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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก

คุณครูพิชชานันท์   มาอ่อน และคุณครูภัทรพร   อันถามนต์ คุณครูที่ปรึกษา ท่ีได้ให้คําแนะนําปรึกษา 

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐี

เมืองตาก สําเร็จสมบูรณ์ได้ ตลอดจนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน                    

อุ้มผางวิทยาคม  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการจัดทําโครงงาน คณะผู้จัดทํา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ อํานวยความสะดวก 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทําโครงงานครั้งนี้ 

 คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากการทําโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทําขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณ  
ทุก ๆ ท่าน 

 
         คณะผู้จัดทําโครงงาน 
                  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ชื่อโครงงาน    เกมเศรษฐีเมืองตาก 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาตอน ต้น 

ชื่อผู้จัดท าโครงงาน   1.  เด็กชายกันตพงศ์ กาวิน  

2.  เด็กหญิงฐิติพร จ๊ะนวน  

3.  นางสาวนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม  

ครูที่ปรึกษา    1.  นางพิชชานันท์ มาอ่อน  

     2.  นางสาวภัทรพร อันถามนต์  

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

บทคัดย่อ 

 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก  นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าดังนี้             

1. เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจํานวนเต็ม เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญ

ของจังหวัดตาก โดยใช้เกมเศรษฐีเมืองตาก 2 . เพื่อพัฒนาเจตคติของเพื่อน ๆ ไปในทางท่ีดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจํานวนเต็ม 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจต่อวิชา

คณิตศาสตร์   

 ผลการศึกษาพบว่า 

 ทําให้ ผู้เล่น ได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องการ บวก การลบจํานวนเต็ม  และความรู้

เกี่ยวกับ จังหวัดตาก  ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เกมเศรษฐี เมืองตาก เป็นการได้ฝึกทักษะการคิด และพบว่า

นักเรียนมีทักษะ ในการบวก ลบจํานวนเต็ม ตามกิจกรรมได้ถูกต้อง  รวมท้ังยังเป็นการฝึกสมาธิและ

ความจํา ไหวพริบ และยังเป็นการสร้างความสนุกเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และผ่อน

คลายความเครียดได้อีกด้วย 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 การทําโครงงานคณิตศาสตร์นี้  เป็นการจุดประกายจากการเรียนโดยพวกเรา  เกิด
ความสงสัยอยากรู้  อยากเห็นในเรื่องท่ีสนใจ  จึงได้พยายามท่ีจะค้นหาคําตอบ  ซึ่งพวกเราได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับคําว่า Learning by Doing เรียนด้วยการกระทํา จึงเป็นการยืนยันด้วย
ความมั่นใจว่าพวกเราสามารถทํางานและเรียนรู้อย่างเป็นระบบรู้จักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  
โดยดําเนินการศึกษาอย่างมีข้ันตอน  จนสามารถได้ข้อสรุปเป็นคําตอบท่ีถูกต้องและมีความเป็นไปได้  
ส่ิงท่ีพวกเราได้รับคือสามารถบ่งช้ีได้ว่า  เมื่อพวกเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่  ก็จะเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ  และ
สามารถดํารงชีวิตได้ในทุกสังคมอย่างมีความสุข   

ในปัจจุบันเกมเศรษฐีถือว่าเป็นเกมท่ีมีคนนิยมเล่นกันมาก พวกเราเลยนํามาบูรณาการกับการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ขอบเขตเนื้อหาจะเกี่ยวกับ การบวก การลบจํานวนเต็ม ซึ่งถือว่าเป็น
พื้นฐานของการคิดคํานวณ และจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปัญหาท่ีพบคือเพื่อน ๆ บางคนไม่
สามารถใช้การบวก ลบจํานวนเต็มในการคํานวณได้   

พวกเราจึงมีแนวคิดท่ีจะประดิษฐ์เกมท่ีจะช่วยให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสเล่นเกม
ไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตาก ได้ฝึกทักษะการคิดและยัง
เป็นการฝึกสมาธิและความจํา ไหวพริบ ในการเล่นเกม  สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด พวกเราจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเกมเศรษฐีให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ให้
มากท่ีสุด จึงจัดทําโครงงานนี้ขึ้น 

 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 1 .  เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจํานวนเต็ม เกี่ยวกับสถานท่ี

ท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตาก โดยใช้เกมเศรษฐีเมืองตาก 

 2 .  เพื่อพัฒนาเจตคติของเพื่อน ๆ ไปในทางท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ

จํานวนเต็ม 

 3.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์   

 

 

 

 



 
 

 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษา 

 1.  แหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตาก 

 2.  พื้นฐานการคิดคํานวณ (การบวก การลบจํานวนเต็ม) 

 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

 1. เนื้อหา   :  การบวก การลบจํานวนเต็ม แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดตาก  

 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 กรกฎาคม – กันยายน 2559 

 

สถานที่ด าเนินงาน 

 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อน ๆ มทัีกษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจํานวนเต็ม เพิ่มข้ึน 

