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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร  ท่ีเช่ือมโยงกับเครื่องใชชนเผา  กลุมท่ีใชศึกษาคือ  นักเรียนท่ีสนใจในวิชาคณิตศาสตร
ซ่ึงอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ  3  จํานวน  25  คน ประกอบดวยนักเรียนเผาลีซู   เผามง   
เผาลาหู  เผาอาขา  เผากะเหรี่ยง  ไทยใหญ   และนักเรียนพ้ืนราบ   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห       
เชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม 
 คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน  2  หนวยการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยแผนการเรียนรู
จํานวน  11   แผน ไดแก เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต  และ  การหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวของ       
รูปสามมิติ  ซ่ึงคูมือประกอบดวยเนื้อหาสาระ  จุดประสงคการเรียนรู  ส่ือการเรียนการสอน        
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล  โดยเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
การรวมกันเรียนเปนกลุม  การลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู                    
ทางคณิตศาสตรผานเครื่องใชชนเผาท่ีอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียน และใหผูเช่ียวชาญ  4 ทาน 
ซ่ึง  3  ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา อีก  1  ทาน ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเครื่องใช   
ชนเผา ผูศึกษาไดนําคูมือไปใหครูผูสอนทดลองใชในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2553  และ        
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสําหรับครู  
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การสัมภาษณครูผูสอน การสัมภาษณนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นใน        
ช้ันเรียน  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลของการศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดคูมือการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรท่ีเช่ือมโยง
กับเครื่องใชชนเผาท่ีสามารถนําไปใชสอนได ซ่ึงผูเช่ียวชาญเห็นวาคูมือมีความเหมาะสม               
ท้ังดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน  และส่ือการเรียนรู  และจากการนําคูมือไปใช  พบวา
ครูผูสอนเห็นวาคูมือนี้ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรสามารถเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีอยูในชีวิตประจําวันกับความรูทางคณิตศาสตรไดเปนอยางด ีและนักเรียนมีพฤตกิรรมการ
เรียนรูท่ีดี เชนการใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรู  การถาม – ตอบคําถามในช้ันเรียน อีกท้ัง
ยังตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร 
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ABSTRACT  
 
 

The purpose of this study was to  construct  of   mathematics  instructional    
handbook   connecting   with  hill   tribe  artifacts. Target  group  was  25  Mathayom suksa  2 and  
3 students  which  consisted of  Lisu, Hmong, Lahu, Akha, Karens, Shan  and Thai at   
Suksasongkroh  Chiang  Dao school, Chiang Mai Province. 

The mathematics  instructional   handbook   comprised  2 units with 11 lesson plans on 
geometric transformation and  volumes and surface  Area of  3-dimensional geometric figures. 
The handbook  consisted  of  contents,  objectives, materials, instructional  activities, 
measurement and  evaluation. The instructional  activities  emphasized  on cooperative  learning 
and  hands on  activities  to help student  create  their  own  knowledge  through  their  daily  life    
artifacts. Four experts  examined the   handbook  by  which  three  of  them  examined  the  
content  validity  and  the other  examined  the  information  of  hill  tribe  artifacts. The handbook  
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was  implemented  by  a  teacher  in  the  second  semester of  2010  academic year. Data were  
collected  by  teacher’s  questionnaire, interview  both  teacher  and  students  and  observation  
students’ behavior  and  were  analyzed  by  content  analysis. 

The  results of  this  study  was  that  the  mathematics  instructional  handbook   
connecting  with  hill  tribe  artifacts   was  suitable   for  teaching.  The  experts  recommended  
that  it   was  suitable  in  contents,  instructional activities  and  materials. The  teacher  gave  
opinion  that  the  handbook  helped  students  understand  mathematics  contents  and  was  able  
to  connect  the  mathematics  knowledge  with  their  daily  life  and  students  performed  good  
behaviors  such  as  cooperatively  doing  activities, asking  questions  in class and  awaring  the  
important  of  mathematics.   
 


