลูกฝงใหเกิดเปนนิสัย 

    5. ควรจัดใหนักเรียนไดตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล 

    6. ควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสงเสริมการฝกการใหเหตุผล 

   แนวการดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการให

เหตุผล นอกจากจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ดังกลาวแลว ส่ิงที่ครูควรดําเนินการมีดังนี้ 

    1. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน  

     ครูควรพิจารณาในรายละเอียดวาระดับช้ันนั้นตองการใหนักเรียนมีความสามารถ 

ดานอะไรบาง เชน การใหเหตุผล การมีทักษะ การนําไปใช การตัดสินใจ และสรุปผลไดมากนอยเพียงใด 

ครูควรตระหนักวาเปาหมายนั้นมีความสําคัญ มีคุณคาในชีวิตนักเรียน และตองกําหนดการประเมินให

บรรลุเปาหมาย 

    2. ปรับแนวคิดในการสอน 



44 

     การพัฒนาทักษะการใหเหตุผล สามารถทําควบคูไปกับการสอนไดทุกเรื่อง

โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดเองมากขึ้น เชน จัดใหมีการอภิปราย ถามใหนักเรียนเลาความคิด 

ชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึ่งเปนการแสดงเหตุผลอยางงายๆ เพื่อใหนักเรียนไดเคยชินกับการคิดอยางมี

เหตุผล ตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอื่นวาควรเชื่อถือหรือไม เมื่อนักเรียนแสดงเหตุผลครูควรอาศัย

การสรุปเหตุผลของนักเรียน ปรับแตงเหตุผลนั้นใหรัดกุม เพื่อใหนักเรียนไดซึมซับวิธีการใหเหตุผลที่ดี 

    3. จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 

     ครูควรเพิ่มเติมกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนตามปกติ เชน จัดใหมีการแกปญหา

ที่แปลกใหม ไมใชเฉพาะโจทยปญหาในหนังสือเรียนเทานั้น ใหมีการสรางแบบรูปเอง หรือการพิจารณา 

แบบรูปที่กําหนดให ใหนักเรียนไดนําคณิตศาสตรไปใชเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เปนตน 

   สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป. :  10) ได

กลาวถึง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลวา ครูตองมีบทบาท ดังนี้ 

    1. ครูตองจําลองพฤติกรรมการคิดเชิงเหตุผลที่นําไปสูการแกปญหา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการตั้งคําถามของครูจะชวยใหนักเรียนสามารถคิดหาหลักฐานและคําตอบ 

    2. ครูตองสรางภาพการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะการคิดเพื่อการแกปญหา 

    3. ครูตองจัดเวลาในหองเรียนใหเพียงพอเพื่อใหนักเรียนไดใชทักษะการคิด 

    นอกจากนี้ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    1. กอนเริ่มจัดกิจกรรม:  ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาเพื่อใหนักเรียน

เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กลวิธี กฎ และขั้นตอนการดําเนินการแกปญหาที่ใชทักษะการคิดเชิงเหตุผล 

    2. ระหวางจัดกิจกรรม:  ครูมีบทบาทชักชวนใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแลกเปลี่ยน 

ประสบการณการปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อนๆ กลุมอื่น โดยนําเสนอวากลุมของตนมีแนวคิด ความรูสึก 

การวิเคราะหวิจารณ การดําเนินงาน และผลงานของตน พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนกลุมอ่ืน 

    3. หลังปฏิบัติกิจกรรม:  ครูควรกระตุนใหนักเรียนรวมกันอธิบายและสรุปเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของกลวิธีที่ใช และการปฏิบัติตามกฎ หรือกลวิธีทางเลือกตางๆ เพื่อนําไปสูการประยุกต 

ใชในอนาคต 

   สรุปไดวา ในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน ครูตอง

พยายามสรางความตระหนักใหเกิดแกนักเรียนใหไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุมีผลและควรเรียนรู

ดวยความเขาใจ และครูตองสงเสริมใหนักเรียนไดฝกใชทักษะการใหเหตุผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

โดยการจัดบรรยากาศที่สนับสนุนใหนักเรียนไดอภิปราย แลกเปลี่ยน ชี้แจงเหตุผล และแกปญหารวมกัน 

และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีสวนรวมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจาก 



45 

สถานการณหรือปญหาที่นาสนใจ เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

รวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือในการใหเหตุผลของผูอ่ืน โดยไมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของครู ครูมีหนาที่

คอยกระตุนและชี้แนะแนวทางกวางๆ ซึ่งการฝกใหนักเรียนไดใชทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

นั้นสามารถสอดแทรกไดทุกเวลาและทุกๆ เนื้อหา 

 
 3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เลชเชอร (Lesher.  1971: 2487-A) ไดศึกษาการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรกับ

นักเรียนเกรด 4-7 พบวา ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรระหวางชั้นมีความแตกตาง

กัน โดยนักเรียนชั้นสูงกวาจะมีความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรสูงกวานักเรียนชั้นที่

ต่ํากวา ซึ่งสอดคลองกันกับผลการศึกษาของพอลแรนด (Pallrand.  1979: 445-451) ที่ศึกษาขั้นการ

คิดแบบรูปธรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรม และไดขอสรุปที่สําคัญ คือ เด็กในชวง

การคิดแบบนามธรรมสามารถคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรได ระดับการศึกษาตางกันทําใหการคิดหา

เหตุผลเชิงตรรกศาสตรแตกตางกัน และการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรมีความสัมพันธกันทางบวก

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   เรย (Ray.  1979: 3220-A) ไดทดลองเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของการใชคาํถามใน

ระดับตํ่า (Lower Level Questions) กับคําถามในระดับสูง (Higher Level Questions) ที่มีตอความมี

เหตุผลในเรื่องที่เปนนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชา

เคมี โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมๆ ละ 54 คน จัดการเรียนการสอนใหเหมือนกันทั้งสองหอง ยกเวน 

ระดับคําถามที่ตางกัน ใชเวลาสอน 24 สัปดาห พบวา คะแนนจากการทําขอสอบในเรื่องของความมี

เหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนกลุมที่ใชคําถามในระดับสูง สูงกวาคะแนน

ของนักเรียนกลุมที่ใชคําถามในระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญ 

   เลวิน (Levin.  1980: 174-220) ไดทําการวิจัยเรื่องการสอนที่ทําใหนักเรียนสามารถ

พัฒนากระบวนการคิดในระดับสูงได ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไดพบวา เมื่อโรงเรียน

กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา วิธีการสอนการจัดประสบการณการเรียนรู และวัสดุอุปกรณที่

เหมาะสมแลว การฝกหรือสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดและการใชเหตุผลนั้น สามารถทําได

กับนักเรียนในทุกระดับ ไมวาจะมีสติปญญาหรือความถนัดทางการเรียนที่แตกตางกัน 

   วิลเลียม (William.  1981: 1605-A) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ 

ผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการ

สอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลาง วิชาประวัติศาสตรอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของกลุมที่สอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากลุมที่สอน

แบบเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง 

   ริท (Writt.  1988: 72-A) ไดสํารวจผลของการใชยุทธวิธีแกปญหากับกระบวนการให

เหตุผล โดยเฉพาะยุทธวิธีแกปญหาทั้ง 4 ข้ันตอนของโพลยา ซึ่งไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวาง 

แผนการแกปญหา ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบกระบวนการแกปญหา โดยใชปญหาเกี่ยว 

กับรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสเปนเครื่องมือที่ใชวัดยุทธวิธีแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผล กลุมตัวอยางเปน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย จากโรงเรียนในนิวยอรก 75 โรง ผลการศึกษาพบวา 

การใชยุทธวิธีแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล มีความเกี่ยวของโดยตรงกับวิธีการแกปญหา ซึ่ง 

บางสวนของกระบวนการใหเหตุผล มีความสัมพันธกับตัวปญหาเปนอยางมาก ขณะที่อีกสวนหนึ่งของ

กระบวนการใหเหตุผลมีความเกี่ยวของกับยุทธวิธีการแกปญหา เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของยุทธวิธี

การแกปญหาทั้ง 4 ข้ันตอน พบวา ในกลุมนักเรียนที่ใชยุทธวิธีแกปญหาไดสําเร็จมีขั้นดําเนินการตาม

แผนแตกตางกัน สวนใหญนักเรียนที่แกปญหาไมสําเร็จพบความแตกตางกันในขั้นดําเนินการตามแผน 

และใชเวลาสวนมากในขั้นทําความเขาใจปญหาและขั้นวางแผนแกปญหา ทั้งนี้นักเรียนในกลุมที่ใช

ยุทธวิธีการแกปญหาไมมีใครใชข้ันตอนตรวจสอบกระบวนการแกปญหา 

   เพอไรน (Perrine.  2001: Online) ไดศึกษาผลกระทบของการแกปญหาพื้นฐานใน

การสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการใหเหตุผลในเรื่องเศษสวน การพัฒนาการใหเหตุผลในเรื่องเศษสวนมี

ความสําคัญ ซึ่งครูผูสอนจะตองมีวิธีการสอนที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูเรียน ทําใหเขาใจในบทเรียนไดมาก

ยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา ในการเรียน 1 ภาคเรียนจะตองมีการเก็บคะแนน

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคะแนนจะมีผลตอการเรียนในปตอไป ผูเขารวมในการศึกษานี้เปนนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 187 คน และมีวิทยากรจํานวน 6 ทาน หนึ่งในนั้นเปนครูประจําชั้น

ซึ่งสามารถแกปญหาตางๆ ในชั้นเรียนได ใน 187 คนนี้ เมื่อถึงภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียน 108 คน 

ประสบปญหาในการสอบปลายภาค และในตนภาคเรียนที่ 3 ผลรวมแสดงออกมาใหเห็นวาการ

แกปญหาอยางมีเหตุผลมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการแกปญหาอยางมีเหตุผลเปนปจจัยหลักใน

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร และครูตองมีวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนแบบเดิมที่นักเรียนไม

เคยเจอมากอน 

   เมคไอเวอร (Mclver.  2005: Online) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใหเหตุผลเชิงจํานวนของ

นักเรียนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เขามาเรียนในเขตเมือง ซึ่งโดยสวนใหญมักยังขาดพื้นฐานที่จําเปน

ตอการเรียนตามหลักสูตรคณิตศาสตรของโรงเรียนในเขตเมือง โดยทําการทดลองกับนักเรียนอเมริกัน

เชื้อสายแอฟริกันเกรด 5-8 ของโรงเรียนซึ่งอยูในเขตเมือง จํานวน 40 คน ทําการทดลองโดยการตอบ

คําถามที่กําหนดมาจากโจทยที่ยากๆ ของนักเรียนในเกรด 5 จากการศึกษาพบวานักเรียนอเมริกันเชื้อ 
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สายแอฟริกันเกรด 5-8 ของโรงเรียนซึ่งอยูในเขตเมืองมีการพัฒนาทางดานทักษะการใหเหตุผลเชิงตัว

เลขที่นอยจนเกินไป และมีทักษะการใหเหตุผลเชิงตัวเลขที่แตกตางกันระหวางเกรดที่เรียนอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนยังคงมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ออนเมื่อเรียนจบเกรด 

6 และยังคงไมพัฒนาเมื่อเรียนไปจนจบเกรด 8 จากผลการศึกษาไดเสนอแนะวาโรงเรียนจําเปนจะตอง

พิจารณา คนหาสาเหตุที่เปนผลกระทบตอทักษะการใหเหตุผลเชิงตัวเลขของนักเรียนเพื่อนํามาสราง

เครื่องมือและโปรแกรมเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนเหลานี้ และผูสอนมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะนํา

เครื่องมือและโปรแกรมตางๆ ไปจัดใชกับนักเรียนเพื่อชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผลเชิงตัวเลขและ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ของนักเรียนเหลานั้น 

   แอคคัส (Akkus.  2007: Online) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบคนพบการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรดวยตนเอง (Mathematics Reasoning Heuristic) ของครูที่สอนวิชาพีชคณิต 

ในโรงเรียนมัธยม 3 โรงเรียน ซึ่งเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิมไปสูการสอนดวยวิธีการแบบคนพบการ

ใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดวยตนเอง จากการศึกษาพบวา นักเรียนในกลุมควบคุมที่ถูกสอนโดยครูที่

ยึดวิธีการสอนแบบดั้งเดิมมีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบพัฒนาการในการศึกษาของไอโอวา 

(Iowa Test of Development Educational) แตกตางกันกับนักเรียนในกลุมทดลองที่ถูกสอนโดยครูที่

ยึดวิธีการสอนแบบคนพบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดวยตนเอง และนักเรียนในกลุมทดลองมีผล

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นมากกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบอีกวาครูโดยสวนใหญมีความตองการในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่มีอยู

อยางดั้งเดิมไปสูวิธีการสอนที่หลากหลายดังเชนวิธีการแบบคนพบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดวย

ตนเอง รวมไปถึงยุทธวิธีในการเรียนรูดวยการเขียนซึ่งมีผลตอการประสบความสําเร็จของนักเรียน 

 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สุริยา โพธิผล (2528: 60) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดหา

เหตุผลเชิงตรรกศาสตร และความคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางความสามารถ 

ในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน มีความสัมพันธ 

กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สมเจตน ไวยาการณ (2530: 93) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการสอน เพื่อสงเสริม 

ความสามารถดานการใชเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอน

ที่สรางขึ้นสามารถสอนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดตามทัศนะของบลูมและคนอื่นๆ ไดทุกระดับ

พฤติกรรม แตพฤติกรรมการคิดดังกลาวตองการเวลาสอนแตกตางกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการคิดดาน 
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การสังเคราะหและการประเมินคา ตองการเวลาในการสอนมากกวาพฤติกรรมการคิดดานการวิเคราะห 

เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติแลวพบวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นชวยใหผูเรียนทุกระดับผล

การเรียน ทั้งที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และผลการเรียนต่ํา มีความสามารถดานการใชเหตุผลในทุกๆ 

ดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สวนการสอนตามปกติชวยสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของ

ผูเรียนเฉพาะผูเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางเทานั้น ขอคนพบดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบการสอนที่สราง 

ข้ึนเหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบการสอนในโรงเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของ 

ผูเรียนไดเปนอยางดี 

   สุภนันท เสถียรศรี (2536: 125-128) ไดศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล

ของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการคิด โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการทดลองพบวา 

แบบฝกกิจกรรมการคิดสามารถพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนได 

   สมเดช บุญประจักษ (2540: 338) ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน 3 ประการ คือ ความสามารถในการ

แกปญหา การใหเหตุผล และการใชคณิตศาสตรส่ือสาร โดยใชการเรียนแบบรวมมือ พัฒนาโดยฝก

ผานกระบวนการแกปญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนพระนารายณและ

โรงเรียนดงตาลวิทยา จังหวัดลพบุรี จํานวน 154 คน แบงเปนกลุมทดลอง 75 คน และกลุมควบคุม 79 

คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนที่เปนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   พัชรินทร เปรมประเสริฐ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ

สอนโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตร กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตร กับการสอนตาม

คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สุภาพร บุญหนัก (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร

โดยวิธีการแกปญหา เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   ชิรา ลําดวนหอม (2546: บทคัดยอ) ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร

เร่ืองแบบรูปและการใหเหตุผลสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบผานเกณฑการเรียนเรื่องแบบรูปและการใหเหตุผลมากกวารอยละ 50 

ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดังนั้นสรุปไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความ 

สามารถเพียงพอในการเรียนเรื่องแบบรูปและการใหเหตุผล โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสราง 

ข้ึน 

   พนารัตน แชมชื่น (2548: บทคัดยอ) ไดออกแบบชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ เพื่อสงเสริม

ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจาก

ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ

รอยละ 60 ของที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   รัชดา ยาตรา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร

โดยใชทักษะการเชื่อมโยงที่มีตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใชทักษะการเชื่อมโยงสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ของที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 

   จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสามารถทําไดกับนักเรียนในทุกระดับชั้นและทุกระดับผล

การเรียน โดยครูผูสอนตองใชวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนตามปกติหรือจัดกิจกรรมที่แปลกๆ 

ใหมๆ รวมไปถึงการจัดบรรยากาศเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดและฝกใชทักษะการใหเหตุผล 

   สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยตองการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไดพบ

กับประสบการณที่แปลกใหมและหลากหลาย และไดฝกใชทักษะการใหเหตุผลในการแกปญหาตางๆ 

ไดอยางเต็มที่ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

 

 ในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ตามหัวขอตอไปนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

  3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  4. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

  5. วิธีดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

  6. การวิเคราะหขอมูล 

  7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปนและ

สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 40 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรยีนที ่1 

ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปนและ

สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 20 คน 

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยและวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง เซต ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด ดังนี้ 

   1. หมากรุกไทย และกฎ กติกา ในการเลน 

   2. เซต และการเขียนแสดงเซต 
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   3. สับเซต 

   4. เอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

   5. การดําเนินการของเซต 

   6. แผนภาพเวนนออยเลอร 

 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 โดยใชเวลาในการทดลอง 9 คาบ  คาบละ 60 นาที  ประกอบดวยการทดสอบทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรกอนการใชชุดกิจกรรม (Pre-test) 1 คาบ การปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร

ดวยหมากรุกไทย 7 คาบ  และทดสอบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรม 

(Post-test) 1 คาบ  โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย 

  1. ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย  

  2. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 

3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.1 ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยมีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยและวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เซต จากหนังสือ

และวารสารตางๆ และศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซตตางๆ โดยคนหาผานทาง www.google.co.th 

  3.1.2 ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.1.3 สรางชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยยึดเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 

หมากรุกไทย และวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เซต ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรมจํานวน 7 ชุด ดังนี้ 

   ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

   ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต 

   ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกับสับเซต  

   ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

   ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต 

   ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร 
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   ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่  

  ภายในชุดกิจกรรมแตละชุดประกอบไปดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

ชื่อกิจกรรม เปนการตั้งชื่อชุดกิจกรรมใหมีความนาสนใจและสอดคลองกับจุดประสงค 

ของแตละกิจกรรม 

   เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกถึงเวลาที่ใชในการทําชุดกิจกรรม  

   คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตละชุดกิจกรรม 

   จุดประสงค เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนทําชุดกิจกรรมแลว 

   เนื้อหาสาระ เปนสวนที่อธิบายถึงเนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรม   

   สื่อการเรียนรู เปนสวนที่ระบุถึง ส่ือ วัสดุอุปกรณที่ตองใชในแตละชุดกิจกรรม 

   กิจกรรม เปนสวนที่อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการดําเนินกิจกรรม 

   การประเมินผล  เปนสวนที่ประเมินความรูความสามารถ และพฤติกรรมของนักเรียน

หลังจากปฏิบัติกิจกรรม 

  ในสวนของกิจกรรมที่ใชในชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยทั้ง 7 ชุด นั้น 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได เปนกิจกรรมที่ใหความรูเกี่ยวกับหมากรุกไทย 

กฎ กติกาในการเลนหมากรุกไทยผานทางโปรแกรมสรางงานนําเสนอ (PowerPoint) และโปรแกรม

หมากรุกไทย (Thai Chess Version 1.0) กับเอกสารใบความรู และใหนักเรียนลงมือแกไขปญหาจาก 

สถานการณเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยที่กําหนดใหพรอมทั้งบอกเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

   ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียน

ไดศึกษาเกี่ยวกับเซต และการเขียนสมาชิกของเซตโดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริง ประกอบ

กับเอกสารใบความรู  และใหนักเรียนเขียนแจกแจงสมาชิกของเซตจากโจทยที่กําหนดใหโดยใชอุปกรณ

ชวยอธิบายคําตอบอยางสมเหตุสมผล พรอมทั้งใหนักเรียนเขียนเซตแบบกําหนดเงื่อนไขจากตัวหมากรุก

ไทยที่กําหนดใหและใหเหตุผลประกอบอยางมีเหตุมีผล  

   ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกับสับเซต เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับสับเซต 

โดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริง ประกอบกับเอกสารใบความรู  และใหนักเรียนสรางโจทย

สับเซตที่เกี่ยวกับหมากรุกไทยพรอมทั้งหาคําตอบและใหเหตุผลประกอบอยางสมเหตุสมผล 
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   ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียน

ไดศึกษาเกี่ยวกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง โดยใชโปรแกรมสรางงานนําเสนอ ประกอบกับเอกสารใบ 

ความรู  และใหนักเรียนหาคําตอบจากโจทยที่กําหนดใหโดยใหเหตุผลประกอบ และสรางโจทยข้ึนเอง

พรอมทั้งหาคําตอบและใหเหตุผลประกอบอยางสมเหตุสมผล 

   ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนได 

ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการของเซตโดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริง ประกอบกับเอกสารใบ

ความรู และใหนักเรียนลองวาดรูปประกอบการอธิบายคําตอบจากโจทยที่กําหนดให 

   ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนได

ศึกษาเกี่ยวกับแผนภาพเวนนออยเลอรผานทางโปรแกรมสรางงานนําเสนอ แลวใชแผนภาพจาํลองใน

การสรางชิ้นงานและอธิบายแผนภาพเวนนออยเลอรที่ตนเองสรางขึ้นอยางมีเหตุมีผล 

   ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ เปนการฝกใหนักเรียนไดแกปญหา

จากสถานการณที่กําหนดใหอยางมีเหตุผลโดยใชแผนตารางหมากรุกไทยจําลองขนาดตาง ๆ 

(1×1, 2×2, 3×3, 4×4 ) และตัวหมากรุกไทยในการอธิบายจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่พอจะ

เปนไปได 

  3.1.4 นําชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่สรางเสร็จแลว ไปใหอาจารย

ที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมที่ใชในแตละ

ชุดกิจกรรม จากนั้นนํากิจกรรมและการประเมินผลไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม จากนั้นนําขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงแกไข 

  3.1.5 นําชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ 

และปรับปรุงแกไขแลวไปพบอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาและ

ความเหมาะสมของกิจกรรมและนําชุดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อิสลาม

วิทยาลัยแหงประเทศไทย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน โดยใชเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการใชชุดกิจกรรมทั้งในดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความยากงายของภาษาและ

เวลาที่ใชในแตละชุดกิจกรรม 

  3.1.6 นําชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุง 

แกไข แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของกิจกรรม

อีกครั้งหนึ่งแลวจึงนํามาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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 3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

 แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

  3.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวง 

ศึกษาธิการ และของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

  3.2.2 ศึกษาวิธีการสรางและเทคนิคในการการสรางแบบทดสอบจากหนังสือตางๆ 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรของ พรอมพรรณ อุดมสิน (2545: 28-59) 

เทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 85-201) และคูมือ

วัดผลประเมินผลคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546ก: 

 28-73) 

  3.2.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคของกิจกรรม กําหนดพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะที่

ตองการวัดเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับ

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

  3.2.4 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ตามจุดประสงคของ

กิจกรรมในแตละชุดกิจกรรม เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 15 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและ

จุดประสงคตามที่กําหนด 

  3.2.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและเกณฑการประเมินที่

สรางไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และชี้แนะขอบกพรอง พรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

  3.2.6 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ไดรับการตรวจสอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

  3.2.7 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที ่แกไขแลวไปให

ผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

โดยพิจารณาวาขอสอบที่สรางขึ้นสอดคลองกับเนื้อหา และจุดประสงคของกิจกรรมหรือไม โดยใช

เกณฑ ดังนี้ 

   คะแนน +1 สําหรับขอสอบที่สอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม 

   คะแนน   0 สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม 

   คะแนน  -1 สําหรับขอสอบที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม 
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  3.2.8 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผล ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา

สารนิพนธและผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรแลวมาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือกขอสอบที่มี

คา IOC เทากับ 1.0 ออกมาจํานวน 10 ขอ 

  3.2.9 เกณฑการตรวจใหคะแนนขอสอบแบบอัตนัยที่นักเรียนทําได โดยแบงคะแนนเปน 

4 คะแนน และมีเกณฑการใหคะแนนแบบรวมโดยตรวจเปนรายขอ ดังตาราง 1 

  

ตาราง 1 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 

ร ะ ดั บ
คะแนน 

การใหเหตุผลที่ปรากฏใหเห็น 

0 ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ / แนวคิดไมถูกตองเลย 

1 มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ หรือมีขอบกพรองมากกวา 2 แหง 

2 มีการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ แตมีขอบกพรอง 2 แหง 

3 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล มีขอบกพรอง 1 แหง 

4 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลโดยไมมีขอบกพรอง 

   

 

  3.2.10 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่คัดเลือกไวทั้ง 10 ขอ ไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่ไมใช

กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  3.2.11 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

มาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ เพื่อหาคาดัชนีความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ.  2543: 199-201) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความยากระหวาง 0.39 – 0.44 และคา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.60 – 0.79 โดยคัดเลือกไวจํานวน 5 ขอ 

  3.2.12 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุงและคัดเลือก

จํานวน 5 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่น โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อิสลามวทิยาลยั

แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  

2538: 200)  หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.71 แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธกอนนําไป 

ใชกับกลุมตัวอยาง 
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4. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งดําเนินการทดลอง 

กับกลุมตัวอยางกลุมเดียว ตามแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538: 249) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แบบแผนของการวิจัย 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

E หมายถึง กลุมทดลอง (Experimental Group) 

X หมายถึง การใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

T1 หมายถึง การวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนทําการทดลอง 

T2 หมายถึง การวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังทําการทดลอง 
 

5. วิธีดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ติดตออิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอใชกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้ 

  2. ทําการวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางกอนการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่

ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลา 1 คาบ 

  3. ดําเนินการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยตามแผนที่วางไว โดย

ใชเวลา 7 คาบ 

  4. ทําการวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางหลังการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่

ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลา 1 คาบ 

  5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร แลวนําคะแนนที่

ไดมาวิเคราะหวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
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6. การวิเคราะหขอมูล 
 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจไปวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คะแนนระหวางกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชสูตร 

t-test for Dependent Samples  

7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  1.1 การหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร 

 

 
∑X    

  N 
           X  =  

 

 

   เมื่อ   X แทน คาเฉลี่ย 

           ∑X   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน   

       N   แทน จํานวนคะแนนทั้งหมด 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 73) 

 

  1.2 การหาคาความแปรปรวน (Variance) โดยใชสูตร 

 

 

 
N∑x2 – (∑x)2          

       N(N-1) 
           s2  =   

   

 

   เมื่อ   s แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

           ∑x    แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนทั้งหมด   

       N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

           N-1 แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degrees of Freedom) 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 76-77) 
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 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

  2.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายของกิจกรรม (Index of 

Item-Objective Congruence) 

 
∑R    

  N 
           IOC  =  

 

 

   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายของกิจกรรม 

           ∑R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาทั้งหมด 

       N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543: 248-249) 

 

  2.2 หาดัชนีความยากของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยใช

สูตร 

 

 
SU + SL – (2NXmin)       

  2N(Xmax – Xmin)          
           PE  =   

    

 

   เมื่อ  PE แทน ดัชนีคาความยาก 

           SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง  

        SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

          N   แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

       Xmax  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

       Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543: 199-200) 
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  2.3 หาคาอํานาจจําแนกเพื่อวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยใชสูตร 

 

 
       SU – SL    

  N(Xmax – Xmin)               
           D  =  

 

 

   เมื่อ  D แทน คาอํานาจจําแนก 

           SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง  

        SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

          N   แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

       Xmax  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

       Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543: 201) 

 

  2.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยใช

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach)  

 

 
∑si

2 

          
 st

2

  n 

 n-1 
           α  =            1 -  

    

 

   เมื่อ   α แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

            n    แทน จํานวนขอสอบ  

       si
2  แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

      st
2  คะแนนความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 200) 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

  เพื่อศึกษาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการ

ใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการสอน คณิตศาสตร

ดวยหมากรุกไทย โดยใช t-test for Dependent Samples 

 

 
         ∑D             

N∑D2 – (∑D)2

        N - 1 

            t  =                      ; df = N - 1      

    

 

 

   เมื่อ  t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 

     ∑D แทน ผลรวมของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนนทดสอบกอน 

                และหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

           ∑D2 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางเปนรายคูระหวาง 

                     คะแนนทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการสอน 

                                      คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

        N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

   (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 104) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 N     แทน     จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

 k      แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X     แทน     คะแนนเฉลี่ย  

 s  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนนทดสอบกอน 

     และหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน (t-Distribution) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัย

เสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใช

ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยการนําคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอน

และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช t-test for Dependent Samples  ปรากฏผลดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใช  

      ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย  

 

 N k X s ∑D t 

Pre-test 

Post-test 

20 

20 

80 

80 

28.95 

58.05 

4.86 

7.35 
582 19.67** 

     

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

t(.01 , 19) = 2.539 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 ปรากฏวา ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชชุด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มีตอทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

  เพื่อศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มีตอทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปนและ

สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 40 คน  

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน 

ที่ 1 ปการศึกษา 2551 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่เลนหมากรุกไทยไมเปน

และสนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย จํานวน 

20 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยและวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง เซต ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด ดังนี้ 

   1. หมากรุกไทย และกฎ กติกา ในการเลน 

   2. เซต และการเขียนสมาชิกของเซต 

   3. สับเซต 

   4. เอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

   5. การดําเนินการของเซต 

   6. แผนภาพเวนนออยเลอร 
  
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 โดยใชเวลาในการทดลอง 9 คาบ  คาบละ 60 นาที  ประกอบดวยการทดสอบทักษะการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรกอนการใชชุดกิจกรรม (Pre-test) 1 คาบ การปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 7 คาบ  และทดสอบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุด

กิจกรรม (Post-test) 1 คาบ  โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 

 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย 

  1. ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ประกอบดวยชุดกิจกรรมจํานวน 7 ชดุ 

รวม 7 คาบ ไดแก 

   ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

   ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนสมาชิกของเซต 

   ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกับสับเซต  

   ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง 

   ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต 

   ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร 

   ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

   เปนชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งไดผานการตรวจ

แกไขเกี่ยวกับความถูกตองและความสอดคลองของแตละขั้นตอนครบทั้ง 7 ชุด โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน พรอมทั้งไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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  2. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบ

แบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคา IOC ในแตละขอเทากับ 1.00 มีคาความยากตั้งแต 0.39 – 0.44 มีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.60 – 0.79 และมีคาความเชื่อมั่น 0.71 

 
 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยใชชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบวิธีการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร

ดวยหมากรุกไทย เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

  2. ทําการวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางกอนการใชชุด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลา 60 นาที 

  3. ดําเนินการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยตามแผนที่วางไว โดย

ใชเวลา 7 คาบ คาบละ 60 นาที 

  4. ทําการวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางหลังการใชชุด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนการใชชุดกิจกรรม ใชเวลา 60 นาที 

  5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร แลวนํา

คะแนนที่ไดมาวิเคราะหวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจไปวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คะแนนระหวางกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย โดยใชสูตร  

t-test for Dependent Samples  

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการใชชุดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุก

ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมตัวอยางกอน

และหลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มีตอทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลปรากฏวาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยสูงกวากอน

ใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสรุปได

วามาจากสาเหตุตอไปนี้ 

 1. ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยถูกสรางขึ้นอยางมีจุดมุงหมาย มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมและแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากการใชสื่อ

และวัสดุอุปกรณที่มีอยูในแตละชุดกิจกรรมไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยตัวโจทยคําถามในแตละชุดกิจกรรมเปนคําถามที่เนนใหนักเรียนไดอธิบายถึง

เหตุผลในการตอบคําถามมากกวาที่จะเนนตัวคําตอบเพียงอยางเดียว ทําใหนักเรียนมีอิสระทางการคิด

หาคําตอบซึ่งชวยใหนักเรียนมีความสนใจในการทํากิจกรรมมากขึ้น สงผลใหนักเรียนไดอภิปราย แสดง

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ชวยใหนักเรียนสามารถใหเหตุผลในการตอบคําถามได

อยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเลวิน (Levin.  1980: 174-220) ซึ่งไดพบวา การกําหนด

เปาหมายของการจัดการศึกษา วิธีการสอนการจัดประสบการณการเรียนรู และวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม

สามารถชวยสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นได และสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิลเลียม (William.  1981: 1605-A); สุภนันท เสถียรศรี (2536: 125-128); พนารัตน 

แชมชื่น (2548: บทคัดยอ) ซึ่งพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหา

ความรูไดดวยตนเอง ชวยสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นได และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเรย (Ray.  1979: 3220-A) ซึ่งพบวา การสอนที่ใชคําถามในระดับสูงชวย

สงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

 2. ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีกิจกรรมและสถานการณ

ใหนักเรียนไดฝกคิดแสดงเหตุผลอยางตอเนื่องและหลากหลายโดยบรรยากาศในชั้นเรียนเปดโอกาสให

นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที่ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันอยางมีเหตุผล เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงผลงานพรอมทั้งอธิบายเหตุผลในการตอบและอภิปราย

ถึงความถูกตองในการตอบรวมกันกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ  ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการ

ทํากิจกรรม และมีความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลในการตอบคําถามตางๆจากโจทยที่กําหนดและจาก

สถานการณตางๆ ที่ตองรวมกันอภิปรายกับเพื่อนๆ โดยเฉพาะการเลนหมากรุกไทยของนักเรียนในชวง 
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เวลาพักหลังจากการทํากิจกรรมในแตละชุดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนจะมีการอภิปราย อธิบายชี้แจง

เหตุผลกันอยางสนุกสนานถึงการเดินตัวหมากรุกของผูเลนแตละคนวาถูกตองและเหมาะสมหรือไม 

จึงทําใหนักเรียนมีทักษะในการใหเหตุผลมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิลฟอรด และฮอฟเนอร 

(Guilford; & Hoepfner.  1971: 28-32) ที่กลาววาในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผลนั้นตองเริ่มจาก

การสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล โดยการสอนควบคูไปกับเนื้อหาวิชาปกติหรือสถานการณตางๆ 

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ แลพแพน และชแรม (Lappan; & Schram.  1989: 18-19) ที่กลาววา

ความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลเปนทักษะที่ตองใชการฝกจากประสบการณที่หลากหลาย 

และควรไดรับการฝกอยางตอเนื่อง จากบรรยากาศของชั้นเรียนที่สนับสนุนใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิด ชี้แจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน ดังนั้นในการสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน คาดการณ คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบ 

ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด โดยการอธิบายรูปแบบ แสดงดวยภาพหรือจําลองแบบและตอบคําถามตางๆ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ เฟอรกูสัน (Ferguson.  1988: Online); สมิธ (Smith.  1998: Online); 

เซโลน (Celone.  2001: Online) ซึ่งพบวาการเลนหมากรุกชวยสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

 3. เนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย เปนเนื้อหาเรื่อง เซต ซึ่ง

นักเรียนในกลุมตัวอยางไดเรียนมาแลวในชั้นเรียน และนักเรียนไดเรียนเนื้อหาเรื่องการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรมาแลว จึงทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจบทเรียนตางๆ ในชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยไดงายขึ้น ประกอบกับส่ือ วัสดุและอุปกรณตางๆ ทั้งใบความรู ใบกิจกรรม 

โปรแกรมหมากรุกไทย โปรแกรมสรางงานนําเสนอ อุปกรณการเลนหมากรุกไทย แผนภาพจําลองตัว

หมากรุกไทย และแผนตารางหมากรุกจําลอง ชวยใหเนื้อหาในแตละชุดกิจกรรมมีความเปนรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหนักเรียนเขาใจหลักการและสามารถทํากิจกรรมที่กําหนดไวในแตละชุดกิจกรรม

ใหประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 

 4. นักเรียนที่เขารวมทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยทั้ง 20 คน 

ไมเคยเลนหมากรุกไทยมากอน และสนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรม จึงมีความตั้งใจที่จะเรียนรูและทํา

ความเขาใจในเนื้อหาตางๆ มีความพยายามในการหาคําตอบและใหเหตุผลจากคําถามในสถานการณ

ตางๆ ที่ถูกกําหนดใหไวในแตละบทเรียนของทุกชุดกิจกรรม ซึ่งสังเกตเห็นไดจากการซักถามในชั้นเรียน 

การรวมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การนําเสนอผลงาน การทําใบกิจกรรม 

และการทําแบบทดสอบ และแมมีเวลาวางที่เหลือจากการทํากิจกรรมตางๆ นักเรียนสวนใหญก็รวมกลุม

กันแขงขันหมากรุกไทยกันอยางสนุกสนาน ทําใหไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน นอกจากนี้ยังทําให

เกิดการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินตัวหมากรุกของผูเลนแตละคน จึงสงผลใหการเขา 
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รวมทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยชวยพัฒนาใหทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น 

 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้เห็นไดวา  ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

ชวยสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

 

ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 1. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได นักเรียนมีความตื่นเตน สนใจและ

ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เนื่องจากนักเรียนทุกคนไมเคยเลนหมากรุกไทยมากอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อนักเรียนไดฝกเลนหมากรุกไทยกับคอมพิวเตอรในโปรแกรมหมากรุกไทย ซึ่งในชวงแรกๆ 

นักเรียนหลายคนยังตองเปดดูวิธีการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกไทยแตละตัวจากใบความรูอยูบางแตเมื่อ

นักเรียนเลนไปไดระยะหนึ่ง นักเรียนก็เริ่มจดจําวิธีการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกไทยแตละตัวได และ

เกิดความสนุกสนานในการเลนจนบางคนลืมทําใบกิจกรรม ครูจึงตองคอยชวยกระตุนและเตือนให

นักเรียนรีบทําใบกิจกรรมกอนที่จะหมดเวลา และยังพบอีกวาแมนักเรียนสวนใหญตอบคําถามในแตละ

ขอไดอยางถูกตองแตการใหเหตุผลของนักเรียนในการอธิบายคําตอบบางขอยังไมสมบูรณ ครูจึงตอง

ชวยกระตุนใหนักเรียนพยายามเขียนเหตุผลในการอธิบายใหมากยิ่งขึ้น  

 2. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 2 เรื่อง หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต นักเรียนตื่นเตน

และสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูบทเรียนผานทางอุปกรณการเลนหมากรุก

ไทยและไดจับคูเรียนไปพรอมกับเพื่อน และเนื่องจากตัวกิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติคอนขางงาย 

นักเรียนสวนใหญจึงทํากิจกรรมเสร็จกอนเวลาที่กําหนดและใหเหตุผลอธิบายคําตอบในแตละขอได

อยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น สวนเวลาที่เหลือนักเรียนทุกคูก็ใชเวลาไปกับการเลนแขงขันหมากรุกไทยกัน

จากอุปกรณการเลนหมากรุกไทยที่แจกให นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางคูที่แอบเลนหมากรุกไทยกันใน

ระหวางที่ยังทําใบกิจกรรมไมเสร็จ ซึ่งครูตองคอยกระตุนและเตือนใหนักเรียนทําใบกิจกรรมใหเสร็จกอน 

ในสวนของการนําเสนอผลงานของนักเรียน มีนักเรียนบางคูที่เขียนแสดงเซตแบบบอกเงื่อนไขจากเซต

แบบแจกแจงสมาชิกที่กําหนดใหไดอยางไมถูกตอง โดยเมื่อนําเอาเหตุผลในการตอบมาอภิปรายรวมกัน

กับเพื่อนๆ แลวก็พบขอผิดพลาดซึ่งสวนใหญเกิดมาจากการที่นักเรียนไมไดพิจารณาวิธีการเคลื่อนที่ของ

ตัวหมากรุกไทยจนครบทุกตัว ซึ่งนักเรียนคูที่ถูกอภิปรายก็ยอมรับฟงเหตุผลของเพื่อนพรอมทั้งยอมรับ

ในขอผิดพลาดของตนเองทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียนและการเขียนอธิบายเหตุผลไดมากยิ่งขึ้น 

 3. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 3 เร่ือง หมากรุกไทยกับสับเซต นักเรียนในแตละคูสวนใหญเขียนแสดง

เหตุผลไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น มีความรวมมือและอภิปรายกันทั้งในระหวางคูของตนเองและกับ

เพื่อนๆ คนอื่นๆ และพบนักเรียนบางคูที่แขงขันเลนหมากรุกไทยกันไปพรอมๆ กับการทํากิจกรรมไปดวย  
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ครูจึงตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงกฎระเบียบในการรวมทํากิจกรรม และชี้แจงเหตุผลของการที่นักเรียน

ตองทํากิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวใหเสร็จกอน ในสวนของการแสดงผลงานของนักเรียน พบวานักเรียน

ทุกคูมีความกลาและความมั่นใจในการอภิปรายและแสดงเหตุผลของตนเองมากยิ่งขึ้น  

 4. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 4 เร่ือง หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง นักเรียนทุกคนมี

ความตั้งใจในการทํากิจกรรมมากขึ้นไมมีนักเรียนคนใดที่แอบเลนหมากรุกไทย เนื่องจากครูไดชี้แจงเหตุผล

และย้ําถึงกฎกติกาในการเขารวมทํากิจกรรมในครั้งนี้ และในชุดกิจกรรม ชุดที่ 4 นี้ไมไดใหนักเรียนจับคูกัน 

แตบรรยากาศในการเรียนการสอนก็เปนไปอยางอิสระไมตึงเครียด นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย 

ซักถามปญหากันเองรวมกันในการหาคําตอบจากใบกิจกรรมที่กําหนดให ซึ่งจากการสังเกตพบวามี

นักเรียนบางคนที่ไมชอบเขียนอธิบายแสดงเหตุผลของคําตอบ แตเมื่อครูซักถามหรือใหนักเรียนแสดงผล

งานกลับพบวานักเรียนสามารถใหเหตุผลไดอยางละเอียดและสมบูรณมากกวาที่เขียนไวในใบกิจกรรม 

ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนชอบที่จะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนัมากกวาทีจ่ะเขยีน

อธิบายลงไปในใบกิจกรรม ครูจึงตองกระตุนและชี้แนะนักเรียนใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน

ในการเขียนอธิบายเหตุผลซ่ึงเปนสิ่งที่นักเรียนตองใชตอไปในอนาคตทั้งในชีวิตประจาํวนัและการศกึษา

ตอ ในสวนของการแสดงเหตุผลนั้นมีนักเรียนหลายคนไมไดอางถึงเอกภพสัมพัทธซึ่งตองใชรวมในการ

พิจารณาคําตอบ ครูจึงตองชี้แนะและอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม  

 5. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 5 เร่ือง หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต นักเรียนแตละคูมีความ

กระตือรือรนในการวาดรูปและตกแตงตัวหมากรุกไทยในใบกิจกรรม และเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆ 

อยางสนุกสนาน การใหเหตุผลของเซตที่ไดจากการดําเนินการคอนขางสมบูรณเนื่องจากครูชวยกระตุน

และชี้แนะใหนักเรียนเขียนคําอธิบายแสดงเหตุผลอยางละเอียด 

 6. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 6 เร่ือง หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร นักเรียนในแตละคู

รวมมือกันทําผลงานใหสําเร็จลงไดเปนอยางดี มีการอภิปรายรวมกันระหวางเพื่อนๆ ในหอง การเขียน

เหตุผลเขียนไดละเอียดและสมบูรณมากยิ่งขึ้นโดยที่ครูไมตองคอยมากระตุน และจากการตรวจสอบ

ผลงานและอภิปรายผลงานรวมกันพบวานักเรียนบางคูลืมติดตัวหมากรุกไทยที่เหลือจากการพิจารณา

ลงไปในเอกภพสัมพัทธ ครูจึงตองชวยเนนย้ําใหนักเรียนติดตัวหมากรุกไทยลงไปในเอกภพสัมพัทธใหครบ 

 7. ในชุดกิจกรรม ชุดที่ 7 เร่ือง หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ นักเรียนมีความพยายามและ

กระตือรือรนในการหาวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวเรือในแผนตารางหมากรุกจําลองที่แจกให โดย

นักเรียนสวนใหญเมื่อทดลองเดินตัวเรือไปไดระยะหนึ่ง นักเรียนก็เร่ิมใชการลากดินสอหรือปากกาชวย

ในการหาจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ของตัวเรือ และพบวานักเรียนที่หาคําตอบไดเร็วที่สุดใชวิธีการลาก

วิธีการเคลื่อนที่ของตัวเรือดวยสีตางๆ ที่ไมซ้ํากัน ในสวนของการแสดงเหตุผลนักเรียนสวนใหญเขียน

อธิบายไดไมละเอียดแตถาใหอธิบายและแสดงความคิดเห็นกลับแสดงเหตุผลไดคอนขางจะสมบูรณ 
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 8. กิจกรรมจากชุดกิจกรรมทั้งหมดนอกจากเปนการฝกใหนักเรียนไดใชทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรแลว ยังเปนการฝกใหนักเรียนไดแสวงหาความรู ฝกการวางแผนทํางานอยางเปนระบบ 

ฝกการคิดแกปญหา การตัดสินใจอยางรอบคอบและมีเหตุผล ฝกทํางานรวมกันกับเพื่อน ฝกทักษะการ

ส่ือสารและการนําเสนอผลงาน รวมไปถึงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลของตนเอง 

 9. จากการสังเกตระหวางการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนในกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน

ที่สนใจสมัครเขารวมทํากิจกรรมและไมเคยเลนหมากรุกไทยมากอน พบวานักเรียนใหความสนใจ มีความ

กระตือรือรนในการทําความเขาใจกฎและกติกาตางๆ ในการเลนหมากรุกไทย และมีความพยายามใน

การทําใบกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนชอบการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ให

เหตุผลดวยวาจา มากกวาการเขียนอธิบายลงไปในใบกิจกรรมเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

มีอยางจํากัดทําใหนักเรียนตองรีบเขียนคําอธิบายเพื่อสงงานใหทันตามเวลาที่กําหนด และเนื้อที่ในการ

เขียนอธิบายเหตุผลในใบกิจกรรมมีจํากัดทําใหนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลของตนเองไดอยางเต็มที่ 

และยังพบอีกวานักเรียนมีความกระตือรือรนในการทําโจทยคําถามที่มีความทาทายดังเชนในชุดกิจกรรม

ที่ 7 และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ไดรับการยอมรับจากเพื่อนๆ  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทางคณิตศาสตรและการศึกษาคนควาครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

  1.1 ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรจึงเหมาะสมในการใชเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน

ทุกระดับช้ันในชวงชั้นที่ 4 ซึ่งนักเรียนควรไดเรียนเนื้อหาเรื่องเซตมากอนแลว แตถาจะนําไปใชสอนแทน

ในการเรียนการสอนเรื่องเซตแบบปกติอาจจะไมเหมาะสมเพราะจะทําใหนักเรียนขาดการทบทวนความรู

เกี่ยวกับเรื่องจํานวน และความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ จึงควรใชเปนกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน

ตามชมรมกลุมสนใจจึงจะเหมาะสมกวา 

 1.2 ควรนําชุดกิจกรรมนี้ไปใชกับนักเรียนนอกเวลาเรียนตามปกติ เชน ใชสอนในชั่วโมง

ชมรมคณิตศาสตร โดยที่ครูไมควรกําหนดเวลาที่แนนอนตายตัวในการทําชุดกิจกรรมแตละชุดของ

นักเรียน ควรปลอยใหนักเรียนมีอิสระในการทํากิจกรรมและใหเวลานักเรียนในการเลนหมากรุกไทยกัน

อยางเต็มที่ เพื่อนักเรียนจะไดสามารถทําความเขาใจในบทเรียนและไดฝกใชทักษะการใหเหตุผลอยาง

เต็มที่ 
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 1.3 สามารถใหนักเรียนศึกษาและใชชุดกิจกรรมนี้ไดดวยตนเอง ครูควรปลอยใหนักเรียน

ไดฝกคิดวิเคราะห แกปญหา อภิปรายซักถามเพื่อหาขอสรุปรวมกันระหวางเพื่อนนักเรียน โดยครูเปน

เพียงผูใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะแกนักเรียน เพื่อนําไปสูการคนพบขอสรุปที่ถูกตอง 

  1.4 เนื้อหาบทเรียนที่ใชในแตละชุดกิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไดตามความ

เหมาะสม โดยเนื้อหาเรื่องเซตที่ใชอาจเพิ่มเติมใหครบถวนตามเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนตามปกติ  