 2.  เพื่อน ๆ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการบวก การลบจํานวนเต็ม มากขึ้น 

 3.  เพื่อน ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก คณะผู้จัดทําได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดเป็นลําดับต่อไปนี้ 
 1.  แหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตาก  
 2.  พื้นฐานการคิดคํานวณ (การบวก การลบจํานวนเต็ม)  
1.  จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของไทย มี
พื้นท่ีมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นับเป็น
จังหวัดชายแดนท่ีสําคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ท้ังยังมี
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีงดงามหลายแห่งด้วย นอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็น
จังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่น ๆถึง 9 จังหวัด มีแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ ดังนี้ 

1.1 เจดีย์ยุทธหัตถี  หรือ ชาวบ้านเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า เจดีย์ชนช้าง ต้ังอยู่บนดอยช้าง ตําบล
เกาะตะเภา ดอยช้างเป็นเนินดินเล็ก ๆ อยู่ทางเหนือของดอยพระธาตุไปเล็กน้อย เจดีย์นี้เป็น
โบราณสถาน สร้างในสมัยสุโขทัยมีอายุราว 700 ปีเศษ องค์เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่เยื้องกับวัดพระบรมธาตุ
ประมาณ 200 เมตร ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นศิลปะแบบสุโขทัยคล้ายกับองค์อื่นๆ ท่ัวไปในเมือง
สุโขทัย เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 

1.2 พระธาตุหินก่ิว  พระธาตุหินกิ่วดอยดินจ่ีมีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้าน
เรียกว่า "พญาล่อง" ต้ังอยู่บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญขนาดเล็ก สร้างไว้บนก้อนหินด้วยแรง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ  ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ต้ังอยู่บน
ชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า "เจดีย์หินพระอินทร์
แขวน" 

1.3 อุทยานแห่งชาติลานสาง มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตาก มีสภาพ
ปุาอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นปุาต้นน้ําลําธาร มีสัตว์ปุาชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงามร่มรื่น เช่น น้ําตกท่ีงดงามหลายแห่ง ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป 
คือ “น้ําตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร 

1.4 น้ าตกแม่กาษา  อยู่ท่ีตําบลแม่กาษา  เป็นน้ําตกขนาดใหญ่มีทางเดินขึ้นไปบนเขาสูง มีถํ้า 
และธารน้ํากว้างประมาณ 5 เมตร เป็นทางจากปากถ้ําถึงน้ําตก จากเส้นทางสาย แม่สอด - แม่ระมาด 
(ทางหลวงหมายเลข 105) ประมาณกิโลเมตรที่ 13-14 มีปูายทางเข้าเขียนว่า บ้านแม่กื๊ดสามท่า จาก



 
 

 

ปากทางเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร และมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นทางแคบ
ขรุขระ สองข้างทางเป็นไม้ล้มลุกขึ้นสูง 

1.5 ถ้ าตะโค๊ะบิ  อยู่ในเขตบ้านแม่กลอง  ลักษณะถ้ํามีทางเดินกว้างลงไปเป็นชั้น ๆ ข้างในมี
ทางแยกหลายทาง  เป็นถ้ําขนาดใหญ่ เพดานถ้ําสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม และสามารถเดินทะลุถ้ํา 
มาออกที่บ้านแม่กลองใหม่ ค วามลึกของถ้ําประมาณ ๓ กิโลเมตร 

1.6 ถ้ าแม่อุสุ  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอท่าสองยางไปทางเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร บน
เส้นทางสายแม่สอด-แม่สะเรียง ทางหลวงหมายเลข 105 เลยกิโลเมตรที่ 94 ไปเล็กน้อย จะมีทางแยก
ซ้ายมือเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางเข้าไปชมถํ้าจะต้องเดินลุยไปตามลําห้วยแม่อุสุ ช่วง
ฤดูฝนเข้าชมถํ้าไม่ได้เนื่องจากระดับน้ําในลําธารจะสูงมาก ภายในถ้ํากว้างใหญ่ เพดานสูง อากาศโปร่ง 
มีหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม 

1.7 เนินพิศวง  อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 68 สายตาก - แม่สอด มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนินท่ี
แปลก คือเมื่อนํารถไปจอดไว้ตรงทางขึ้นเนินโดยไม่ได้ติดเครื่องรถจะไหลขึ้นเนินไปเอง มี
นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุนี้พบว่า เกิดจากเป็นภาพลวงตา เนื่องจากได้มีการวัดระดับความสูง
ของเนินลูกนี้แล้วปรากฏว่า ช่วงท่ีมองเห็นเป็นท่ีสูงนั้น มีระดับความสูงตํ่ากว่าช่วงท่ีเห็นเป็นทางลงเนิน 
ดังนั้นรถท่ีเรามองเห็นไหลขึ้นนั้นท่ีจริงไหลลงสู่ท่ีตํ่ากว่า แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าเหตุใดจึง
มองเห็นเป็นภาพลวงตาเช่นนั้นได้ 

