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บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษกับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอ
คณิตศาสตร หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) 
เปนการเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษ ในสาระการ
เรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ข้ัน
ดําเนินงาน (D) เปนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษ โดย
จัดเปนฐานการเรียนรู ข้ันประเมินผล (C) เปนการประเมินมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร ข้ันปรับปรุง (A) นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ใหมีความสมบูรณ  
   ผลการวิจัยพบวา 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ จํานวน 
15 กิจกรรม ประกอบไปดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ แตละกิจกรรม
มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันเกมการแขงขัน ข้ันสรุป และกิจกรรมนันทนาการเปน
กิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนมีการเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน เนนกิจกรรมกลุม
จัดท้ังกอน ระหวาง และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 
  2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกคนยอมรับผลจากการทํางานดวยความเต็มใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนยินดีท่ีจะรวมทํางานโดยไมตองมีการรองขอ และสมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
คณิตศาสตรสามารถท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได และวิชาคณิตศาสตรชวยพัฒนาการคิด ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ:  คายคณิตศาสตร / มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ / ทักษะการทํางานเปนทีม /  
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Abstract 
 
  The purposes of this research were to develop Math Camp activities that reinforce the 
mathematical concepts through English, to compare the mathematical concepts of students who 
attending a Math Camp, to study teamwork skills, and attitude toward Mathematics after 
attending Math Camp. Research method is divide into 4 steps: Plan (P) is preparation of Math 
Camp activities that reinforce the mathematical concepts through English in Learning Standards 
including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and 
Probability. Do (D) is implementation the Math Camp activities that reinforce the mathematical 
concepts through English by learning base. Check (C) is to measuring and collecting mathematical 
concepts through English, teamwork skills, and attitude toward Mathematics. The last step, Act 
(A) is improvement the Math Camp activities.  
   The result found that; 
   1.  Development of Math Camp activities that reinforce the mathematical concepts 
through English in Learning Standards including Numbers and Operations, Measurement, 
Geometry, Algebra, and Data Analysis and Probability. There were 2 groups of activities; academic 
and recreation activities. In each academic activities had 4 steps are learn and exchange, group 
activities, game competitions, and conclusions. The recreation activities are activities that prepare 
the participants be ready for academic activities. It was organize before and after, and during 
academic activities focus on group activities.  
    2.  The students had mathematical concepts through English after attending Math 
Camp higher than 75% was significant at .05 level. 
    3.  The students had teamwork skills after attending Math Camp in high level. The 
highest average score on all members accepted the results of their work willingly, then they are 
willing to work without a request, and all members are important to achieve the goal 
respectively. 
   4.  The students had attitude toward Mathematics after attending Math Camp in high 
level. The highest average score on the students think Mathematics was useful, then they can 
applied in everyday life, and Mathematics help to develop thinking respectively.  
 
Keywords:  Math Camp / mathematical concepts through English / teamwork skills /  
     attitude toward Mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเปนมาและความสาํคัญ 
   นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดานการอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนใหความสําคัญของการ
สงเสริมบทบาทใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ิน โดยมี่
เปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดพิจารณาถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน
โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ซึ่งเปนโครงการท่ีมุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา 
ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร ไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอน
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมโลก ซึ่งสวนหน่ึงเนนการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ความพรอมสูโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระคณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) 
   คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิดทาง คณิตศาสตรรวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการสํารวจ ต้ังขอคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล การใชยุทธวิธี
หลากหลายในการแกปญหา การสื่อสารและการเชื่อมโยงความรูกับชีวิตจริงหรือศาสตร รวมท้ังสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปน
กิจกรรมท่ีชวยพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ โดยฝกจากประสบการณตรงนอกเหนือจากการ
เรียน ในหองเรียนและสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดท้ังยัง เปนการฝกทักษะทางสังคมท่ีสําคัญ ไดแก การอยู
รวมกัน การทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งจะตองเปนคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลาเปนผูนําท่ีดี ยอมรับฟงความ
คิดเห็น ของผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได โดยในกิจกรรมคายคณิตศาสตรจะเนนการเสริมสรางมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรท่ีถูกตอง เก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุมของเน้ือหาท่ีมีคุณสมบัติรวมกัน สรุปความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน 
(Panarach, 2011: 456) 
   จากความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษท่ีมุงพัฒนาให
ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ประกอบกับการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ดวยภาษาอังกฤษ เนนการทํากิจกรรม
กลุมซึ่งผูเรียนไดรับท้ังความรูคูกับความสนุกสนาน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ ศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ การ
ทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร โดยหวังวาผูท่ีเขารวมกิจกรรมจะไดพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ ไดรับท้ังความรูควบคูกับความสนุกสานาน พรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาเน้ือหาคณิตศาสตรอ่ืนๆ ตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
   1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
   2.  เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนหลังการเขารวมจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
   4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
 