 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มี

ตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการเชื่อมโยง เปนตน 

  2.2 ควรทําการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยที่มี

ตอทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เปนตน 

  2.3 ควรทําการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากกระดาน

แบบอื่นๆ เชน หมากรุกสากล (Chess) หมากลอม (Go) เปนตน 

  2.4 ควรทําการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยโดย

ใชเนื้อหาทางคณิตศาสตรในเรื่องอื่นๆ เชน ทางเดินของออยเลอร ความนาจะเปน เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ตารางคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผล 

    ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. ตารางคา ∑xi   คา ∑xi 
2  คา si 

2 ของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณติศาสตรของนกัเรยีน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จําแนกตามรายขอ 

3. คาความเชือ่มั่น (α-Coefficient) ของแบบทดสอบวัดทกัษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนกัเรียน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

4. ตารางคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการสอน 

    คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยของนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 

5. การวิเคราะหขอมูลทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง กอนและหลัง 

   การใชชุดกจิกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยโดยใชสถิติ t-test for Dependent 

   Samples 
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N∑xi
2 – (∑xi)

2         

          N2 

ตาราง 4 คาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง  

      คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

 

ขอที่ PE D 

1 

2 

3 

4 

5 

0.44 

0.43 

0.43 

0.42 

0.39 

0.64 

0.60 

0.63 

0.71 

0.79 

 

ตาราง 5 คา ∑xi   คา ∑xi 
2  คา si 

2 ของแบบทดสอบวดัทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จําแนกตามรายขอ 

 

ขอที่ ∑xi    ∑xi 
2   si 

2   

1 

2 

3 

4 

5 

352 

399 

342 

342 

281       

1,442 

1,681 

1,340 

1,340 

   927 

2.05 

0.90 

1.72 

1.72 

1.39    

 

  คาความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ของแบบทดสอบวัดทกัษะการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 

  เนื่องจาก คา ∑xi และ ∑xi 
2 ของขอสอบทั้งฉบับ คือ  ∑xi = 1,716 ; ∑xi 

2 = 31,272 

  หาคา st
2 จากสูตร 

        st
2   =   

        =  100×31,272 – (1,716)2 

                                                               100×100 

        =  3,127,200 – 2,944,656  

                                             100×100 

        =  18.25 
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∑si
2   

 st
2 

  n 

 n-1 

1 -   

และเนื่องจาก  n = 5 ; ∑si 
2 = 7.78  

ดังนัน้  โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 200) 

 

 

          α  =                  1 -  

     

     =           5            7.78 

               5 – 1        18.25 

     =    5 (1 – 0.43) 

                                       4 

     =       5 (0.57) 

                                        4 

     =      0.71 

 

   เมื่อ   α แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

            n    แทน จํานวนขอสอบ  

       si
2  แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

      st
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 
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ตาราง 6 คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการสอน 

 คณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยของนกัเรียนกลุมตัวอยาง 

 

คนที่ 
กอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 80) 
หลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 80) 
D 

(ผลตาง) 
D2 

(ผลตางกําลังสอง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 

28 

37 

29 

25 

26 

26 

25 

31 

27 

28 

30 

39 

31 

29 

38 

33 

21 

26 

28 

22 

60 

52 

52 

52 

50 

55 

48 

61 

51 

58 

61 

67 

62 

68 

67 

70 

66 

50 

63 

48 

32 

15 

23 

27 

24 

29 

23 

30 

24 

30 

31 

28 

31 

39 

29 

37 

45 

24 

35 

26 

1,024 

225 

529 

729 

576 

841 

529 

900 

576 

900 

961 

784 

961 

        1,521 

841 

        1,369 

        2,025 

576 

        1,225 

676 

รวม             579           1,161       582       17,768 
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         ∑D             

N∑D2 – (∑D)2 

        N - 1 
             582                   

(20×17,768) – (582)2 

              19 
            582                 

355,360 – 338,724 

             19 

         582              

      16,636 

          19 

        582               

      875.58 

       582                

      29.59 

        

 การวิเคราะหขอมูลทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางโดยใชสถติิ t-test for 

Dependent Samples ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 กอนและหลงัการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 104) 

 

            t  =                      ; df = N - 1      

    

 

               =                       

    

 

               =                        

    

 

               =                        

    

 

               =                      

    

               =                        

  

        =  19.67 

 

t(.01 , 19) = 2.539 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 

 

 

 

 



78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 

1. คูมือการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

2. ตัวอยางชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรกุไทย 

3. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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คูมือการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 
 

หลักการและเหตุผล  
 ทักษะการใหเหตุผลนับเปนหัวใจสําคัญของการสอนคณิตศาสตร มีงานวิจัยจํานวนมากยืนยัน

วาการสอนใหผูเรียนเรียนอยางเขาใจและมีเหตุผลเปนสิง่ที่ดีกวาการสอนแบบใหจดจํา และจะสงผลให

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เกิดความมั่นใจ เชื่อวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผลซึ่งผูเรียน

สามารถทําความเขาใจและสามารถที่จะคนพบสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งถึงแมวาในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 2544 จะไดกําหนดใหทักษะการใหเหตุผลเปนมาตรฐานหนึง่ที่ครูตองพัฒนาความสามารถ

ของผูเรียน แตการจัดการเรียนการสอนของครูสวนใหญในปจจุบันก็ยงัไมไดสงเสริมพัฒนาการทางดาน 

ทักษะการใหเหตุผลนี้ไดอยางเต็มที่ ซึง่ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรกุไทยเปนนวัตกรรม

ทางการศึกษาอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานทักษะการใหเหตุผลของผูเรียนได เนื่องจาก 

เปนชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่เนนใหนักเรียนมีสวนรวม เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

งานดวยตนเองเปนรายบุคคล และรายกลุม นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจดวยตนเอง

บนหลกัแหงความสมเหตุสมผลโดยไมไดขึ้นอยูกับครู ครมูีหนาที่คอยชีแ้นะ บรรยากาศในหองเรียนสงเสริม 

ใหมีการฝกใชทักษะการใหเหตุผลไดอยางเต็มที่ตอเนื่องและสม่าํเสมอ มีการอภิปราย อธิบายเหตุผล 

และแกปญหารวมกัน โดยมีหมากรุกไทยเปนสิ่งชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน ไดเรียน

คณิตศาสตรในมุมมองทีเ่ปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

 ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยจึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และจัดเปนอีกแนวทางหนึ่งในการที่

จะพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหเปนรูปธรรมไดมากขึ้น  อีกซ้ํายังเปนแนวทางในการ 

บูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับการละเลนของไทยใหครูผูสอนคณิตศาสตรนาํไปประยุกตใชหรือ

ปรับปรุงการเรยีนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 
ความมุงหมาย 

 เพื่อพัฒนาทกัษะการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรมเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยและวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 

เซต ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด ดงันี ้

   1. หมากรุกไทย และกฎ กติกา ในการเลน 

   2. เซต และการเขียนแสดงเซต 

   3. สับเซต 

   4. เอกภพสมัพัทธ และเซตวาง 

   5. การดําเนนิการของเซต 

   6. แผนภาพเวนนออยเลอร 
  

 หลักการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรกุไทย 
 1. การใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ใชระยะเวลาดาํเนนิการ 9 คาบ 

คาบละ 60 นาท ีประกอบดวยการทดสอบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนการใชชุดกจิกรรม 

(Pre-test) 1 คาบ การปฏิบัตติามชุดกจิกรรมการสอนคณติศาสตรดวยหมากรกุไทย 7 คาบ  และทดสอบ

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรม (Post-test) 1 คาบ โดยยึดเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

หมากรุกไทยและวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เซต ซึ่งประกอบดวยชดุกิจกรรมจํานวน 7 ชดุ ดังนี ้

   ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ กเ็ลนได 

   ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต 

   ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกับสับเซต  

   ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพทัธ และเซตวาง 

   ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนนิการของเซต 

   ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร 

   ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที ่

 2. แนวทางในการใชชุดกิจกรรมในครั้งนี้ดาํเนนิการตามหัวขอของชุดกจิกรรม ดังตอไปนี ้

ชื่อกิจกรรม เปนการตั้งชื่อชุดกิจกรรมใหมีความนาสนใจ และสอดคลองกับ 

จุดประสงคของแตละกิจกรรม 

   เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกถงึเวลาที่ใชในการทําชุดกิจกรรม  

   คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแตละชุดกิจกรรม 

   จุดประสงค เปนสิ่งที่ตองการใหเกดิขึ้นหลังจากทีน่ักเรยีนทําชุดกิจกรรมแลว 
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   เนื้อหาสาระ เปนสวนที่อธบิายถงึเนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรม   

   สื่อการเรียนรู เปนสวนที่ระบุถึง สื่อ วัสดุอุปกรณที่ตองใชในแตละชดุกิจกรรม 

   กิจกรรม เปนสวนที่อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการดําเนนิกิจกรรม 

   การประเมินผล  เปนสวนที่ประเมนิความรูความสามารถ และพฤตกิรรมของ

นักเรียนหลงัจากปฏิบัติกิจกรรม 

  ในสวนของกิจกรรมที่ใชในชดุกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทยทั้ง 7 ชุด นัน้ 

มีรายละเอยีด ดังนี ้

   ชุดที่ 1 หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได เปนกิจกรรมที่ใหความรูเกี่ยวกับหมากรุกไทย 

กฎ กติกาในการเลนหมากรุกไทยผานทางโปรแกรมสรางงานนําเสนอ (PowerPoint) และโปรแกรม

หมากรุกไทย (Thai Chess Version 1.0) กับเอกสารใบความรู และใหนักเรียนลงมือแกไขปญหาจาก

สถานการณเกี่ยวกับการเลนหมากรุกไทยที่กําหนดใหพรอมทั้งบอกเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

   ชุดที่ 2 หมากรุกไทยกับเซต และการเขียนแสดงเซต เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียน

ไดศึกษาเกี่ยวกับเซต และการเขียนแสดงเซต โดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริงประกอบกับ

เอกสารใบความรู  และใหนักเรียนเขียนแจกแจงสมาชิกของเซตจากโจทยที่กาํหนดใหโดยใชอุปกรณ

ชวยอธิบายคาํตอบอยางสมเหตุสมผล พรอมทั้งใหนกัเรียนเขียนเซตแบบกําหนดเงือ่นไขจากตัวหมาก

รุกไทยทีก่ําหนดใหและใหเหตุผลประกอบอยางมีเหตุมีผล  

   ชุดที่ 3 หมากรุกไทยกบัสบัเซต เปนกจิกรรมที่จดัใหนกัเรียนไดศกึษาเกี่ยวกบัสับเซต 

โดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริง ประกอบกับเอกสารใบความรู  และใหนักเรียนสรางโจทย

สับเซตที่เกีย่วกับหมากรุกไทยพรอมทัง้หาคําตอบและใหเหตุผลประกอบอยางสมเหตุสมผล 

   ชุดที่ 4 หมากรุกไทยกับเอกภพสัมพัทธ และเซตวาง เปนกิจกรรมที่จัดให

นักเรียนไดศึกษาเกีย่วกับเอกภพสัมพทัธ และเซตวาง โดยใชโปรแกรมสรางงานนาํเสนอ ประกอบกับ

เอกสารใบความรู  และใหนกัเรียนหาคาํตอบจากโจทยที่กําหนดใหโดยใหเหตุผลประกอบ และสราง

โจทยข้ึนเองพรอมทั้งหาคําตอบและใหเหตผุลประกอบอยางสมเหตุสมผล 

   ชุดที่ 5 หมากรุกไทยกับการดําเนินการของเซต เปนกิจกรรมที่จดัใหนักเรยีนได

ศึกษาเกีย่วกับการดําเนินการของเซตโดยใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทยของจริง ประกอบกับเอกสาร

ใบความรู  และใหนกัเรียนลองวาดรูปประกอบการอธิบายคําตอบจากโจทยที่กาํหนดให 

   ชุดที่ 6 หมากรุกไทยกับแผนภาพเวนนออยเลอร เปนกิจกรรมทีจ่ัดใหนักเรียนได

ศึกษาเกี่ยวกับแผนภาพเวนนออยเลอรผานทางโปรแกรมสรางงานนาํเสนอ แลวใชแผนภาพจาํลองใน

การสรางชิน้งานและอธิบายแผนภาพเวนนออยเลอรที่ตนเองสรางขึ้นอยางมีเหตุมีผล 
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   ชุดที่ 7 หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ เปนการฝกใหนักเรียนไดแกปญหาจาก 

สถานการณที่กําหนดใหอยางมีเหตุผลโดยใชแผนตารางหมากรุกไทยจําลองขนาดตาง ๆ (1×1, 2×2, 

3×3, 4×4 ) และตัวหมากรกุไทยในการอธิบายจาํนวนวธิีการเคลื่อนทีท่ั้งหมดทีพ่อจะเปนไปได 

 

 3. การจัดกิจกรรม ดําเนนิการสอนในแตละชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

  ขั้นนํา (5 นาที) 

   เตรียมความพรอมและทาํความคุนเคยกับนักเรียน โดยการสนทนาเพื่อทบทวน

ความรูตางๆ ของนักเรียน ชี้แจงจุดประสงคและสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติในแตละชุดกิจกรรม เพื่อให

นักเรียนปฏิบตัิตนไดอยางถกูตอง 

  ขั้นดําเนนิกิจกรรม (40 นาที) 

   นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ ตามขั้นตอนที่ถูกระบุไวใน

แตละชุดกิจกรรม โดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษาคอยอธิบายชี้แนะนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียน 

ไดอภิปรายและชวยเหลือซ่ึงกันและกนัได 

  ขั้นสรุป (15 นาที) 

   นําเสนอผลงาน โดยครูกับนักเรียนรวมกนัตรวจสอบความถูกตอง และสรุปความรูที่

ไดรับจากการใชชุดกิจกรรมในแตละชุด 

 
บทบาทของนักเรียน 

 1. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ทีก่ําหนดไวในแตละหัวขอของชุดกิจกรรม 

 2. พยายามศกึษา คิดและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 

 3. เมื่อมีขอสงสัยใหอภิปรายและแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกนักบัครูผูสอน

และเพื่อนนักเรียน 

 

บทบาทของครู 
 1. ศึกษาวิธกีารใชชุดกิจกรรมการสอนคณติศาสตรดวยหมากรุกไทยอยางละเอียด 

 2. ดําเนินการอธิบายขัน้ตอนในการใชชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรกุไทย การ

ใชสื่อการเรียนรูตางๆ 

 3. กระตุนใหนกัเรียนปฏิบัตกิิจกรรม คอยใหคําชี้แนะและเปนที่ปรึกษาแกนักเรียน 

 4. ชวยนกัเรียนในการสรุปความรูที่ไดรับหลังจากการใชชุดกิจกรรมในแตละชุด 
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ตัวอยางชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 
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ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ…………………………………นามสกุล…………………………………… 

 

ชั้น…………………………………โรงเรียน…………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ชุดที่ 1   
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

 
เวลาที่ใช    

60 นาท ี
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
 1. ใหนักเรียนศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาสาระอยางละเอียด 

 2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมที่กําหนดใหอยางเครงครัด และมีความซื่อสัตยตอ

ตนเอง 

 3. ใหนักเรียนแตละคนถามและตอบคําถามซึ่งกันและกัน เมื่อมีขอสงสัยใหอภิปรายและแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกนั 

 4. ถานกัเรียนคนใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอด 

เวลา 

 5. เมื่อนักเรียนทาํใบกิจกรรมเสร็จแลวนักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดกับครูผูสอน 
จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลนหมากรุกไทยไดอยางถกูตอง 

 2. เพื่อใหนกัเรียนสามารถแกไขปญหาจากสถานการณที่เกี่ยวกบัการเลนหมากรุกไทยที่กาํหนด 

ใหไดอยางมีเหตุผล 
เนื้อหาสาระ 
 หมากรกุไทย หมายถึง เกมกีฬาชนิดหนึง่ของคนไทย ทีใ่ชผูเลนสองคนผลัดกันเดินตัวหมาก 

คนละ 1 คร้ัง บนกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8×8 ชอง จนกวาตัวขุนของฝายใดฝายหนึ่งจะถูกรุกจน