1.8 วัดดอนแก้ว เป็นวัดโบราณ อยู่ใน อ.แม่ระมาด จ.ตาก ท่ีวัดดอนแก้ว มี "พระพุทธรูปหิน
อ่อน"  เป็น ปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินอ่อน ขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึง
รัศมี 1.60 เมตรเป็นประติมากรรมของพม่าท่ีแกะสลักขึ้นพร้อมกัน 3 องค์ องค์ท่ี 1 ประดิษฐานท่ี
ประเทศปากีสถาน องค์ท่ี 2 ประดิษฐานท่ีประเทศอินเดีย และองค์ท่ี 3 ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง 
ประดิษฐานในวิหารของวัดดอนแก้วกล่าวได้ว่าเป็นพระประธานองค์เดียวในประเทศไทยท่ีทําด้วยหิน
อ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ 

1.9 บ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา  อยู่ท่ีตําบลแม่กาษา แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด - แม่ระมาด 
ตรงกม. ท่ี 13 - 14 เข้าทางลูกรัง 8 กม.  ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน  บ่อน้ําร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้าน มีบ่อน้ํา
ร้อนอยู่ 2 บ่อ  บ่อหนึ่งมีความกว้างประมาณ 2 ม.  อีกบ่อหนึ่งกว้างประมาณ 1 ม.  นอกจากนี้ยังมี
ธารน้ําร้อนเป็นสายมาพบกับธารน้ําเย็น  เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านจะได้กล่ินกํามะถันกรุ่นอยู่
ท่ัวไปและมีไอน้ําจางลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย เมื่อเข้าไปดูท่ีปากบ่อจะเห็นฟองและการเดือดของ
น้ําให้ชัดเจน 

1.10 วัดโพธิคุณ   หรือ วัดห้วยเตย ตําบลแม่ปะ ริมทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก-แม่
สอด บริเวณกิโลเมตรที่ 69 เป็นวัดฝุายอรัญวาสี (วัดปุา) ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ พระอุโบสถท่ีสร้างและ
ออกแบบ โดยคุณศมประสงค์ ชาวนาไร่ ท่ีได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเขากับการก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้



 
 

 

นานถึง 18 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ขอรับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว ตัวพระอุโบสถคล้ายเรือลําใหญ่
สร้างเป็นสามช้ัน ช้ันล่างไม่มีการตกแต่งใด ๆ ช้ันท่ีสองมีการตกแต่งผนัง เพดาน และหัวเสา ช้ันท่ีสาม
เป็นพระอุโบสถใช้ประกอบ ศาสนพิธีต่าง ๆ ท่ีตกแต่งอย่างละเอียดประณีตท้ังในส่วนของผนัง เสา 
และเพดาน ในลักษณะของประติมากรรมนูนตํ่าผสมผสานกับการระบายสี ประดับกระจกและปิดทอง 
มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน ภายนอกตัวพระอุโบสถประดับด้วยลวดลายช้ันบรมครูที่มี
ความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ประณีตงดงาม ท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปะตาม
แนวประเพณีมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวา 

1.11 เกาะวาเลนไทน์  เดิมคือดอยลาน เนื่องจากมีต้นลานเป็นจํานวนมาก เมื่อถูกน้ําท่วมก็
ตายลง ปัจจุบันคงเหลืออยู่บ้างประปราย มักมีนักท่องเท่ียวมาเป็นประจํา เพราะมีหาดทรายขาว
ในช่วงน้ําลดจะสวยงามมาก สามารถลงเล่นน้ําได้ เกาะวาเลนไทน์ อยู่ห่างจากเข่ือนภูมิพล ประมาณ 
10 กม. ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1.12 น้ าตกทีลอเร   มีพื้นท่ีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผาง เป็นน้ําตกท่ีอยู่บนโตรกผา มี
ลักษณะเป็นเพิงผาคล้ายถํ้า ริมลําน้ําแม่กลองโดยมีลําน้ําสายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่ลําน้ํา
แม่กลอง มีความสูง 80 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม น้ําตกทีลอเร เหมาะสมหรับนักท่องเท่ียว
ท่ีชอบการเดินทางลักษณะการผจญภัยและศึกษาธรรมชาติ ควรใช้เส้นทางสายอุ้มผาง-บ้านปะละทะ 
เริ่มต้นจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะด้วยการล่องเรือยางไปตามลําน้ําแม่กลองใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 วัน 

1.13 ดอยหัวหมด  เป็นยอดเขาหัวโล้นท่ีปกคลุมด้วยต้นหญ้าและไม้ทนแล้ง  อยู่ห่างจากตัว
เมืองอุ้มผางมาตามเส้นทางบ้านสบห้วยแม่ละมุ้งประมาณ 10 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าไปตามถนนลูกรัง
อีก 700 เมตร  จากจุดจอดรถเดินเท้าขึ้นไปชมวิวบนยอดดอยอีกประมาณ 150 เมตร  ภูเขาบริเวณนี้มี
หลายดอย เป็นลักษณะยอดเขาเต้ีย ๆ ท่ีไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ชาวบ้านจึงเรียกว่ายอดเขาเหล่านี้ว่า 
ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น ดอยหัวหมดท่ีเป็นจุดชมวิวมีด้วยกันหลายดอย 