 



สมมติฐานการวิจัย 
   นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ        
มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
สอดคลองกับเน้ือหาสาระคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 
สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน 
   ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
       ดวยภาษาอังกฤษ 
   ตัวแปรตาม ไดแก  - มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
       - ทักษะการทํางานเปนทีม 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากร เปนนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปท่ี 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 35 คน ซึ่งทําหนาท่ีรวมพัฒนากิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานเขาแกว ตําบล
พรานกระตาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในชวงชั้นท่ี 2 จํานวน 119 คน เปนกลุมท่ีใชในการศึกษาผลการจัด
กิจรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
   เครื่องมือวิจัย  
  1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ จํานวน 15 
กิจกรรม การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ 
ประกอบดวย สาระการเรียนรูจาํนวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 3 กิจกรรม แตละกิจกรรมมี 4 ข้ันตอน คือ  
    ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิม และเพ่ิมเติมความรูใหม ในเน้ือหาคณิตศาสตร
แตละสาระการเรียนรู โดยใชสื่อประกอบ และใหนักเรียนทุกคนฝกจนเขาใจ 
    ข้ันกิจกรรมกลุม แบงนักเรียนออกเปน 3-4 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษาโจทยปญหาหรือ
สถานการณความรูใหมท่ีกําหนดให โดยนักเรียนจะนําความรูจากข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูมาฝกเพ่ิมเติมรวมกัน หาวิธี
แกปญหารวมกัน และทําความเขาใจรวมกัน 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษ 

- มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 



    ข้ันเกมการแขงขัน นักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด โดยทุกคนตองมีโอกาส
เปนตัวแทนกลุม และหากมีกลุมท่ีตอบคําถามหรือทํากิจกรรมไมถูกตอง นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีประจําฐานกิจกรรมจะ
เฉลยและอธิบายจนนักเรียนทุกคนเขาใจรวมกัน 
    ข้ันสรุป นักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับในแตละกิจกรรม โดยนักศึกษาวิชาชีพครูใชเทคนิคการ
ต้ังคําถาม 
   กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน เนนกระบวนการกลุมซึ่งจัดท้ังกอน ระหวาง และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ  
  2.  แบบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ เปนลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีความหลากหลาย 
ในฉบับเดียวกัน ไดแก แบบจับคู แบบเขียนตอบสั้น แบบเติมคํา แบบตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น ตาม
วิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.92 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20–0.77 และคาอํานาจจําแนก 
(r) อยูระหวาง 0.20–0.67 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert 
scale) จํานวน 13 ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.89 
   4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert 
scale) ขอคําถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ไดแก 
    ข้ันวางแผน ดําเนินการดังน้ี 
     1.  ผูวิจัยและนักศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ 
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน โดยในแตละกิจกรรมจะเนนจะเนนการ
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรท่ีถูกตองเกี่ยวกับการจัดประเภท จัดกลุมของเน้ือหาท่ีมีคุณสมบัติรวมกัน สรุป
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรูละ 3 กิจกรรม 
     2.  จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ ฝกปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเปนการสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางผูวิจัยกับนักศึกษาวิชาชีพครู  
    3.  ประสานไปยังผูบริหารและครูโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโน
ทัศทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
   ข้ันดําเนินงาน ดําเนินการดังน้ี 
     1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปน จํานวน 5 ครั้ง แยกตามสาระการเรียนรู โดยจัดเปนฐานการเรียนรู นักเรียนจะเดินเวียนเขารวม
กิจกรรมในแตละฐาน ซึ่งมีนักศึกษาวิชาชีพครูเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน 
     2.  กิจกรรมในแตละฐาน จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่ง
เปนเพลงประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากน้ันพ่ีเลี้ยงประจําฐานจะใหทํา
กิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุมของเน้ือหาท่ีมีคุณสมบัติรวมกัน 
สรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษ และแบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการ
แขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุปความรูท่ีไดรวมกัน ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับชั้น เพศ และความสามารถ 