หมดตาเดิน ผูเลนทั้งสองฝายจะมีตัวหมากที่มีสีตางกันอยูคนละ 16 ตัว ประกอบดวย ขุน 1 ตัว เรือ 2 

ตวั มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว โดยตัวหมากแตละชนิดจะมีลักษณะการเดินที่แตกตาง

กันตามกฎกตกิาทีก่ําหนด  
สื่อการเรียนรู 

  1. โปรแกรมสรางงานนาํเสนอ (PowerPoint)  เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

  2. โปรแกรมหมากรุกไทย (Thai Chess Version 1.0)   

  3. ใบความรู ชุดที่ 1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

  4. ใบกิจกรรม ชุดที ่1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ กเ็ลนได 

 

 



86 

กิจกรรม 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับหมากรกุไทย แลวชี้แจงจุดประสงคและการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชุดกิจกรรมที ่1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ กเ็ลนได 

2. ใหนกัเรยีนศึกษาหมากรกุไทย กฎ กตกิาในการเลนตางๆ ผานทางโปรแกรมสรางงานนําเสนอ

และใบความรูที่ 1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได โดยครูตั้งคําถามนําเพื่อสรุปความเขาใจของนักเรียน

และเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนรูมากขึน้ 

 3. ครูอธิบายวิธีการใชโปรแกรมหมากรุกไทยแลวใหนักเรียนฝกเลนหมากรุกไทยจากโปรแกรม

หมากรุกไทย  

 4. ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม ชุดที่ 1 เร่ือง หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได  โดยครูคอยใหคําแนะนํา

และเปนทีป่รึกษา        

5. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายความรูที่ไดรับรวมกัน 
การประเมินผล 
 1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

 2. ตรวจใบกิจกรรม 
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ใบความรู ชุดที่ 1 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

 
หมากรุกไทย หมายถึง เกมกีฬาชนิดหนึ่งของคนไทย ที่ใชผูเลนสองคนผลัดกันเดินตัวหมาก

คนละ 1 คร้ัง บนกระดานสี่เหลีย่มจัตุรัสขนาด 8×8 ชอง จนกวาตวัขนุของฝายใดฝายหนึ่งจะถกูรุกจนหมด

ตาเดิน ผูเลนทั้งสองฝายจะมีตัวหมากที่มีสีตางกันอยูคนละ 16 ตัว ประกอบดวย ขุน 1 ตัว เรือ 2 ตัว 

มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว โดยตัวหมากแตละชนิดจะมีลักษณะการเดินที่แตกตางกัน

ตามกฎกติกาที่กําหนด ดังนี ้ 

  ขุน เปนตัวหมากรุกที่สําคัญที่สุด มีการเดินและการกินไปในทิศทางรอบตัวไดครั้งละ 1 

ชอง แตไมสามารถเดินเขาไปในตากนิของตัวหมากฝายตรงขามได  

  เรือ มีการเดินและการกินไปในแนวตั้งและแนวนอนไดครั้งละหลายๆ ชอง ในลักษณะ

ระยะยาว แตไมสามารถเดินขามตัวหมากตัวอื่นๆ ได   

  มา มีการเดินและการกินเปนรูปตัวแอล (L) ในทิศทางรอบตัวไดครั้งละ 3 ชอง และ

สามารถเดนิขามตัวหมากตวัอื่นๆ ได   

  โคน มกีารเดินและการกนิไปในแนวทแยงทัง้ 4 ดานและทางขางหนาไดคร้ังละ 1 ชอง  

  เม็ด มีการเดินและการกนิไปในแนวทแยงทัง้ 4 ดาน ไดคร้ังละ 1 ชอง  

  เบี้ย มีการเดินไปทางขางหนาและการกินในแนวทแยงดานหนาไดคร้ังละ 1 ชอง เมื่อตัว

เบี้ยเดินไปถงึแนววางตวัเบีย้ของฝายตรงขามจะกลายเปนตัวเบีย้หงาย ซึ่งจะทาํใหตัวเบี้ยหงายตวันัน้ 

มีการเดินและการกนิเชนเดียวกับตัวเม็ดทุกประการ 
รูปภาพแสดงการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกทั้ง 6 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุน โคน 

เม็ด มา 

เรือ เบี้ย 
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 ขอตกลงเบื้องตนในการเลน มีดงันี ้

  - ผูเลนแตละคนจะผลัดกนัเดินตัวหมากของฝายตนเองไดคร้ังละ 1 ตัวเทานัน้ 

  - ถาเดินตัวหมากของฝายตนเองไปในตําแหนงที่ตัวหมากของฝายตรงขามตั้งอยู ตัวหมาก

ของฝายตรงขามจะถูกกนิ และจะตองกนิตัวหมากของฝายตรงขามเทานั้น  

  - ถาเดนิตัวหมากไปในตําแหนงที่ตาตอไปสามารถกินตวัขุนของฝายตรงขามไดจะเรียกวา 

”รุก” โดยตาตอไปฝายตรงขามจะตองปองกันหรือเดินหนีไมใหตัวขนุอยูในตําแหนงที่จะถกูกนิ  

  - ถาตัวขนุถูกรุกอยูและไมสามารถเดินหนีหรือปองกันการรุกได จะถือวาเปนฝายแพ  

  - ถาตัวขนุไมถกูรุกและในตาตอไปไมสามารถเดินตัวหมากใดๆ ไดเลย จะถือวาเสมอกัน  

  - ในการเริ่มตนเลนสามารถเดินตัวหมากของตนเองตัวใดกอนก็ได 

  - กอนเริ่มเลน ผูเลนจะตองวางตัวหมากบนกระดานใหถูกตองเสียกอน จึงจะเริ่มเลนได 

โดยเริ่มวางตัวหมากจากแถวริมกระดานที่อยูทางผูเลนแตละฝายโดยเรียงจากซายไปขวา คือ เรือ มา 

โคน ขุน เม็ด โคน มา เรือ และขามเวนไวหนึ่งแถวปลอยวางไว ไปวางกองทัพเบี้ยทั้ง 8 ตัว ที่แถวสาม 

และจะสังเกตไดวา ตัวขนุกบัตัวเม็ดของแตละฝายจะตองวางไมตรงกัน (ดงัรูป)  

 

 

 

1 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H

17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H

25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H

33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H

41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H

49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H

57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 
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 ในการเคลื่อนที่ตัวหมากแตละครั้งผูเลนแตละฝายตองคิดใหรอบคอบกอนเสมอวาตัวหมากที่

จะเคลื่อนที่ไปนั้นจะสงผลตอไปอยางไร เชน ถาฝายของนักเรียนเปนตวัหมากสีขาวแลวเจอสถานการณ

ดังรูป และนกัเรียนตองการจะเคลื่อนที่ตวัเบี้ยสีขาวในชอง (ง,5) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ตวัเบี้ยสีขาวนี้

ไปที่ตารางชองใด 

 

 

65H

        

66H

 
67H 68H 69H 70H 71H 72H

  
73H

 
74H

   

75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H

83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H

        

91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H

   
99H

     
  

 

คําตอบก็คือ นักเรียนควรเคลื่อนที่ตัวเบี้ยสีขาวไปที่ชอง (จ,6) เนื่องจากเมื่อเคลื่อนที่ไปแลว

นอกจากจะกินตัวเบี้ยสีดําของฝายตรงขามไดแลวในตาตอไปฝายตรงขามก็ยังไมสามารถทําอะไรตัว

เบี้ยสีขาวของเราได ซึ่งตางจากชองที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดอีกสองชองที่เหลือ คือ ชอง (ง,6) และชอง 

(ค,6) ซึ่งเมื่อเคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถูกตัวขนุของฝายสีดํากินได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Chess_zver_26.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_bkhv1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_bb1v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_bb1v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_wb1v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_v1.png
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�:Thai_chess_wkhv1.png


90 

ใบกิจกรรม ชุดที่ 1 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

 
คําสั่ง  -  จากสถานการณดงัรูปตอไปนี้ ใหนกัเรียนเลือกชองตารางทีค่ิดวาเหมาะสมที่สุดเพยีงชอง

เดียวในการทีจ่ะเดินตัวหมากสีขาวที่กาํหนดใหในโจทยแตละขอลงไป พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ  

 

1. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเบี้ยสีขาวในชอง (ช,3) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง.............. 

                                          

100H

    
101H     

102H  103H  104H  105H 106H  107H  108H  109H
        

110H  111H  112H   113H  114H  115H   

116H  117H  118H  119H 120H  121H  122H  123H
      

124H   

125H  126H  127H  128H 129H  130H  131H  132H
   

133H

     
 

 
                                          
2. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเรือสีขาวในชอง (ค,4) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง.............. 

                                          

134H

        

135H  136H  137H  138H 139H  140H   141H

  
142H       

143H  144H  145H    
146H  147H   

148H  149H  150H  151H 152H  153H  154H   

  
155H       

156H  157H   158H 159H  160H  161H  162H
   

163H

     
 

  

 

เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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3. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเม็ดสีขาวในชอง (ข,6) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง.............. 
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165H     
166H     

167H  168H  169H  170H 171H  172H  173H  174H
 

175H        

176H  177H  178H    
179H  180H   

181H  182H  183H  184H 185H   186H   
        

187H  188H  189H  190H 191H  192H   193H

  
194H        

 
                                          
4. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัมาสีขาวในชอง (ฉ,3) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง............... 
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197H  198H  199H  200H 201H  202H   203H

        

204H  205H  206H    
207H    

 
208H   209H

   
210H

     
211H    

212H  213H    
214H  215H  216H  217H

   
218H 219H   220H    

 
 

5. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัขุนสีขาวในชอง (ช,2) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง…………. 

221H

        

222H  223H  224H  225H 226H  227H   228H

      
229H   

230H  231H  232H    
233H   234H

 
235H   236H 237H     
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239H

240H  241H   242H 243H  244H  245H  246H
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เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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เฉลยใบกิจกรรม ชดุที่ 1 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยใครๆ ก็เลนได 

 
คําสั่ง  -  จากสถานการณดงัรูปตอไปนี้ ใหนกัเรียนเลือกชองตารางทีค่ิดวาเหมาะสมที่สุดเพยีงชอง

เดียวในการทีจ่ะเดินตัวหมากสีขาวที่กาํหนดใหในโจทยแตละขอลงไป พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ  

 

1. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเบี้ยสีขาวในชอง (ช,3) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง  (ญ,4)   

                                          

248H

    
249H     

250H  251H  252H  253H 254H  255H  256H  257H
        

258H  259H  260H   261H  262H  263H   

264H  265H  266H  267H 268H  269H  270H  271H
      

272H   

273H  274H  275H  276H 277H  278H  279H  280H
   

281H

     
 

 
                                          
2. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเรือสีขาวในชอง (ค,4) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง  (ค,6)   

                                          

282H

        

283H  284H  285H  286H 287H  288H   289H

  
290H       

291H  292H  293H    
294H  295H   

296H  297H  298H  299H 300H  301H  302H   

  
303H       

304H  305H   306H 307H  308H  309H  310H
   

311H

     
 

  

 

เนื่องจาก เมื่อเคลื่อนที่ไปแลวนอกจากจะ
กินตัวเบีย้สีดําของฝายตรงขามไดแลวใน
ตาตอไปฝายตรงขามก็ยังไมสามารถทาํ
อะไรตัวเบี้ยสีขาวของเราได ซ่ึงตางจากชอง
ที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดอีกสองชองที่เหลือ 
คือ ชอง (ช,4) ที่ไดแตเคลื่อนที่ไปขางหนา
เพียงอยางเดียว และ ชอง (ฉ,4) ซ่ึงเมื่อ
เคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถูกตัวเบีย้ 
ของฝายสีดํากินได 

เนื่องจาก เมือ่เคลื่อนที่ไปแลวนอกจากจะ
กินตัวเบีย้สีดําของฝายตรงขามไดแลวใน
ตาตอไปฝายตรงขามก็ยังไมสามารถทาํ
อะไรตัวเรือสขีาวของเราได ซ่ึงตางจากชอง
ที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดอีกสามชองที่เหลือ 
คือ ชอง (ก,4) ชอง (ค,3)  และ ชอง (ฉ,4) 
ซ่ึงเมื่อเคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถกูตัว
เรือ ตัวมา และตัวขุนของฝายสีดํากินได 
ตามลําดับ 
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3. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัเม็ดสีขาวในชอง (ข,6) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง  (ค,7)   
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314H     
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323H        

324H  325H  326H    
327H  328H   

329H  330H  331H  332H 333H   334H   
        

335H  336H  337H  338H 339H  340H   341H

  
342H        

 
                                          
4. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่มาสีขาวในชอง (ฉ,3) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง  (จ,1)   
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352H  353H  354H    
355H    

 
356H   357H

   
358H

     
359H    

360H  361H    
362H  363H  364H  365H

   
366H 367H   368H    

 
 

5. ถานกัเรียนตองการเคลื่อนที่ตวัขุนสีขาวในชอง (ช,2) นักเรียนควรจะเคลื่อนที่ไปทีช่อง  (ฉ,3)                                  

369H

        

370H  371H  372H  373H 374H  375H   376H

      
377H   

378H  379H  380H    
381H   382H

 
383H   384H 385H     

    
386H    

387H

388H  389H   390H 391H  392H  393H  394H
      

395H    
 

เนื่องจาก เมือ่เคลื่อนที่ไปแลวนอกจากจะ
กินตัวเรือสีดําของฝายตรงขามไดแลวในตา
ตอไปฝายตรงขามก็ยังไมสามารถทําอะไร
ตัวเม็ดสีขาวของเราได ซ่ึงไดประโยชนกวา
กินตัวเบี้ยสีดําในชอง(ก,5) สวนอีกสองชอง
ที่เหลือ คือ ชอง (ค,5) ที่ไดแตเคลื่อนที่ไป
เพียงอยางเดียว และ ชอง (ก,7) ซ่ึงเมื่อ
เคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถูกตัวโคน
ของฝายสีดํากินได 

เนื่องจาก เมือ่เคลื่อนที่ไปแลวนอกจากจะเปน
การกนิตัวเรอืสีดําของฝายตรงขามซ่ึงรุกตัวขุน
สีขาวไดแลวยังสามารถปองกันการรุกของตัว
เรือสีดําในชอง (ช,1) ในตาถัดไปได ซ่ึงตางจาก
ชองที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดอีกเจ็ดชองที่เหลือ 
คือ ชอง (จ,5) ชอง (ช,5) ชอง (ง,4) ชอง (ญ,4) 
ชอง (ง,2) ชอง (ญ,2) และ ชอง (ช,1) ซ่ึงเมื่อ
เคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปตัวขุนสีขาวจะถูก
ตัวเรือสีดําในชอง (จ,1) กินทําใหตัวหมากฝาย
สีขาวเปนฝายแพ 

เนื่องจาก เมือ่เคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะไมถูก
ฝายสีดํากินและในตาถัดไปอีกจะมีโอกาสไดกินมาสี
ดําในชอง(จ,3) หรือชอง (จ,4) ซ่ึงตางจากชองที่
สามารถเคลื่อนที่ไปไดอีกหาชองที่เหลือคือชอง
(ญ,1) ที่ไดแตเคลื่อนที่ไปเพียงอยางเดียว ชอง(ช,3)  
ชอง (ฉ,1) ซ่ึงเมื่อเคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถูก
ตัวมาของฝายสีดํากินได และชอง(ฉ,2) ชอง(ญ,2) 
ซ่ึงเมื่อเคลื่อนที่ไปแลวในตาถัดไปจะถกูตัวเรือของ
ฝายสีดํากินได 
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ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ชุดที่ 2   
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 

 
เวลาที่ใช    

60 นาท ี
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
 1. ใหนักเรียนจับคูกันกับเพือ่นแลวศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาสาระอยางละเอียด 

 2. ใหนักเรียนแตละคูปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมที่กําหนดใหอยางเครงครัด และมีความ

ซื่อสัตยตอตนเอง 

 3. ใหนักเรียนแตละคูถามและตอบคําถามซึ่งกนัและกนั เมื่อมีขอสงสัยใหอภิปรายและแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกนั 

 4. ถานกัเรียนคนใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอด 

เวลา 

 5. เมื่อนักเรียนทาํใบกิจกรรมเสร็จแลวนักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดกับครูผูสอน 
จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกจากเซตที่กําหนดใหไดอยางมีเหตุผล 