1.14 ดอยสอยมาลัย เป็นยอดเขาสูงท่ีสุดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ต่ืน ยอดดอยอยู่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,600 เมตร จากยอดดอยสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพลได้ และมีส่ิง
ท่ีน่าสนใจ คือ สลาแมนเดอร์ หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า จ้ิงจกน้ํา เป็นสัตว์น้ําดึกดําบรรพ์ที่หายาก 
ลักษณะคล้ายจ้ิงจก ลําตัวสีชมพู สภาพปุาโดยท่ัวไปเป็นปุาสนเมืองหนาว มีจุดชมวิวทะเลหมอกในยาม
เช้า นักท่องเท่ียวสามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณท่ีทําการฯ โดยจะต้องขออนุญาตท่ีหน่วยพิทักษ์
ปุากิ่วสามล้อก่อนขึ้นดอยสอยมาลัยทุกครั้ง 

1.15 น้ าตกปิตุ๊โกรลอซู   ต้ังอยู่บนเทือกเขาดอยสามหมื่น เป็นน้ําตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 
500 เมตร เป็นน้ําตกท่ีมีความสูงท่ีสุดในเมืองไทย การเดินทางจากอําเภออุ้มผางโดยรถยนต์ใช้เส้นทาง



 
 

 

สายอุ้มผาง – บ้านเป้ิงเคล่ิง ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.5 ช่ัวโมง ถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงกุยเลอตอ 
จากหมู่บ้านเดินเท้าลัดเลาะตามเทือกเขาและลําธารน้ําประมาณ 3-4 ช่ัวโมง จะถึงน้ําตกปิตุ๊โกรลอซู 

1.16 อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ   เป็นผืนปุาบนเทือกเขาสลับซับ ซ้อนทางด้านตะวันตกใน
เขตจังหวัดตาก ความชุ่มช้ืนของปุาดงดิบท่ีปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทําให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็น
แหล่งต้นน้ําของลําห้วยหลายสายและเกิดน้ําตกสวย งามหลายแห่งภายในพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติ          
ขุนพะวอมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 137,500 ไร่ หรือ 220 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอําเภอแม่สอด และ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1.17 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในเขตปุาแม่ท้อ ตําบลแม่ท้อ 
ตําบลพะวอ อําเภอเมืองตาก และปุาแม่ละเมา อําเภอแม่สอด ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน มีสภาพปุาสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยปุาหลากหลายชนิด เช่น ปุาดิบเขา ปุาสนเขา ปุาดง
ดิบ ปุาเต็งรัง และปุาเบญจพรรณ ท้ังนี้ อุทยานฯ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี อุณหภูมิโดย
เฉล่ียประมาณ 23 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวคือ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิประมาณ 9.1 องศาเซลเซียส 

1.18 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันออก  ต้ังอยู่ในท้องท่ีตําบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ท้ังหมด
ประมาณ ๓,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ล้านไร่ ปุาไม้ในเขตรักษาพันธุ์ปุาทุ่งใหญ่ มีหลาย
ลักษณะผสมผสานอยู่  เป็นแหล่งอาหารและท่ีหลบภัยของสัตว์ปุาเป็นอย่างดี ประกอบด้วยทุ่งหญ้า 
ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร มีกระจายอยู่บริเวณตอนกลางของ
พื้นท่ีรวมแล้วมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ปุาเบญจพรรณส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์ การผสมผสานของทุ่ง
หญ้าและปุาไม้ชนิดต่าง ๆ ในปุาทุ่งใหญ่ทําให้มีแหล่งน้ําแหล่งอาหารและท่ีหลบภัยของสัตว์ปุาอย่าง
สมบูรณ์ 

1.19 น้ าตกพาเจริญ เป็นน้ําตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ําตกท่ีไหลลดหล่ันลงมาเป็นช้ันเล็ก
ช้ันน้อยจํานวนมาก และต้ังอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด จึงเป็นจุดท่ีนิยมแวะมาท่องเท่ียว
และพักผ่อน อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีใน อําเภอแม่สอด 
และอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1.20 วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อยู่ท่ี ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ํา
ปิง เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนท่ีจะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ท่ี ต.ระแหง ตัวเมืองตากในปัจจุบัน 
ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานต้ังแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือ
เสด็จไปเมืองลําพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้ส่ังให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ 
จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคําแหง ท่ี
ทรงกระทํายุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ ๕๐๐ เมตร 



 
 

 

