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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
นันทนาการ เรื่อง  การหาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2   ตามเกณฑมาตรฐาน  75/75   2)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร  3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร   การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย   ขั้นตอนที่ 1 การ
สรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร สําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  และไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  พิจารณาความเหมาะสม  แลวจึงนําไปหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  
เรื่อง  การหารเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการใชชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551  จํานวน  20  
คน  ใชแบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การหาร  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคาเฉลี่ย  
ดวย t-test  แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มี

ความเหมาะสมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ  81.87 / 78.96   ผานเกณฑมาตรฐาน 75 / 75   
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  หลังเรียน สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  
 
คําสําคัญ :  การพัฒนาชุดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร  คณิตศาสตรนันทนาการ  การหาร  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop and study the efficiency of 
recreational Mathematics activity package in Division for Prathomsuksa 2 students with the 
criteria 75/75  2) to compare Mathematics activity learning of Prathomsuksa 2 students before 
and after learning recreational Mathematics activity package in Division.  The research was 
divided into 2 steps.  The first step was construction and finding the efficiency of recreational 
Mathematics activity package for Prathomsuksa 2 students, then having five experts consider 
the appropriateness of the instruments and then data was analyzed for efficiency of 
Mathematics in the criteria 75/75.  The second step was experimental step, the sample 
consisted of 20 Prathomsuksa 2 students in academic year 2008.  The research instruments 
were achievement test and Mathematic attitude test for Prathomsuksa 2 students in One Group 
Pretest-Posttest Design.  The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation 
and  Dependent  t-test. 
 The research findings were as follows  :   
 1.  The appropriateness of recreational Mathematics activity package in Division for 
Prathomsuksa 2 students was at a high level at the efficiency at 81.87/78.96, that could pass the 
criteria at 75/75. 
 2.  The post-test achievement of Prathomsuksa 2 students was significantly higher 
than pre-test at 0.01 level. 
 3.  Students’ attitude toward Mathematics after learning by recreational Mathematics 
activity package was significantly higher than before learning at  0.01 level. 
 
Keywords : Development of Activity Package, Mathematics Activity Package, Recreational Mathematics, Division, 
 Prathomsuksa 2 Students 
 

บทนํา 
 วิชาคณิตศาสตร   นอกจากจะเปนพื้นฐานที่นําไปสูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแลว ยังมีความสําคัญเกี่ยวของกับชีวิตการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดคณิตศาสตร ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เปนสาระการ
เรียนรูหลัก เพื่อสรางพื้นฐานการคิด  การเรียนรู และการแกปญหา  ซึ่งเปนเครื่องมือในการเรียนรูโดย
มุงหวังใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  
และมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบพรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร 

สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรยังไมเปนที่นาพอใจ  ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา  
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ระดับประเทศ ยังอยูในเกณฑต่ํา และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test ) ป
การศึกษา 2550  ( สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 1  2551 : 47 )  พบวา ระดับประเทศ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคะแนนเฉลี่ยรอยละ  55.39  
และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 ปการศึกษา 2550 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 2551:50 )  วิชาคณิตศาสตรคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ 
54.86  มีสาเหตุมาจากหลายประการดวยกันซึ่งจากการวิเคราะหสาเหต ุ พบวา กระบวนการจัดการเรียนรู
ของครูเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร ควรเนนการปฏิบัติ กิจกรรมในชั้นเรียนใหมากขึ้น  ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
อยางมาก กลาวคือ ครูเปนผูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนไมใหเกิดความตึงเครียดจนเกินไป  และใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเรียนดวยความเขาใจ พรอมกับสนุกสนานและ
เพลิดเพลินในการเรียน  อันจะชวยเพิ่มความสนใจและความกระตือรือรนในการเรียนของนักเรียนใหมาก
ขึ้น  จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นดวย  

ชุดกิจกรรม  จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณคา  ทั้งนี้เพราะชวยใหครูดําเนินการสอนให
เปนไปตามลําดับขั้นตอน  สามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณซับซอนที่เปนนามธรรมได  โดยใชเปน
เครื่องมือสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  อีกทั้งมีลักษณะเปนสื่อ
ประสมอันประกอบดวย  อุปกรณ สื่อการสอน  และกิจกรรมที่จัดไวอยางเปนระบบ ชวยใหครูดําเนินการ
สอนไปตามลําดับขั้นตอน (สุดารัตน ไผพงศาวงศ 2543 :3)   นอกจากนี้ จากการสังเคราะหเชิงปริมาณ 
ของงานวิจัย เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ป พ.ศ. 2535-2545   พบวาวิธีสอนที่ทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือวิธีสอนซอมเสริมโดยใชชุดกิจรรม ( อศิกรณ  อินทรมณี  2547 
: 32 )   

สวนกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ผอนคลายความตึงเครียด  และใหคุณคาทางคณิตศาสตรในดานฝกสังเกต ลองผิด ลองถูก 
การจินตนาการ  การสรุปกฎเกณฑและวางแผน  ตลอดจนการวิเคราะหและการหาเหตุผล   ซึ่งศักดา  บุญ
โต (2541 : 43-44)  ไดเสนอแนวคิดไววา  คณิตศาสตรนันทนาการเปนกิจกรรมที่นาสนใจ  เพราะเปน
กิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมนี ้ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  ไดรับความรู  ผอนคลายความตึงเครียด  ไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน เกิดความสนใจ
และกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น  สงผลใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย  และนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น  

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ 
เรื่องการหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  พรอมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  และ  ศึกษาถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน   หลังจากการนําชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่องการหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรียบรอยแลว  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการจึงชวยใหครูมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอีกทางหนึ่งเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2093 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี ้

    1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  
เรื่อง  การหาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2    
    2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อ งการหาร 
                 3.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน  2  ขั้นตอน   ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  

เรื่อง  การหาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องการหาร  ชั้นประถมศึกษาปที ่2   
2. ขอบเขตดานแหลงขอมูล  

2.1  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร และ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร  
จํานวน  5  ทาน   
             2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน โดยใชนักเรียน  เกง  
ปานกลาง  และออน  อยางละ  1  คน  เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา  ขั้นตอนในการเรียน  ความ
ยากงายของเนื้อหา  และความเหมาะสมของเวลาที่ใชทํากิจกรรม    

      2.3  นําชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพ ( E1/ E2 )  กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  25  คน    

3. ขอบเขตดานตัวแปร  ไดแก 
    3.1  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

นันทนาการ เรื่องการหาร  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 
    3.2   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่องการหาร ชั้นประถม ศึกษาป

ที ่2   
 

ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่อง การหาร เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2            
กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง  การหาร 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  และ เวลา  
     1.1  เนื้อหา   เรื่อง การหาร   ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 
     1.2  ระยะเวลาในการทดลอง  จํานวน  22  ชั่วโมง  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2094 

2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
      2.1  ประชากร  ไดแก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1      
      2.2   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานวังตะเคียน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1  หองเรียน  
จํานวน  20    คนไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.  ขอบเขตดานตัวแปร         
       3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่อง การหาร 
                  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การหาร และเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยที่ดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา   
(Research  and  Development )   ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน  2  ขั้นตอน  ดังตอไปนี ้
 
 ขั้นตอนที่ 1   สรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ    
เรื่อง การหาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2     
                        1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  
รูปแบบการสอน จากหนังสือ เอกสาร  และรายงานผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับคณิตศาสตรนันทนาการ   
เทคนิควิธีการและหลักการสรางชุดกิจกรรม  
                        2.  ออกแบบชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ   
          3.  สรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตร  
                       4.  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร และแบบประเมินความ 
เหมาะสมของชุดกิจกรรม เสนอตอประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และใหผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน ตรวจสอบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม  

5.  นําแบบประเมินชุดกิจกรรมที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหมาหา 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และแปลความหมาย โดยกําหนดเกณฑการประเมินความคิดเห็น  
5  ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 103)    

 6. ปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมแลว นําชุดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 
2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดยเลือก
นักเรียน   เกง   ปานกลาง  และออนอยางละ 1 คน  เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา   ขั้นตอนในการ
เรียน  ความยากงายของเนื้อหา  และความเหมาะสมของเวลา ที่ใชทํากิจกรรม    

 7. ปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม  แลวนําชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)  
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  25  คน  
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 8.  จัดพิมพชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่อง การหาร สําหรับนักเรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2  เปนรูปเลมที่สมบูรณ  

 9.  ในการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

                   9.1  ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ระหวาง เนื้อหา  วัตถุประสงค และ
กิจกรรม จากผูเชี่ยวชาญ   โดยการหาคาเฉลี่ย  ( Χ  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D )  

                   9.2.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยหาความสัมพันธระหวางคะแนน            
ที่ไดจากการทําแบบฝกหัด  กับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
นันทนาการ  โดยการหาคา   E1/ E2 
 

 ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่อง การหาร เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร ในการดําเนินการทดลอง
ใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เรื่องการหาร  นั้น  มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี ้
 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

   1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1     

    2. กลุมตัวอยาง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียนบานวังตะเคียน  อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling ) โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงความเหมาะสมของกลุมตัวอยางที่ม ี สภาพแวดลอม  สังคม 
ของโรงเรียน  และชุมชนคลายคลึงกัน  จึงเปนตัวแทนของประชากรได 

   แบบแผนการวิจัย 
    ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ   One-Group Pretest  -  Posttest Design 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย    คือ 
1.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปที่  2  

จํานวน  1  ฉบับ   ซึ่งเปน แบบปรนัย   3  ตัวเลือก   จํานวน   30  ขอ 
3.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  จํานวน  1  ฉบับ  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  

ระดับ    จํานวน  30  ขอ 
     การวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการ  ดังนี ้
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง  โดยใช  t-test  แบบ   

Dependent   Samples 
      2. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง  โดยใช  t-test  แบบ   
Dependent  Samples   
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ผลการวิจัย 
 1.  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร   
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  พบวา  ผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  มีความเห็นวา  เปน 
ชุดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในระดับมาก   และผลจากการหาประสิทธิภาพเทากับ  81.87 /78.96   
เมื่อพิจารณา  ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ  75 / 75   ที่เปนเชนนั้นเปนเพราะวา ผูวิจัยมีการพัฒนา
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ โดยนําหลักการสอนคณิตศาสตร  ตามแนวคิดของ  ยุพิน  พิพิธกุล 
(2546 : 1- 2 )  โดยจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  ใชสื่อการเรียนการสอนประกอบชุด
กิจกรรมเปนรูปธรรมประกอบ  นําคณิตศาสตรนันทนาการมาจัดกิจกรรม  พัฒนาความรูและฝกทักษะ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน มีการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญถูกตองแมนยํา และรวดเร็วใน
การคิดคํานวณ  ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ  เพียเจท , อางถึงใน อารี  พันธมณี 
(2546 : 59-60)  กับการสอนคณิตศาสตร กลาววาเด็กอายุ  7 – 11  ป  เปนวัยที่เรียนรูจากกิจกรรมการ
กระทํา  ดวยมือและการปฏิบัติไดด ี  นอกจากนี้การสรางชุดกิจกรรมผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาวิธีการสรางชุด
กิจกรรม และการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ชัยยงค   
พรมวงศ ( 2539: 494-495)  ไดกลาววา  การสรางชุดการเรียนการสอน   กอนที่จะนําไปใชจริงควรจะมีการ
ทดลอง   แกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน   เพื่อใหได ทราบวา  ชุดการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด  
และเปนไปเชนเดียวกับ  ผลงานวิจัยของเพ็ญประภา  แสนลี (2542 : 56) ซึ่งทําการวิจัยเพื่อพัฒนา  
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง พหุนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ในภาพรวมชุดกิจกรรม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  คือ  80/80   
 2.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาซึ่งใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ประกอบดวย  สื่อ   อุปกรณ  และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนันทนาการ  อันกอใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  
สนุกสนาน เพลิดเพลิน  และ เกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ชวยใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพ  อีก
ทั้งเปนสิ่งที่แปลกใหมสําหรับนักเรียน ทําใหไมนาเบื่อหนาย  ซึ่งสอดคลองกับ คินนีและเปอรดี (Kinney 
and Purdy  1959 : 352-354 , อางถึงใน เพ็ญประภา  แสนลี  2542 :30)  ไดกลาวถึงคุณประโยชนในการ
นําคณิตศาสตรนันทนาการไปใชในการเรียนการสอนวา  คุณคาของการสอนคณิตศาสตรใหสนุกจะชวย
ปรับปรุงเจตคติของนักเรียน  และทําใหนักเรียนรักการเรียนยิ่งขึ้น  นักเรียนซึ่งสนใจในคณิตศาสตร
นันทนาการ จะเปนคนราเริง  ครูซึ่งมีวัสดุอุปกรณการสอน ในดานนี้  จะทําใหการสอนในชั้นเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  พบวา  คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการสูงกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 1  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร  ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ทางการเรียนรู เรื่องการหาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีผลมาจากปจจัยในการเรียนการสอน ดวยชุด
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กิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่จัดไวอยางเปนระบบ ขั้นตอน  เปดโอกาสใหนักเรียนได
ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรูไปพรอมกับการปฏิบัติกิจกรรม  ที่เนนกิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งเปนการเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความสนุกสนาน จึงมีสวนชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ   ศักดา  บุญโต (2541 : 43-44) กลาววา  
บรรยากาศในหองเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  ครูสวนใหญตองการสอนใหทันตามหลักสูตรเทานั้น  
อาจจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน  และไมคอยรับรูบทเรียนเทาที่ควร  ครูควรนํา
คณิตศาสตรนันทนาการมาใชเพื่อจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเรียนคณิตศาสตรโดยไมรูสึก ถูกบังคับ
ใหเรียน  จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  พบวา  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการสูงกวากอนเรียน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 2   ซึ่งแสดงให
เห็นวาการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การหาร ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดพัฒนา
ผูเรียนใหมเีจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น มีผลมาจากปจจัย   คือ  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการศึกษาคนควา ครั้งนี้  ประกอบดวย อุปกรณ  และกิจกรรมนันทนาการ ที่จัดไว
อยางเปนระบบ  เหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของนักเรียน   เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาสาระการ
เรียนรูไปพรอมกับการปฏิบัติกิจกรรม  ที่เนนกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ  ใจเที่ยง (2546 
: 65)  ลาววา การใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดประสบการณตรง  ผูเรียนไดพบ  ไดสัมผัสดวย
ตนเองยอมเปลี่ยนเจตคติ  หรือยอมรับเจตคติใหม  และการจัดกิจกรรมที่เราความสนใจ ทําใหเกิดการ
ยอมรับ  สงผลใหผูเรียนจะเปลี่ยนเจตคติได เจตคติที่ดีเกิดจากแรงจูงใจที่ดี  ที่ทําใหแสดงพฤติกรรมที่ดี
ออกมา  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร มีลักษณะตามที่ แมคกาย (McGuire. 1969 : 175 – 177)  กลาวถึงการ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล ทีท่ําไดโดยการใหคําแนะนํา  การใหทําตาม การอภิปรายกลุม  
ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในขณะเรียน  จึงทําใหผูเรียนมีเจตคติตอวิชา คณิตศาสตร
สูงขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการเรียนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
นันทนาการ  เรื่องการหาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น 
ครูผูสินควรนําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยมีขอเสนอแนะ
ในการนําไปใชดังนี ้
       1.1  กอนครูผูสอนจะนําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการไปใช  ควรศึกษาคูมือครู  ซึ่ง
ประกอบดวย  คําชี้แจงการใช   แผนการสอน   แบบเฉลยและรายละเอียดของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
นันทนาการ ใหเขาใจเสียกอน   เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปนไปตามลําดับขั้นตอน และบรรลุ
จุดประสงคที่ตั้งไว 
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        1.2  ครูผูสอนควรชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงความสําคัญ  บทบาทหนาที่ของนักเรียนในการ
เรียนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมกอนเริ่มเรียนดวยชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรนันทนาการ 
        1.3  ในขณะปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ ครูควรกลาวคําชมเชยกับนักเรียนที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม  และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
        1.4  กิจกรรมทุกกิจกรรม  ในชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ มีเนื้อหา และแบบฝก
ทักษะ กิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ  และแบบทดสอบ   ไดกําหนดเวลาที่เหมาะสมทุกกิจกรรม  ดังนั้น
ขณะปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนควรดูแล  และกระตุนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทุกคน  พรอมกับคอยชี้แนะ
วิธีการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกตอง 
        1.5  ในขณะที่นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรม  ฝกทักษะ  ครูตองคอยดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือ 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนชา  เมื่อนักเรียนทําเสร็จครูตองตรวจผลงานแจงใหนักเรียนทราบและแกไข
ขอบกพรองทันทีที่พบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจไดถูกตองและเปนพื้นฐานในขั้นตอไป 
        1.6  ครูผูสอน อาจนําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการไปใชสอน  เพื่อใหนักเรียนได
ทบทวนความรู  หรือเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการในเวลาวาง 
        1.7  ในการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่องการหาร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  มีขอบกพรองหรือขอจํากัดที่ควรพิจารณาแกไข คือ ดานเวลา ในการศึกษาดวย ชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถดานภาษา และ การคํานวณต่ํา  ควรมี
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรนนัทนาการเพิ่มเติม 
 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
      2.1  ควรมีการสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ สําหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่น และ
ในเนื้อหาอื่นๆ  เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
      2.2  ควรมีการศึกษาการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ ที่สงผลตอตัวแปรอื่น  เชน  
ความสนใจในการเรียนรู    ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรู   หรือเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูใน
การใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ 
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