 2. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเขยีนเซตแบบบอกเงื่อนไขจากเซตแบบแจกแจงสมาชกิทีก่ําหนดให

ไดอยางมีเหตผุล 
เนื้อหาสาระ 
  ความหมายของเซต 
 เซต (Set) เปนคาํที่ใชในวิชาคณิตศาสตร โดยไมมีการใหนิยาม แตโดยทั่วไปเรามักใชคําวา 

“เซต” แทนคาํวา “กลุม” ของส่ิงตางๆ ดังนั้น ชุดของตัวหมากรุกไทยหนึ่งชุด ในทางคณิตศาสตร 

จะใชคาํวา “เซตของตัวหมากรกุไทย” 
 สมาชกิของเซต 
 สิ่งตางๆ ที่อยูในเซตที่เรากลาวถงึ เราเรียกวาเปนสมาชิกของเซตนัน้ เชนเมื่อกลาวถึงเซตของ

ชนิดตัวหมากรุกไทย  ก็จะมี 6 ชนิด คือ ขุน , เรือ , มา , โคน , เม็ด , เบี้ย และจะใชเครื่องหมาย “∈” 

แทนการเปนสมาชิกของเซตและใชเครื่องหมาย “∉” แทนการไมเปนสมาชิกของเซต เชน ถาให A เปน

เซตของชนิดตวัหมากรุกไทย จะไดวา มา ∈ A  และ วัว ∉ A 

 การเขียนเซต มีวิธกีารเขยีนเซต 2 วธิี คือ 
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 วิธีที ่1 การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก (The Tabular Method or Tabulation) เปนการ

เขียนสมาชิกทุกตัวของเซตลงในเครื่องหมายปกกา “{ }” โดยที่สมาชิกแตละตัวคั่นดวยเครื่องหมาย 

จุลภาค “ , ”    

 วิธีที ่2 การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข (The Rule Method or Set Builder Method) เปนการ

เขียนโดยใชตัวแปรแทนสมาชิกแลวใชเสนคั่น “ ⎪ ” ตอจากเสนคั่นจะเปนสวนที่อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ 

ของตัวแปรวาตัวแปรแทนอะไรบาง  
สื่อการเรียนรู 

  1. อุปกรณการเลนหมากรุกไทย 

  2. ใบความรู ชุดที่ 2 เร่ือง หมากรุกไทยกบัเซตและการเขียนแสดงเซต 

  3. ใบกิจกรรม ชุดที ่2 เร่ือง หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 
กิจกรรม 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหมากรุกไทยและเซต แลวชี้แจงจุดประสงคและการปฏิบัติ

กิจกรรมในชุดกิจกรรมที ่2 เร่ือง หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 

2. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนแลวศึกษาหมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซตจากใบความรู

ที่ 2 โดยครูตั้งคําถามนาํเพื่อสรุปความเขาใจของนักเรียนและเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรยีนรู

มากขึ้น 

 3. ครูแจกอุปกรณการเลนหมากรุกไทยแลวใหนักเรียนแตละคูใชอุปกรณการเลนหมากรุกไทย

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในใบความรูที่ 2 

 4. ใหนักเรียนแตละคูทําใบกิจกรรมที ่2 เร่ือง หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต โดย

ครูคอยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา       

5. ใหนักเรียนแตละคูนําเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที ่2 ในขอที่ 3 และ 4 โดยใชอุปกรณการ 

เลนหมากรกุไทยชวยในการอธิบาย โดยครูและเพื่อนๆ ชวยกนัตรวจสอบความถกูตอง 

6. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายความรูที่ไดรับรวมกัน 
การประเมินผล 
 1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

 2. ตรวจใบกิจกรรม 

 

 

 

 



96 

ใบความรู ชุดที่ 2 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 

 
 ความหมายของเซต 

 เซต (Set) เปนคาํที่ใชในวิชาคณิตศาสตร โดยไมมีการใหนิยาม แตโดยทั่วไปเรามักใชคําวา 

“เซต” แทนคาํวา “กลุม” ของสิ่งตางๆ ดังนั้น ชุดของตัวหมากรุกไทยหนึ่งชุด ในทางคณิตศาสตร 

จะใชคําวา “เซตของตัวหมากรกุไทย” 
 สมาชกิของเซต 
 สิ่งตางๆ ที่อยูในเซตที่เรากลาวถงึ เราเรียกวาเปนสมาชิกของเซตนัน้ เชนเมื่อกลาวถึงเซตของ

ชนิดตัวหมากรุกไทย  ก็จะมี 6 ชนิด คือ ขุน , เรือ , มา , โคน , เม็ด , เบี้ย และจะใชเครื่องหมาย “∈” 

แทนการเปนสมาชิกของเซตและใชเครื่องหมาย “∉” แทนการไมเปนสมาชิกของเซต เชน ถาให A เปน

เซตของชนิดตวัหมากรุกไทย จะไดวา มา ∈ A  และ วัว ∉ A 

 การเขียนเซต มีวิธกีารเขยีนเซต 2 วธิี คือ 

 วิธีที ่1 การเขยีนเซตแบบแจกแจงสมาชกิ (The Tabular Method or Tabulation) เปนการเขยีน

สมาชิกทุกตัวของเซตลงในเครื่องหมายปกกา “{ }” โดยที่สมาชิกแตละตัวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค 

“ , ”  ตัวอยางเชน  ถา เซต A เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทย ดงันัน้ เขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิก

ไดดังนี้  A = {ขุน, เรือ, มา, โคน, เม็ด, เบี้ย} เนื่องจาก ชนิดของตัวหมากรุกไทยมีทัง้หมด 6 ชนิด คอื ตัว

ขุน ตัวเรือ ตัวมา ตัวโคน ตัวเม็ด และตัวเบี้ย 

  ถา เซต B เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทยที่ผูเลนแตละฝายจะมีไดแคตัวเดียวในตอน

เร่ิมเลน ดังนั้น เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ B = {ขุน, เม็ด} เนื่องจากในตอนเริ่มเลนผูเลน

แตละฝายจะมีจํานวนตัวหมากรุกแตละชนิด ดังนี้ ขุน 1 ตัว เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว 

และเบี้ย 8 ตวั จึงไดตัวหมากรุกที่มีไดตัวเดียว คือ ขนุและเม็ด 

 วิธีที ่2 การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข (The Rule Method or Set Builder Method) เปนการเขียน

โดยใชตัวแปรแทนสมาชิกแลวใชเสนคัน่ “ ⎪ ” ตอจากเสนคั่นจะเปนสวนที่อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ

ตัวแปรวาตัวแปรแทนอะไรบาง ตวัอยางเชน ถา  A = {ขุน, เรือ, มา, โคน, เม็ด, เบี้ย} ดังนัน้ เขยีนเซต A 

แบบบอกเงื่อนไขไดดังนี ้A = {x ⎪ x เปนชนดิของตวัหมากรุกไทย}  เนื่องจาก ตัวขนุ ตัวเรือ ตัวมา ตัวโคน 

ตัวเม็ดและตัวเบี้ยเปนชนิดทัง้หมดของตัวหมากรุกไทย  ถา B = {ขุน, เม็ด} ดังนั้น เขียนเซต B แบบบอก 

เงื่อนไขไดดังนี ้B = {x ⎪ x เปนชนิดของตวัหมากรุกไทยที่ผูเลนแตละฝายจะมีไดแคตัวเดียวในตอนเริ่มเลน} 

เนื่องจากในตอนเริ่มเลนผูเลนแตละฝายจะมจีํานวนตวัขุนและตัวเม็ดชนิดละ 1 ตัว เทานัน้ สวนตัวหมากรุก

ที่เหลือจะมีจาํนวน เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว และเบีย้ 8 ตัว  
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ใบกิจกรรม ชุดที่ 2 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 

 

คําสั่ง  -  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. ถา เซต A เปนเซตของชนดิตัวหมากรุกไทยที่ผูเลนในแตละฝายมีมากกวา 1 ตวัในตอนเริ่มเลน     

ดังนั้น เขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี…้………………………………………………………... 

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ถา เซต B เปนเซตของชนดิตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดคร้ังละมากกวา 1 ชอง  

ดังนัน้ เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี…้…………………………………………………..…… 

เนื่องจาก...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ถา C = {มา} 

ดังนัน้ เขียนเซต C แบบบอกเงื่อนไขไดดังนี้…………………………………………...……………..….. 

....................................................................................................................................................

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ถา D = {เมด็, เรือ} 

ดังนัน้ เขียนเซต D แบบบอกเงื่อนไขไดดังนี้…………………………………………...…………………. 

....................................................................................................................................................

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยใบกิจกรรม ชดุที่ 2 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับเซตและการเขียนแสดงเซต 

 

คําสั่ง  -  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. ถา เซต A เปนเซตของชนดิตัวหมากรุกไทยที่ผูเลนในแตละฝายมีมากกวา 1 ตวัในตอนเริ่มเลน 

ดังนัน้ เขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี ้A = {โคน, มา, เรือ, เบ้ีย} 

เนื่องจาก ในตอนเริ่มเลน ผูเลนแตละฝายจะมีจาํนวนตัวหมากรกุทั้งหมดดังนี้ ขุน 1 ตัว เรือ 2 
ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เมด็ 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว ดังนั้น โคน มา เรือ และเบีย้จงึเปนตัวหมากรกุ
ที่ผูเลนแตละฝายมีมากกวา 1 ตัว 
2. ถา เซต B เปนเซตของชนดิตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดคร้ังละมากกวา 1 ชอง  

ดังนัน้ เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี ้B = {เรือ, มา} 

เนื่องจาก ตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดครั้งละมากกวา 1 ชอง มีเพียงตัวเรือและตัวมา 
ซ่ึงตัวเรือเดินไดในแนวตัง้และแนวนอนครั้งละกีช่องก็ได สวนตวัมากเ็ดินเปนรูปตัวแอล (L) 
ไดครั้งละ 3 ชอง ดังนั้น เรือและมาจึงเปนชนิดของตัวหมากรุกที่เดินไดครั้งละมากกวา  
1 ชอง 
3. ถา C = {มา} 

ดังนัน้ เขียนเซต C แบบบอกเงื่อนไขไดดังนี้ สามารถตอบไดหลายแบบขึ้นอยูกับแนวคิดของนักเรียน 

เชน C = {x ⎪ x เปนชนดิของตัวหมากรุกไทยทีส่ามารถเคลื่อนที่ขามตัวหมากรุกตวัอ่ืนได} 
เนื่องจาก ตัวมาเปนตัวหมากรุกไทยเพยีงชนิดเดียวเทานั้นทีส่ามารถเคลื่อนทีข่ามตัวหมากรุก
ตัวอ่ืนที่ขวางทางเดินได 
4. ถา D = {เมด็, เรือ} 

ดังนัน้ เขียนเซต D แบบบอกเงื่อนไขไดดังนี ้สามารถตอบไดหลายแบบขึ้นอยูกับแนวคิดของนักเรียน 

เชน D = {x ⎪ x เปนชนดิของตัวหมากรุกไทยทีส่ามารถเคลื่อนที่ไดทั้งหมด 4 ทิศทาง}
เนื่องจาก เม็ดเคลื่อนที่ไดในแนวทแยง (4 ทิศ) และเรือเคลื่อนที่ไดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
(4 ทิศ) สวนตัวหมากรุกที่เหลือ คือ ขุนเคลื่อนที่ไดทุกทิศทาง (8 ทิศ) โคนเคลื่อนที่ไดในแนว
ทแยงและขางหนา (5 ทิศ) มาเคลื่อนทีเ่ปนรูปตัวแอล (L) ไดรอบตัว (8 ทิศ) และเบี้ยเคลื่อนที่
ได 3 ทิศ คือเดินไปขางหนาในแนวตรงแตกินในแนวทแยงดานหนาทั้งซายและขวา ดังนั้น 
เม็ดและเรือจึงเปนตัวหมากรุกที่สามารถเคลื่อนที่ไดทั้งหมด 4 ทิศทาง 
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ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย ชุดที่ 7   
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

 
เวลาที่ใช    

60 นาท ี
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
 1. ใหนักเรียนศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาสาระอยางละเอียด 

 2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมที่กําหนดใหอยางเครงครัด และมีความซื่อสัตยตอ

ตนเอง 

 3. ใหนักเรียนแตละคนถามและตอบคําถามซึ่งกันและกัน เมื่อมีขอสงสัยใหอภิปรายและแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกนั 

 4. ถานกัเรียนคนใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอด 

เวลา 

 5. เมื่อนักเรียนทาํใบกิจกรรมเสร็จแลวนักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดกับครูผูสอน 
จุดประสงค 
 เพื่อใหนักเรียนสามารถหาจํานวนผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณโดยใชกฎเกณฑเบื้องตน

เกี่ยวกับการนบัไดอยางมีเหตุผล 
เนื้อหาสาระ 
 ในการใชกฎเกณฑเบือ้งตนเกี่ยวกบัการนับหาคําตอบของโจทยปญหานัน้ ผูเรียนควรอานโจทย

ใหเขาใจวาในปญหานั้นกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง การพิจารณาเงื่อนไขของปญหาจะชวยใหสามารถ

กําหนดขั้นตอนในการแกปญหา หรือจะชวยใหสามารถหาคําตอบไดงายขึ้น 
สื่อการเรียนรู 

  1. โปรแกรมสรางงานนาํเสนอ (PowerPoint)  เร่ือง หมากรุกไทยกับวธิีการเคลื่อนที ่  

  2. ใบความรู ชุดที่ 7 เร่ือง หมากรุกไทยกบัวิธีการเคลื่อนที ่  

  3. ใบกิจกรรม ชุดที ่7 เร่ือง หมากรุกไทยกับวิธกีารเคลือ่นที ่  

  4. ตัวเรือ 

   5. แผนตารางหมากรุกจาํลองขนาด 3×3 และ 4×4  
กิจกรรม 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับกฎเกณฑเบื้องตนเกีย่วกับการนับ แลวชี้แจงจุดประสงคและ

การปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่ 7 เร่ือง หมากรุกไทยกับวิธกีารเคลือ่นที ่  



100 

2. ใหนักเรียนศึกษาหมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ ผานทางโปรแกรมสรางงานนาํเสนอและ

ใบความรูที่ 7 เร่ือง หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ โดยครูตั้งคําถามนําเพื่อสรุปความเขาใจของนักเรียน

และเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนรูมากขึน้ 

 3. ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม ชุดที่ 7 เร่ือง หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ โดยครูคอยใหคาํ 

แนะนาํและเปนที่ปรึกษา        

4. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายความรูที่ไดรับรวมกัน  
การประเมินผล 
 1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

 2. ตรวจใบกิจกรรม 
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จากรูปจะเหน็ไดวาในการเคลื่อนที่

คร้ังแรกเรือสามารถเคลื่อนทีไ่ด 2 

วิธี คือไปในชองตารางทางขวา 

หรือไปในชองตารางขางบน  

1 

ถาเคลื่อนที่เรือไปในชองตาราง

ทางขวา จะเหน็ไดวามวีิธทีี่จะไปได

เพียงวิธเีดียว ดังรูป 

1 จากชองนี้จะเห็นไดวาเรือสามารถ

เคลื่อนที่ไปในชองขางบนไดเพียง

วิธีเดียวคือไปขางบน จงึนับเปน 1 

วิธีทีจ่ะเคลื่อนที่ไปถึงมมุบนขวาสุด 

ของขอบกระดาน ดังรูป  

ใบความรู ชุดที่ 7 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

 

ในการใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนบัหาคําตอบของโจทยปญหานั้น ผูเรียนควรอานโจทย

ใหเขาใจวาในปญหานั้นกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง การพิจารณาเงื่อนไขของปญหาจะชวยใหสามารถ

กําหนดขั้นตอนในการแกปญหา หรือจะชวยใหสามารถหาคําตอบไดงายขึ้น 

 ตัวอยาง 

ใหนักเรียนหาจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ของตัวเรือบนตารางหมากรุกไทยขนาด 2×2 ที่เคลื่อนที่

จากมุมซายลางสุดของขอบกระดานไปสูมมุบนขวาสุดของขอบกระดานโดยหามเคลื่อนทีย่อนกลับ  

 จากโจทยสามารถแสดงเปนรูปภาพไดดังนี ้
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1 1 

1 

เชนกนั ถาเคลือ่นที่เรือไปในชอง

ตารางขางบน ก็จะเห็นไดวามีวิธทีี่

จะไปไดวิธีเดียว ดงัรูป 
 

1 2 

1 

จากสองเสนทางดังกลาว ดังนั้น

วิธีการเคลื่อนที่ของเรือไปในชองมุม

บนขวาสุดของขอบตารางนีจ้ึงเปนไป

ได 2 วิธี คือ เดินไปทางขวาแลวเดิน

ไปดานบน และเดินไปดานบนแลวไป

ทางขวา ดังรูป 
 

 1+1

1 

จากชองนี้จะเห็นไดวาเรือมวีิธี

เคลื่อนที่ไปในชองทางดานขวาได

เพียงวิธเีดียวคือไปขางขวา ดังรูป  

จึงนับเปนวิธทีี ่2 ที่จะเคลื่อนที่ไป

ถึงมุมบนขวาสุดของขอบกระดาน 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอสังเกต : ตัวเลขในแตละชองตารางแสดงถึงจํานวนวธิกีารเคลื่อนที่ทัง้หมดที่ตัวเรือจะสามารถ 

    เคลื่อนที่ไปถึงไดในแตละชอง 
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ใบกิจกรรม ชุดที่ 7 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

 
คําสั่ง  -  ใหนักเรียนหาจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวเรือบนตารางหมากรุกไทยขนาดตางๆ 

ตอไปนี้ ที่เคลื่อนที่จากมุมซายลางสุดของขอบกระดานไปสูมุมบนขวาสุดของขอบกระดานโดยหาม

เคลื่อนที่ยอนกลับ โดยในทุกชองตารางใหนักเรียนใสจํานวนวิธีที่ตัวเรือจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงได 

(ใหนักเรียนทดลองเดินตัวเรือบนแผนตารางหมากรกุไทยที่แจกให แลวบันทึกผลลงในใบกิจกรรมนี้) 

         ตารางขนาด 3×3                                                  ตารางขนาด 4×4 

                                          

 

                                          
 

 

 
จํานวนวิธีการเคลื่อนทีท่ั้งหมด 

คือ………………………………… 

                           จํานวนวธิีการเคลื่อนทีท่ั้งหมด 

                                                                           คือ............................................. 

จากการหาจํานวนวธิีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวเรือบนตารางขนาด 3×3 และ 4×4 ใหนักเรียน

สังเกตตัวเลขที่นักเรียนเขียนลงไปในแตละชองตารางวามีความสัมพันธกันอยางไร แลวใหนักเรียน

อธิบายเหตุผลมาวานกัเรียนจะมีวิธกีารอยางไรที่จะสามารถเขียนจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ของตวัเรอืใน

แตละชองตารางไดเลยโดยไมตองทดลองเดินตัวเรือจนครบทุกวธิ ี

                     ตารางขนาด 5×5 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล.......................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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2+1=3 3+3=6 

เฉลยใบกิจกรรม ชดุที่ 7 
ช่ือกิจกรรม  หมากรุกไทยกับวิธีการเคลื่อนที่ 

คําสั่ง  -  ใหนักเรียนหาจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวเรือบนตารางหมากรุกไทยขนาดตางๆ 

ตอไปนี้ ที่เคลื่อนที่จากมุมซายลางสุดของขอบกระดานไปสูมุมบนขวาสุดของขอบกระดานโดยหาม

เคลื่อนที่ยอนกลับ โดยในทุกชองตารางใหนักเรียนใสจํานวนวิธีที่ตัวเรือจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงได 

(ใหนักเรียนทดลองเดินตัวเรือบนแผนตารางหมากรกุไทยที่แจกให แลวบันทึกผลลงในใบกิจกรรมนี้) 

         ตารางขนาด 3×3                                                  ตารางขนาด 4×4 

                                          

 

                                          
 

 

 
จํานวนวิธีการเคลื่อนทีท่ั้งหมด 

คือ  6 วธิ ี

                           จํานวนวธิีการเคลื่อนทีท่ั้งหมด 

                                                                           คือ  20 วิธ ี

จากการหาจํานวนวธิีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวเรือบนตารางขนาด 3×3 และ 4×4 ใหนักเรยีน

สังเกตตัวเลขที่นักเรียนเขียนลงไปในแตละชองตารางวามีความสัมพันธกันอยางไร แลวใหนักเรียน

อธิบายเหตุผลมาวานกัเรียนจะมีวิธกีารอยางไรที่จะสามารถเขียนจํานวนวิธีการเคลื่อนที่ของตวัเรอืใน

แตละชองตารางไดเลยโดยไมตองทดลองเดินตัวเรือจนครบทุกวธิ ี

                     ตารางขนาด 5×5 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

เหตุผล ในแนวชองตารางทางซายมือสดุและขาง
ลางสุดของกระดานจะมีตัวเลขในแตละชองตาราง
เปน 1 ทุกตัว สวนตัวเลขในชองตารางแนวทแยงมมุ
ของกระดานจะมีคาเทากบัผลบวกของตัวเลขที่อยูใน
ชองตารางทางดานซายกับตัวเลขที่อยูในชองตาราง
ทางดานลางของตัวเลขในแตละชองตารางแนวทแยง
มุมนั้นๆ เชน 
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แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

คําสั่ง : อานขอมูลทีก่ําหนดใหตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ 1-5 
หมากรุกไทย หมายถึง เกมกีฬาชนิดหนึ่งของคนไทย ที่ใชผูเลนสองคนผลัดกันเดินตัวหมาก

คนละ 1 คร้ัง บนกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8×8 ชอง จนกวาตัวขุนของฝายใดฝายหนึ่งจะถูกรุกจน

หมดตาเดิน ผูเลนทั้งสองฝายจะมีตัวหมากที่มีสีตางกันอยูคนละ 16 ตัว ประกอบดวย ขุน 1 ตัว เรือ 2 

ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว และเบี้ย 8 ตัว โดยตัวหมากแตละชนิดจะมีลักษณะการเดินที่แตกตาง

กันตามกฎกตกิาทีก่ําหนด ดงันี ้ 

  ขุน เปนตัวหมากรุกท่ีสาํคัญที่สุด มีการเดินและการกินไปในทิศทางรอบตัวไดคร้ังละ 1 

ชอง แตไมสามารถเดินเขาไปในตากนิของตัวหมากฝายตรงขามได  

  เรือ มีการเดินและการกินไปในแนวตั้งและแนวนอนไดคร้ังละหลายๆ ชอง ในลักษณะ

ระยะยาว แตไมสามารถเดินขามตัวหมากตัวอื่นๆ ได   

  มา มีการเดินและการกินเปนรูปตัวแอล (L) ในทิศทางรอบตัวไดครั้งละ 3 ชอง และสามารถ

เดินขามตัวหมากตัวอืน่ๆ ได   

  โคน มกีารเดินและการกนิไปในแนวทแยงทัง้ 4 ดานและทางขางหนาไดคร้ังละ 1 ชอง  

  เม็ด มีการเดินและการกนิไปในแนวทแยงทัง้ 4 ดาน ไดคร้ังละ 1 ชอง  

  เบี้ย มีการเดินไปทางขางหนาและการกินในแนวทแยงดานหนาไดคร้ังละ 1 ชอง เมื่อตัว

เบี้ยเดินไปถงึแนววางตวัเบีย้ของฝายตรงขามจะกลายเปนตัวเบีย้หงาย ซึ่งจะทาํใหตัวเบี้ยหงายตวันัน้ 

มีการเดินและการกนิเชนเดียวกับตัวเม็ดทุกประการ 
รูปภาพแสดงการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกทั้ง 6 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุน โคน 

เม็ด มา 

เรือ เบี้ย 
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 ขอตกลงเบื้องตนในการเลน มีดงันี ้

  - ผูเลนแตละคนจะผลัดกนัเดินตัวหมากของฝายตนเองไดคร้ังละ 1 ตัวเทานัน้ 

  - ถาเดินตัวหมากของฝายตนเองไปในตําแหนงที่ตัวหมากของฝายตรงขามตั้งอยู ตัวหมาก

ของฝายตรงขามจะถูกกนิ และจะตองกนิตัวหมากของฝายตรงขามเทานั้น  

  - ถาเดินตัวหมากไปในตําแหนงที่ตาตอไปสามารถกินตัวขุนของฝายตรงขามไดจะเรียกวา

รุก โดยตาตอไปฝายตรงขามจะตองปองกันหรือเดินหนีไมใหตัวขุนอยูในตําแหนงที่จะถูกกิน  

  - ถาตัวขนุถูกรุกอยูและไมสามารถเดินหนีหรือปองกันการรุกได จะถือวาเปนฝายแพ  

  - ถาตัวขนุไมถกูรุกและในตาตอไปไมสามารถเดินตัวหมากใดๆ ไดเลย จะถือวาเสมอกนั  

  - ในการเริ่มตนเลนสามารถเดินตัวหมากของตนเองตัวใดกอนก็ได 

  - กอนเร่ิมเลน ผูเลนจะตองวางตัวหมากบนกระดานใหถูกตองเสียกอน จึงจะเริ่มเลนได 

โดยเริ่มวางตัวหมากจากแถวริมกระดานที่อยูทางผูเลนแตละฝายโดยเรียงจากซายไปขวา คือ เรือ มา 

โคน ขุน เม็ด โคน มา เรือ และขามเวนไวหนึ่งแถวปลอยวางไว ไปวางกองทัพเบี้ยทั้ง 8 ตัว ที่แถวสาม 

และจะสงัเกตไดวา ตัวขนุกบัตัวเม็ดของแตละฝายจะตองวางไมตรงกัน (ดงัรูป)  
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1. ถานกัเรียนตองการเดินตวัขุนสีขาวในชอง (ช,4) จงเขยีนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกเพื่อแสดงเซต

ของชนิดตัวหมากรุกไทยที่ตวัขุนสีขาวนี้สามารถจะกินได พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ และจากเซต A

แบบแจกแจงสมาชิกที่ไดใหนักเรียนเขียนเซต A แบบบอกเงื่อนไขเกี่ยวลักษณะตางๆ และการเคลื่อน 

ที่ของชนิดตัวหมากรุกไทย พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ และจากเซต B ที่กาํหนดให จงเลือกวา  

A ⊂ B หรือ A ⊄ B และ B ⊂ A หรือ B ⊄ A พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ   

                          

461H

        

462H  463H  464H  465H 466H  467H   468H

     
469H   470H

471H  472H  473H    
474H    

   
475H 476H   477H   

    
478H   479H   

 
480H   481H 482H  483H   484H

      
485H    

 
 
 

1.2 จากเซต A แบบแจกแจงสมาชกิที่ได สามารถเขยีนเซต A แบบบอกเงื่อนไขได (4 คะแนน) 

คือ……………………………………………………………………………………………………..…. 

เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………........

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ถากําหนดให B = {โคน, เรือ, เบี้ย} 

1.3 จงเลือกวา A ⊂ B หรือ A ⊄ B (4 คะแนน)  ……………… เนื่องจาก ………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

1.4 จงเลือกวา B ⊂ A หรือ B ⊄ A (4 คะแนน)  ……………… เนื่องจาก …………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

1.1 เซต A แบบแจกแจงสมาชิกที่ได (4 คะแนน) 

คือ……………………………………………... 

เนื่องจาก....................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(จุดประสงคที ่1 : 16 คะแนน)  
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2. ให U เปนเอกภพสัมพทัธ และ A , B , C เปนสับเซตใดๆ ของ U จงเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก 

แลวตอบใหไดวาเซตของ A , B , C ที่ไดเซตใดเปนเซตวาง พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 

 

      U = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่อยูในชองขางลางสุดของกระดานในตอนเริ่มเลน} 

เขียนเซต U แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้…………………………………………………………………. 

2.1 A = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่ผูเลนในแตละฝายมีเปนจํานวนคี่ในตอนเริ่มเลน } 

เขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)……………….………………………………..…... 

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 B = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่สามารถกินตัวหมากในแนวนอนหรือในแนวทแยงได} 

เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)…………………………………………………..… 

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 C = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดเพียง 1 ทิศทาง} 

เขียนเซต C แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)…………………………………………………….. 

เนื่องจาก....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 จะไดเซตที่เปนเซตวาง (4 คะแนน) คอื………………เนื่องจาก………………………….…........... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(จุดประสงคที ่2 : 16 คะแนน)  
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3. จากขอ 2 จงตอบคําถามเกี่ยวกับการดาํเนินการระหวางเซตตอไปนี ้พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

    (จุดประสงคที่ 3 : 16 คะแนน) 

3.1 เขียนเซต A ∪ B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้……………………………………………………................................................................. 

เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………….... 

………….....................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………..….. 

3.2 เขียนเซต A ∩ B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้…………………………………………...….......................................................................... 

เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..... 

…………......................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 เขียนเซต A – B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้……………………………………………………….............................................................. 

เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..... 

…………......................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..….. 

3.4 เขียนเซต A′ แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้…………………………………………………….................................................................. 

เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..... 

…………...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้

4. จงสรางแผนภาพเวนนออยเลอรโดยการวาดรูปภาพตวัหมากรุกไทยลงไปในชองวางใหถูกตองแลวเขียน

แจกแจงสมาชกิของเซตที่เกดิจากการดําเนนิการระหวางเซตทีก่ําหนดใหดวยชื่อเรียกของตวัหมากรกุไทย

แตละตัวพรอมทั้งใหเหตุผลและเขียนแสดงเปนแผนภาพประกอบ                        

     ให A เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทยที่ไมสามารถเดินถอยหลังในแนวตัง้ได 

     ให B เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทยที่สามารถเคลือ่นที่ไดมากกวา 4 ทิศทางขึ้นไป 
                                                                                               U 
 

 

 

                            
                       A                                                                       B 
 

4.1 จากแผนภาพเขียนเซต A ∪ B แบบแจกแจงสมาชกิ (4 คะแนน) ไดดังนี้…………...……...

เนื่องจาก  A ∪ B หมายถงึ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………….... 

ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้

 

4.2 จากแผนภาพเขียนเซต A ∩ B แบบแจกแจงสมาชกิ (4 คะแนน) ไดดังนี้………….....…....... 

เนื่องจาก A ∩ B หมายถงึ ……………………………………………... 

………….........................................................................................  

ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้

 

4.3 จากแผนภาพเขียนเซต A – B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) ไดดังนี…้……….......…….... 

เนื่องจาก A – B หมายถึง……………………………………………….. 

…………......................................................................................... 

ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้

 

4.4 จากแผนภาพเขียนเซต A′ แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) ไดดังนี…้………................…... 

เนื่องจาก A′ หมายถึง…………………………………………………… 

…………........................................................................................ 

(จุดประสงคที ่4 : 16 คะแนน)  
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5. ใหนักเรียนหาจาํนวนวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวขุนบนตารางหมากรุกไทยขนาดตางๆ ตอไปนี้ที่ 

เคลื่อนที่จากมมุซายลางสุดของขอบกระดานไปสูมุมบนขวาสุดของขอบกระดานโดยหามเคลื่อนที่ยอนกลับ 

โดยในทกุชองตารางใหนกัเรียนใสจํานวนวธิีที่ตัวขนุจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงได  

         ตารางขนาด 3×3                                                  ตารางขนาด 4×4 

                                          

 

                                          
 

 

 
5.1 จํานวนวธิกีารเคลื่อนที่ทัง้หมด  

 คือ………………………………… 

      (4 คะแนน)                                      5.2 จํานวนวธิีการเคลื่อนทีท่ั้งหมด 

                                                                         คือ............................................. 