1.21 วัดไทยสามัคคี  หรือ วัดเหนือ เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังวัดอยู่ต้นน้ําลําห้วยแม่กื้ดหลวง 
ต้ังอยู่ ณ บ้านแม่กื้ดหลวงหมู่ 9 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มทําการก่อสร้างเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีท่านพระครูอุทัย เจ้าคณะตําบลแม่สอด วัดดอนไชย มาเป็นองค์ประธานใน
การก่อสร้างวัดไทยสามัคคีเป็นสถานท่ีอันดับต้นๆอีกหนึ่งแห่งของอําเภอแม่สอดท่ีมีศักยภาพความ
พร้อมสูงทางด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่น และด้าน
อื่นๆ ในมิติทางพุทธศาสนาแก่หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานด้านการศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

1.22 บ่อน้ าร้อนห้วยน้ านัก  อยู่บ้านห้วยน้ํานัก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นบ่อน้ําร้อน
ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร เป็นบ่อน้ําร้อนท่ีมีความในบริสุทธิ์ปราศจาก
กํามะถัน จึงใช้อุปโภคบริโภคได้  บริเวณขอบบ่อโดยรอบมีต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชะอุ่ม มีสถานท่ีบริการ
อาบน้ําแร่ ศาลานั่งพัก และห้องน้ํา แยกจากตัวอําเภอพบพระ จังหวัดตากไป 7 กิโลเมตร เล้ียวซ้าย
ทางหน้าโรงเรียนห้วยน้ํานัก ไปตามถนนลูกรังประมาณ 1 กม. บ่อน้ําร้อนห้วยน้ํานัก มีความแปลกอยู่
ท่ีเมื่อมีเสียง น้ําในบ่อจะเกิดเป็นฟองอากาศผุดขึ้นมาจากน้ํา ถ้าเสียงดังมาก ๆ ก็จะทําให้ฟองอากาศ
ผุดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก 

1.23 ตลาดมูเซอ เป็นจุดแวะซื้อของบนเส้นทางตาก-แม่สอดท่ีได้รับความนิยมมาก มีสินค้า
จําหน่ายมากมาย ปัจจุบันมีตลาดมูเซอแห่งใหม่เปิดท่ีศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ห่างจากตลาด
มูเซอเก่าประมาณ 1 กม. มีท่ีจอดรถ กว้างขวางและปลอดภัย เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าการเกษตรที่ข้ึน
ช่ือได้แก่ ผักผลไม้เมืองหนาว และมีสินค้าหัตถกรรมของขาวเขาเผ่ามูเซอ พวกเครื่องประดับ ผ้าทอ 
กระเป๋าต่าง ๆ จําหน่ายในราคาไม่แพง 

1.24 ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝ่ังแม่น้ําเมย ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้าม
กับอําเภอเมียวดี ของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายท้ังของไทย และสหภาพ
พม่า เช่น  หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็น
ตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และ พลอยสีท่ีมาจากสหภาพพม่า การเดินทาง สามารถขึ้นรถ
สองแถวจากตลาดอําเภอแม่สอดไปตลาดริมเมยทุกวัน 

1.25 กาดนั่งยอง คล้องย่าม   จัดขึ้นบริเวณถนนริมแม่น้ําปิง โดยเริ่มต้ังแต่ถนนริมแม่น้ําปิง 
บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดเส้นทาง เป็นระยะทางกิโลกว่าๆ   มีร้านค้าท่ีต้ังร้านด้วยแคร่
ไม้ไผ่เพื่อท่ีว่าตัวร้านค้าจะไม่บดบังทัศนียภาพอันสวยงาม สบายตาของแม่น้ําปิงและสวนหย่อมของ
ทางจังหวัดตากท่ีอยู่ริมน้ําปิง เมื่อร้านค้าเป็นแคร่ไม้ไผ่เต้ียๆ คนซื้อจึงต้องนั่งยองๆ ซื้อของ และการใช้
ถุงย่ามเพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และเนื่องจากการที่จังหวัดตากนี้มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อยู่
มาก ซึ่งเค้าก็มักจะใช้ย่ามและผลิตย่ามขายเป็นของฝาก อีกท้ังยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก 
การใช้ถุงย่ามจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการซื้อสินค้าพื้นเมืองมาใช้ ช่วยกระจายรายได้ให้พี่น้องกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ไปในตัวด้วย 



 
 

 

1.26 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นศาลาแบบจัตุรมุข มีรูปหล่อพระบรมรูปของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อยในพระอิริยาบถประทับบนราช
อาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่บนพระเพลา หล่อขึ้นโดยกรมศิลปากร ด้านหน้าและด้านข้างของศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีรูปป้ันม้าศึกประดับไว้ รวมท้ังมีบริเวณให้สักการบูชาสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