                                                                                            (4 คะแนน) 

5.3 จากการหาจํานวนวธิีการเคลื่อนที่ทัง้หมดของขุนบนตารางขนาด 3×3 และ 4×4 ใหนักเรียนสังเกต

ตัวเลขที่นักเรียนเขียนลงไปในแตละชองตารางวามีความสัมพันธกันอยางไร แลวใหนักเรียนอธิบาย

เหตุผลมาวานักเรียนจะมีวิธีการอยางไรที่จะสามารถเขียนจาํนวนวิธีการเคลื่อนที่ของขุนในแตละชอง

ตารางไดเลยโดยไมตองทดลองเดินตัวขนุจนครบทุกวิธ ี(8 คะแนน) 

                     ตารางขนาด 5×5 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         

 

เหตุผล.......................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

(จุดประสงคที ่5 : 16 คะแนน)  
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดวยหมากรุกไทย 

 

1. ถานกัเรียนตองการเดินตวัขุนสีขาวในชอง (ช,4) จงเขยีนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกเพื่อแสดงเซต

ของชนิดตัวหมากรุกไทยที่ตวัขุนสีขาวนี้สามารถจะกินได พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ และจากเซต A

แบบแจกแจงสมาชิกที่ไดใหนักเรียนเขียนเซต A แบบบอกเงื่อนไขเกี่ยวลักษณะตางๆ และการเคลื่อน 

ที่ของชนิดตัวหมากรุกไทย พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ และจากเซต B ที่กาํหนดให จงเลือกวา  

A ⊂ B หรือ A ⊄ B และ B ⊂ A หรือ B ⊄ A พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ   

                          

486H

        

487H  488H  489H  490H 491H  492H   493H

     
494H   495H

496H  497H  498H    
499H    

   
500H 501H   502H   

    
503H   504H   

 
505H   506H 507H  508H   509H

      
510H    

 
 
1.2 จากเซต A แบบแจกแจงสมาชกิที่ได สามารถเขยีนเซต A แบบบอกเงื่อนไขได (4 คะแนน) 

คือ  สามารถตอบไดหลายแบบขึ้นอยูกับแนวคิดของนักเรียน เชน  

A = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดครั้งละหลายๆ ชองในแนวนอน} 
เนื่องจาก  ตัวเรือ มีการเดินไปในแนวตั้งและแนวนอนไดครั้งละหลายๆ ชอง ซ่ึงตัวหมากรุกตัว
อ่ืนๆ ยกเวนตัวมา สามารถเดินไดครั้งละ 1 ชอง สวนตวัมาแมจะเดินไดหลายชองแตกม็ีการ
เดินเปนรูปตัวแอล (L) ไดครั้งละ 3 ชอง ดังนั้น ตัวเรือจึงเปนตัวหมากรุกเพียงชนิดเดียวที่
สามารถเดินไปในแนวนอนไดครั้งละหลายๆ ชอง 
ถากําหนดให B = {โคน, เรือ, เบี้ย} 

1.3 จงเลือกวา A ⊂ B หรือ A ⊄ B (4 คะแนน)  A ⊂ B เนื่องจาก สมาชิกทุกตัวของเซต A ซ่ึงก็คือ 
เรือ อยูในเซต B ดังนั้น A จึงเปนสับเซตของ B   

1.4 จงเลือกวา B ⊂ A หรือ B ⊄ A (4 คะแนน)  B ⊄ A เนื่องจาก สมาชิกของเซต B บางตัวซ่ึงก็คือ 
โคนกับเบี้ย ไมอยูในเซต A ดังนั้น B จึงไมเปนสับเซตของ A   
 

1.1 เซต A แบบแจกแจงสมาชิกที่ได (4 คะแนน) 

คือ    A = {เรือ} 

เนื่องจาก  ตัวขุนสามารถเดินและกินตัวหมากไดใน
ทิศทางรอบตัวครั้งละ 1 ชอง คือ ชอง (ช,5) ชอง 
(ฉ,5) ชอง (ญ,5) ชอง (ฉ,4) ชอง (ญ,4) ชอง (ฉ,3) 
ชอง (ช,3) และชอง (ญ,3) ดังนั้นตัวหมากสีดําที่ตัว
ขุนสขีาวสามารถกินได คือ ตัวเรือซ่ึงอยูในชอง 
(ช,3) 
 

 

(จุดประสงคที ่1 : 16 คะแนน)  
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2. ให U เปนเอกภพสัมพัทธ และ A , B , C เปนสับเซตใดๆ ของ U จงเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก 

แลวตอบใหไดวาเซตของ A , B , C ที่ไดเซตใดเปนเซตวาง พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 

 

      U = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่อยูในชองขางลางสุดของกระดานในตอนเริ่มเลน} 

เขียนเซต U แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้  U = {ขุน, โคน, เม็ด, มา, เรือ} 

2.1 A = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่ผูเลนในแตละฝายมีเปนจํานวนคี่ในตอนเริ่มเลน } 

เขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)  A = {ขุน, เม็ด} 

เนื่องจาก ในตอนเริ่มเลน ผูเลนแตละฝายจะมีตัวหมากรกุที่เปนสมาชกิของ U ดังนี้ ขุน 1 ตัว 
เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว ดังนั้น ขนุและเม็ดจึงเปนตัวหมากรุกที่ผูเลนแตละ
ฝายมีเปนจํานวนคี่ในตอนเริ่มเลน 

2.2 B = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่สามารถกินตัวหมากในแนวนอนหรือในแนวทแยงได} 

เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)  B = {ขุน, เรือ, เม็ด, โคน} 

เนื่องจาก ขุนสามารถกินตัวหมากไดทุกทิศทาง และเรือสามารถกินตัวหมากไดทั้งในแนวตั้ง 
และแนวนอน เม็ดสามารถกินตวัหมากไดในแนวทแยง โคนสามารถกนิตัวหมากไดในแนวทแยง
และขางหนา เบ้ียสามารถกินตัวหมากในแนวทแยงทางขางหนา ซ่ึงทั้ง ขุน เรือ เม็ด และโคน
ตางก็เปนสมาชิกของ U แตเบ้ียไมไดเปนสมาชิกของ U สวนตัวหมากรกุที่เหลือใน U คือ มา
กินตัวหมากเปนรูปตัวแอล (L) จึงไมสามารถกนิตัวหมากในแนวนอนหรือแนวทแยงได ดังนั้น 
ขุน เรือ เม็ด โคนจึงเปนตัวหมากรุกทีส่ามารถกินตัวหมากไดในแนวนอนหรอืในแนวทแยง 

2.3 C = {x ⎪ x เปนชนิดของตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดเพียง 1 ทิศทาง} 

เขียนเซต C แบบแจกแจงสมาชิกไดดังนี้ (4 คะแนน)  C = { } 

เนื่องจาก ตัวหมากรุกไทยที่สามารถเดินไดเพียง 1 ทิศทาง คือตัวเบี้ยซ่ึงเดินไปทางขางหนาได 
เทานั้นยกเวนการกินตัวหมากจะกินในแนวทแยง แตตัวเบี้ยไมไดเปนสมาชกิใน U ดังนั้น จึง
ไมมีตัวหมากรุกไทยตวัใดเลยใน U ที่จะสามารถเดนิไดเพียง 1 ทิศทาง 
2.4 จะไดเซตทีเ่ปนเซตวาง (4 คะแนน) คือ  C  เนือ่งจาก C เปนเซตที่ไมมีสมาชิกเลย (เซตที่มสีมาชิก 
0 ตัว) สวน A และ B ตางก็เปนเซตที่มสีมาชกิ  
 

 

 

 

 

 

(จุดประสงคที ่2 : 16 คะแนน)  
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3. จากขอ 5 จงตอบคําถามเกี่ยวกับการดาํเนินการระหวางเซตตอไปนี ้พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

    (จุดประสงคที่ 3 : 16 คะแนน) 

3.1 เขียนเซต A ∪ B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้  A ∪ B = {ขุน, เรือ, เม็ด, โคน} 

เนื่องจาก  A = {ขุน, เม็ด} และ B = {ขนุ, เรือ, เม็ด, โคน} ดังนั้น ขุน เรือ เม็ด และโคนจึงเปน
สมาชกิทั้งหมดที่อยูในเซต A หรือเซต B 

3.2 เขียนเซต A ∩ B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้  A ∩ B = {ขุน, เม็ด} 

เนื่องจาก  A = {ขุน, เม็ด} และ B = {ขนุ, เรือ, เม็ด, โคน} ดังนั้นทั้งเซต A และเซต B ตางก็มี
สมาชกิที่เหมอืนกันก็คือ ขุนกับเม็ด 
3.3 เขียนเซต A – B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้  A – B = { } 

เนื่องจาก  A = {ขุน, เม็ด} และ B = {ขนุ, เรือ, เม็ด, โคน}  ดังนัน้ จึงไมมีตัวหมากรกุใดทีเ่ปน
สมาชกิที่อยูในเซต A แตไมอยูในเซต B 

3.4 เขียนเซต A′ แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) 

ไดดังนี้  A′ = {โคน, มา, เรือ} 

เนื่องจาก  U = {ขุน, โคน, เม็ด, มา, เรือ} และ A = {ขุน, เม็ด} ดังนั้น ขุนกับเมด็จึงเปนสมาชิก
ทั้งหมดที่อยูใน U แตไมอยูใน A 
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ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้

4. จงสรางแผนภาพเวนนออยเลอรโดยการวาดรูปภาพตวัหมากรุกไทยลงไปในชองวางใหถูกตองแลวเขียน

แจกแจงสมาชกิของเซตที่เกดิจากการดําเนนิการระหวางเซตทีก่ําหนดใหดวยชื่อเรียกของตวัหมากรกุไทย

แตละตัวพรอมทั้งใหเหตุผลและเขียนแสดงเปนแผนภาพประกอบ 

     ให A เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทยที่ไมสามารถเดินถอยหลังในแนวตัง้ได 

     ให B เปนเซตของชนิดตัวหมากรุกไทยที่สามารถเคลือ่นที่ไดมากกวา 4 ทิศทางขึ้นไป 

 

 

 

                                                                                                     
 

 

 

4.1 จากแผนภาพเขียนเซต A ∪ B แบบแจกแจงสมาชกิ (4 คะแนน) ไดดังนี้  A ∪ B = {เบีย้, เม็ด, 

มา, โคน, ขุน} เนื่องจาก  A ∪ B หมายถงึ เซตที่ประกอบดวย 
สมาชกิทกุตวัของเซต A หรือเซต B หรอืทั้งสองเซต  
ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้ 

 

4.2 จากแผนภาพเขียนเซต A ∩ B แบบแจกแจงสมาชกิ (4 คะแนน) ไดดงันี้  A ∩ B = {มา, โคน} 

เนื่องจาก A ∩ B หมายถงึ เซตที่ประกอบดวยสมาชกิทุกตวัซ่ึง 
เปนสมาชิกทัง้ของเซต A และเซต B 
ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้ 

 

4.3 จากแผนภาพเขียนเซต A – B แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) ไดดังนี้  A – B = {เบ้ีย, เม็ด} 

เนื่องจาก A – B หมายถงึ เซตของสมาชกิทุกตวัที่อยูในเซต A  
แตไมอยูในเซต B 
ซึ่งสามารถเขยีนแสดงเปนแผนภาพดวยสวนที่แรเงาไดดงันี ้ 

 

4.4 จากแผนภาพเขียนเซต A′ แบบแจกแจงสมาชิก (4 คะแนน) ไดดังนี ้ A′ = {ขุน, เรือ} 

เนื่องจาก A′ หมายถงึ เซตของสมาชกิทกุตัวที่อยูใน U  
แตไมอยูใน A 

(จุดประสงคที ่4 : 16 คะแนน)  
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41 

129 
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1 

1 

1 
1+1+1 

=3 
1 

3+1+1 
=5 

3+1+1 
=5 

5+5+3 
=13 

(4 คะแนน) 

5. ใหนักเรียนหาจาํนวนวิธีการเคลื่อนที่ทั้งหมดของตัวขุนบนตารางหมากรุกไทยขนาดตางๆ ตอไปนี้ที่

เคลื่อนที่จากมมุซายลางสุดของขอบกระดานไปสูมุมบนขวาสุดของขอบกระดานโดยหามเคลื่อนที่ยอนกลับ 

โดยในทกุชองตารางใหนกัเรียนใสจํานวนวธิีที่ตัวขนุจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงได  

         ตารางขนาด 3×3                                                  ตารางขนาด 4×4 

                                          

 

                                          
 

 

 
5.1 จํานวนวธิกีารเคลื่อนที่ทัง้หมด  

        คือ 13 วธิ ี                  

             (4 คะแนน)                                    5.2 จํานวนวิธีการเคลื่อนทั้งหมดคือ  63 วิธ ี                                            

                                                                                       (4 คะแนน) 

5.3 จากการหาจํานวนวธิีการเคลื่อนที่ทัง้หมดของขุนบนตารางขนาด 3×3 และ 4×4 ใหนักเรียนสงัเกต

ตัวเลขที่นักเรียนเขียนลงไปในแตละชองตารางวามีความสัมพันธกันอยางไร แลวใหนักเรียนอธิบาย

เหตุผลมาวานักเรียนจะมีวิธีการอยางไรที่จะสามารถเขียนจาํนวนวิธีการเคลื่อนที่ของขุนในแตละชอง

ตารางไดเลยโดยไมตองทดลองเดินตัวขนุจนครบทุกวิธ ี(8 คะแนน)       

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         

 

 

                           

เหตุผลในแนวชองตารางทางซายมือสดุและ
ขางลางสุดของกระดานจะมีตัวเลขในแตละ 
ชองตารางเปน 1 ทุกตัว สวนตัวเลขในชอง
ตารางแนวทแยงมุมของกระดานจะมีคา
เทากับผลบวกของตัวเลข 3 ตัว ที่อยูในชอง
ตารางทางดานซายกับตัวเลขที่อยูในชอง
ตารางทางดานลางและตัวเลขที่อยูในชอง
ตารางแนวทแยงซายลางของตัวเลขในแต
ละชองตารางแนวทแยงมมุนั้นๆ เชน 
 

(4 คะแนน)  

(จุดประสงคที ่5 : 16 คะแนน)  
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 แบบทดสอบวดัทักษะการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร ใชเกณฑการประเมนิทกัษะการใหเหตุผล

ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของ สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2547: 52) ดงันี ้

 

ระดับ
คะแนน 

การใหเหตุผลที่ปรากฏใหเห็น 

0 ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ / แนวคดิไมถูกตองเลย 

1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ หรือมีขอบกพรองมากกวา 2 แหง 

2 มีการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ แตมีขอบกพรอง 2 แหง 

3 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล มีขอบกพรอง 1 แหง 

4 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลโดยไมมีขอบกพรอง 

   
จุดประสงค 

1.  เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชกิ เซตแบบบอกเงื่อนไข และบอกไดวา

เซตสองเซตเปนสับเซตกนัหรือไม ไดอยางมีเหตุผล 

2. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเขยีนเซตแบบแจกแจงสมาชิกจากเอกภพสมัพัทธ และบอกไดวาเซต

ที่กําหนดใหเปนเซตวางหรือไม ไดอยางมีเหตุผล  

3. เพื่อใหนักเรยีนสามารถหายูเนียนระหวางเซต อินเตอรเซกชันระหวางเซต ผลตางระหวางเซต 

และคอมพลีเมนตของเซตไดอยางมเีหตุผล 

4. เพื่อใหนักเรยีนสามารถสรางแผนภาพเวนนออยเลอรแลวเขียนแจกแจงสมาชิกของเซตที่เกิด

จากการดําเนนิการระหวางเซตโดยดูจากแผนภาพเวนนออยเลอรที่สรางขึ้นไดอยางมีเหตุผล 

5. เพื่อใหนกัเรียนสามารถหาจํานวนผลลพัธที่อาจเกิดขึน้ของเหตุการณโดยใชกฎเกณฑเบื้องตน

เกี่ยวกับการนบัไดอยางมีเหตุผล 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
 

1. อาจารยประสาท  สอานวงศ 

  ขาราชการบาํนาญ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยชวลติ  สูงใหญ 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝายมัธยม) 

3. อาจารยกาํชัย  สุคนธรส 

  ศึกษานิเทศก 8 หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 

ชื่อ  ชื่อสกุล      นายกิติโรจน  ปณฑรนนทกะ 

วันเดือนปเกิด     27 สิงหาคม 2521 

สถานที่เกิด      อําเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว 

สถานที่อยูปจจุบัน    1050 หมู 1 ถนนประชาอุทศิ ซอยประชาอุทิศ 79  

       แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140  

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู อันดับ คศ. 1 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั   โรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอุทิศ สํานักงานเขตทุงครุ 

       กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา     

   พ.ศ. 2539  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

       จากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

   พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  

       จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม 

   พ.ศ. 2551  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมธัยมศึกษา (กลุม 

       การสอนคณิตศาสตร)  

       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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