1.27 น้ าตกนางครวญ  เดิมช่ือ น้ําตกเพอะพะ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น น้ําตกพบพระ และ
เปล่ียนช่ืออีกครั้งเป็น ช่ือ น้ําตกนางครวญ  เป็นน้ําตกขนาดกลางไหลลดหล่ันลงไปเป็นชั้นเล็ก ๆ 
ท่ามกลางปุาร่มรื่น  มีต้นน้ํามาจากลําคลองริมท้องนาข้างทาง และทางการได้ตัดถนนผ่านตัวน้ําตกจึง
แลดูเป็นน้ําตกเล็ก ๆ การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงสาย 1090 พอถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 31-32 มีทาง
แยกขวามือเข้าอําเภอพบพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 ท่ีอยู่ริมสะพานคอนกรีตด้านขวาบริเวณ
กิโลเมตรที่ 12 ก่อนถึงอําเภอพบพระเล็กน้อย 

1.28 น้ าตกทีลอซู ต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจาก
ท่ีทําการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ําตกดํา มีลักษณะเป็นน้ําตกภูเขา
หินปูนขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนความสูงจากระดับน้ําทะเล 900 เมตร เกิดจากลําห้วยกล้อท้อ ลําน้ําท้ังสาย
ตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ําไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ําตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหล่ัน
เป็นช้ัน ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยปุาดงดิบท่ีสมบูรณ์ เป็นน้ําตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 6 ของเอเชีย 

1.29 เขื่อนภูมิพล เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า เข่ือนยันฮี  เป็นเข่ือนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศ
ไทย  สร้างเป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ใน
อันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเข่ือน 154 เมตร กั้นแม่น้ําปิงท่ีบ้านเขาแก้ว อําเภอสามเงา 
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟูา และด้านชลประทาน  ความยาวของลําน้ําจากเข่ือนถึงอําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่  เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร รอบบริเวณเข่ือนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อน และ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืด นอกจากนั้นทางเข่ือนภูมิพลได้จัดทําเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  สองฝ่ังลําน้ําปิง
เหนืออ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพลในเขตปุาสงวนแห่งชาติแม่ต่ืน  เป็นเส้นทางเดินศึกษาสภาพความ
หลากหลายของพื้นท่ีปุาดิบเขา เพื่อให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกท้ังยัง
ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ (สถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดตาก.[ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา
http://www. http://www.123.242.165.136) 

 
 
 
 



 
 

 

2.  การบวก การลบจ านวนเต็ม  
2.1 การบวกจ านวนเต็ม  คือ ให้นําค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มนั้นมาบวกกัน ผลลัพธ์ท่ีได้จะ

เป็นจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบตามชนิดของจํานวนท่ีนํามาบวกกัน 
2.2 ในการลบจ านวนเต็ม นั้น เราจะอาศัยการบวกจํานวนเต็มเข้าช่วยดังนี้ 

 
ตัวต้ัง - ตัวลบ = ตัวต้ัง + จ านวนตรงข้ามของตัวลบ  

 
นั่นคือ ถ้า a และ b แทนจํานวนเต็มใด ๆ แล้ว 
จะได้ a - b = a + จํานวนตรงข้ามของ b 
หรือ  a - b = a + (-b)  
 
3. เกมเศรษฐีเมืองตาก 

เกมเศรษฐี เป็นเกมกระดานเหมาะในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ โดยผู้เล่นเคล่ือน
ตัวเดินไปตามข้ันตอนของกระบวนการ ซึ่งเมื่อผู้เล่นเคล่ือนตัวเดินไป ผู้เล่นจะได้เรียนรู้และเข้าใจ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ ในขณะเดียวกันผู้เล่นจะได้พบกับคําถามท้าทายความคิดด้วยในบาง
ช่วงของการเดินทางไปบนกระดานเกม ซึ่งผู้เล่นต้องตอบคําถามก่อนเดินต่อไปและในการเล่นเกมบาง
กรณีผู้เล่นอาจได้บัตรพิเศษท่ีทําให้ผู้เล่นต้องเดินถอยหลัง เดินก้าวกระโดดไปข้างหน้า หรือถูกให้หยุด
การเคล่ือนท่ี หรือถูกให้ “ผ่าน” การเล่นรอบนั้น 

เกมเศรษฐีเมืองตาก เป็นเกมกระดาน ซึ่งเกมนี้จะมีวิธีการเล่นคล้ายๆ กับเกมเศรษฐีหรือเกม 
Monopoly  แต่เกมนี้ได้สร้างความแตกต่างโดยการใส่การบวก การลบจํานวนเต็ม โดยนําความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตากมาให้นักเรียนได้รับท้ังความรู้ 
และความสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน เป็นเกมท่ีมีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to 
learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียน
ไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทําให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นเกมท่ีต้องอาศัย
โชคและการวางแผนเล่นได้สนุกท้ังคนเดียวและหลายคน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

กติกาการเล่นเกมเศรษฐีเมืองตาก 
1.  เตรียมผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน มากท่ีสุด 7 คน โดยในผู้เล่นคนหนึ่งจะต้องเป็นนายธนาคาร  
2.  นายธนาคารจะเป็นผู้ดําเนินการดังนี้ 
-   แจกธนบัตรตากสินให้ผู้เล่นดังนี้  

ธนบัตรฉบับละ     10   บาท    จํานวน 5 ฉบับ  
ธนบัตรฉบับละ     50   บาท     จํานวน 1  ฉบับ  
ธนบัตรฉบับละ   100   บาท   จํานวน 4  ฉบับ  
ธนบัตรฉบับละ 1,000  บาท จํานวน 4  ฉบับ  
ธนบัตรฉบับละ 5,000  บาท จํานวน 2 ฉบับ  

-  แจกโฉนดท่ีดินให้คนละ 3 ใบ (ไม่มีการเลือก)  
- แจกตัวเดินให้คนละ 1 ตัว  
3.  เมื่อเริ่มเล่น ผู้เล่นสามารถซื้อ หรือแลกเปล่ียนเงินของสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัด

ตากเพื่อมาซื้อ ขายและจํานองท่ีดินได้  
4.  เมื่อผู้เล่นเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเป็นของผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นคนนั้นต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้

เล่นท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีนั้นๆ ตามท่ีระบุไว้ในโฉนด  
5.  ผู้เล่นคนใด ท่ีเดินทางไปยังช่องคลังเส่ียงดวงเมืองระแหงหรือหีบสมบัติพระเจ้าตาก ผู้เล่น

คนนั้นต้องเปิดบัตรคลังเส่ียงดวงเมืองระแหงหรือหีบสมบัติพระเจ้าตาก แล้วทําตามคําส่ังนั้น  
6.  ผู้เล่นคนใดเดินทางผ่านจุดเริ่มต้น ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับเงินจํานวน 2,000 บาท  
7.  ผู้เล่นคนใดท่ีหยิบได้บัตร  'ล้มละลาย '  ผู้เล่นคนนั้นจะต้องแพ้ และถ้าเหลือผู้เล่นท่ีไม่แพ้

เพียง 1 คน ผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการ 
 

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก  ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ดําเนินการตามข้ันตอน

ของการทําโครงงาน  โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดดําเนินการดังนี้ 
 

1.  วิธีการด าเนินงาน 

 1.1  ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดทําโครงงาน โดยแบ่งหน้าท่ีศึกษาข้อมูลท่ีจะ
ทําโครงงาน 
 1.2  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มาอย่างเป็นท่ีระบบ  หารือหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์โดยเห็นว่าใน
การเล่นเกมเศรษฐต้ีองใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวก การลบจํานวนเต็ม 
 1.3  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบวก การลบจํานวนเต็ม 
 1.4  นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 1.5  สรุปผลการดําเนินงาน ประชุมอภิปรายปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ 
 1.6  นําปัญหาท่ีพบมาปรึกษาครูที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา และนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของครูที่ปรึกษา  
 1.7  จัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 1.8  นําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์และเผยแพร่โครงงานในเว็บไซต์ และ page facebook ของ
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.  ปฏิทินการด าเนินงาน 

 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 

2.1  รวบรวมกลุ่มจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มละ 3 คน  25 – 29 กรกฎาคม 2559 
2.2  ประชุมงานเพื่อกําหนดหัวข้อเรื่อง 1 – 5 สิงหาคม 2559 
2.3  ปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์  8 - 9 สิงหาคม 2559 

2.4  ศึกษาการบวก การลบจํานวนเต็ม 10 – 19สิงหาคม 2559 
2.5  เสนอโครงงาน/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ 22 – 23 สิงหาคม 2559 
2.6  นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 24 – 26 สิงหาคม 2559 

2.7  สรุปผลการดําเนินงาน ประชุมอภิปรายปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ 29 สิงหาคม–2 กันยายน 2559 
2.8  นําปัญหาท่ีพบมาปรึกษาครูที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแก้ไข 5 – 7 กันยายน 2559 
2.9  จัดทํารูปเล่มรายงาน 8 – 9 กันยายน 2559 
2.10  นําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 12 – 16 กันยายน 2559 

2.11  เผยแพร่โครงงานในเว็บไซต์ และpage facebook  ของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม 

26 – 30 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการด าเนินการ 

 

 จากการดําเนินการศึกษาและทดลองสร้างเกมเศรษฐีเมืองตาก  ผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การสร้างแผ่นเกมเศรษฐีเมืองตาก  
จากการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการนําความรู้เกี่ยวกับ จังหวัดตากมาใช้ในการประดิษฐ์

เกมเศรษฐเีมืองตาก ได้ผลดังนี้ 

 

 

 

2. การสร้างบัตรหีบสมบัติพระเจ้าตาก  ได้ผลดังนี้ 
 

 

 

 

3. การสร้างบัตรคลังเสี่ยงดวงเมืองระแหง  ได้ผลดังนี้ 
 

 

 

 

 



 
 

 

4. การสร้างโฉนดสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดตาก  ได้ผลดังนี้ 

 

 

 

 

5.  ผลจากการที่ผู้เล่นได้เล่นเกมเศรษฐีเมืองตาก ทําให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง

การบวก การลบจํานวนเต็ม และความรู้เกี่ยวกับ จังหวัดตาก  ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เกมเศรษฐี เมืองตาก

เป็นการได้ฝึกทักษะการคิด และพบว่าผู้เล่นมีทักษะในการบวก ลบจํานวนเต็ม ตามกิจกรรมได้ถูกต้อง  

รวมท้ังยังเป็นการฝึกสมาธิและความจํา ไหวพริบ และยังเป็นการสร้างความสนุกเพลิดเพลิน ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ และผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย 

6.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ต่อการเล่นเกมเศรษฐี เมือง

ตาก มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
ความคิดเห็น  (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 ได้ทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์และจังหวัดตาก 90.24 9.76 - 

2 ได้ฝึกทักษะการคิดเรื่องการบวก ลบจํานวนเต็ม 92.68 7.32 - 

3 สร้างความสนุกเพลิดเพลินในการเล่น 86.99 13.01 - 

4 ได้ฝึกสมาธิและความจําไหวพริบ 79.67 20.33 - 

5 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 82.93 17.07 - 

6 เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 91.87 8.13 - 

เฉลี่ย 87.40 12.60 - 

 



 
 

 

         จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรยีนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ได้ฝึกทักษะ

การคิด เรื่องการบวก ลบจํานวนเต็ม และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ  ได้ฝึกสมาธิ

และความจําไหวพริบ  

แผนภูมิแท่งแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเล่นเกมเศรษฐีเมืองตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. จากการศึกษาทําให้ทางคณะผู้จัดทํา มีความรู้เพิ่มเติมทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การ
บวก ลบจํานวนเต็ม รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับ สถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัด  และสามารถนํา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการประดิษฐ์และเล่นเกมเศรษฐี ซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับ
ทุก ๆ คนท่ีชอบเล่นเกมไปพร้อม ๆ กับการได้ฝึกทักษะการคิด รวมถึงได้ทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนมา
ด้วย และคณะผู้จัดทํายังได้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของตนเองมากขึ้น   

2. จากการเล่นเกมเศรษฐีเมืองตากพบว่าผู้เล่นได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การ
ลบจํานวนเต็ม  และความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดตาก  ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เกม
เศรษฐี เมืองตาก เป็นการได้ฝึกทักษะการคิด คํานวณรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์  และพบว่า ผู้เล่นมี
ทักษะการบวก ลบจํานวนเต็ม ตามกิจกรรมได้ถูกต้อง  และในการเล่นเกมยังเป็นการสร้างความสนุก
เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย 
 3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า นักเรียนส่วนมากมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 

 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก ได้ศึกษาวิธีการเล่นเกมเศรษฐีและนํามา

ประยุกต์ใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จะเห็นว่า สามารถช่วยเพิ่มทักษะการบวก การลบจํานวนเต็มให้กับ

ผู้เล่น สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่าง

ดี 

 

 

 
 



 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 

 หลังจากทําโครงงานนี้แล้ว ทําให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการทําโครงงานครั้งนี้ 

1. ได้ประดิษฐ์เกมเศรษฐี เรื่อง เกมเศรษฐีเมืองตาก 
2. ได้เล่นเกมท่ีมีท้ังความสนุกและเพิ่มทักษะการคิด 
3. ได้รู้วิธีการทําโครงงานคณิตศาสตร์ 
4.   ได้นําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์  
 5.  ได้รับความรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์เพิ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

 6.  ได้ฝึกปฏิบัติจริง ทําให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการทํางานอย่างเป็นระบบ  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการทําโครงงาน ครั้งต่อไปควร สร้างเกมเศรษฐีในเรื่องอื่นๆ ตามเนื้อหาของรายวิชา เพื่อ

ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดในระดับช้ันอื่นๆด้วย 
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http://knowledge.truelife.com/content /detail/721880.  (วันท่ีค้นข้อมูล  : 9 

กันยายน 2557). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล  เด็กชายกันตพงศ์  กาวิน 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

วัน เดือน ปีเกิด  25  กรกฎาคม  2546  

สถานท่ีติดต่อ  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

ท่ีอยู่   บ้านเลขท่ี 298  หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่กลอง  อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

บิดา   นายดํารง กาวิน  

มารดา   นางสมใจ กาวิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล  เด็กหญิงฐิติพร จ๊ะนวน  

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

วัน เดือน ปีเกิด  18  มิถุนายน  2546  

สถานท่ีติดต่อ  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

ท่ีอยู่   บ้านเลขท่ี 702  หมู่ท่ี 1 ตําบลอุ้มผาง  อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

บิดา   นายดํารง จ๊ะนวน  

มารดา   นางชุติมา จ๊ะนวน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม  

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

วัน เดือน ปีเกิด  13  พฤษภาคม  2544 

สถานท่ีติดต่อ  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

ท่ีอยู่   บ้านเลขท่ี 115  หมู่ 6  ตําบลโมโกร  อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

บิดา   นายนพดล ดุลยพันธ์ธรรม  

มารดา   นางต๋ิม  ดุลยพันธ์ธรรม  
 

 

 