   ข้ันประเมินผล ดําเนินการดังน้ี 
     1.  สมาชิกคายทําแบบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู
จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
     2.  สมาชิกคายทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
     3.  สมาชิกคายทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
     4.  นักศึกษาวิชาชีพครูประชุมรวมกันหลังจากจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโน
ทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมคาย ขอบกพรอง จุดท่ีควรปรับปรุงแกไข 
   ข้ันปรับปรุง 
     นําผลการประชุมของนักศึกษาวิชาชีพครู และผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษใหมีความสมบูรณ เพ่ือเปนแนวทางในการนําไป
จัดกิจกรรมคายวิชาการในครั้งตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล  
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากการสนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
   2.  การเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test one group) 
เทียบกับเกณฑรอยละ 75 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี 
    4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.59 หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดย
กิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี 
   1.1  กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในชวงชั้นท่ี 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู 
จํานวน 15 กิจกรรม ดังน้ี 
       1)  จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย ทศนิยม การ
เปรียบเทียบทศนิยม และการแกโจทยปญหาทศนิยม 
        2)  การวัด จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย รูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนท่ีของรูป
สี่เหลี่ยม และการหาพ้ืนรูปสี่เหลี่ยมโดยใชเสนทแยงมุม 
        3)  เรขาคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย รูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
        4)  พีชคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย แบบรูปและความสัมพันธ การ
แยกแยะแบบรูปและความสัมพันธ และการแกโจทยปญหาแบบรูปและความสัมพันธ 
        5)  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย 
แผนภูมิ การอานและเขียนแผนภูมิจากขอมูล และการเปรียบเทียบขอมูลจากแผนภูมิ 



    การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ไดแก 
        ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนเน้ือหาความรูเดิมของนักเรียน โดยเริ่ม
จากเน้ือหาท่ีงายๆ หรือเรื่องท่ีอยูรอบตัว แลวอธิบายถึงความรูคณิตศาสตรในเน้ือหาน้ันๆ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนฝกการออกเสียงตาม และยกตัวอยางประกอบเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหนักเรียนมี
ความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน 
       ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันกิจกรรมกลุม กิจกรรมในแตละฐานการเรียนรูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม 
3-4 กลุม จํานวนเทาๆ กัน ในแตละกลุมจะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 ท้ังนักเรียนชายและ
หญิง และมีนักศึกษาวิชาชีพครูเปนพ่ีเลี้ยงประจํากลุม คอยแนะนํา ใหความรู และกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู
ตลอดเวลา ในทุกกิจกรรมจะมีสื่อประกอบ และใชเทคนิคแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ในกรณีท่ีนักเรียนไมเขาใจ พ่ีเลี้ยง
ประจําฐานจะคอยแนะนําเพ่ิมเติมจนกวานักเรียนทุกคนจะเขาใจ และใหชวยกันทํากิจกรรม 
        ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันเกมการแขงขัน แตละกลุมชวยกันจับคูความรูเกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตรท่ี
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามกติกาท่ีกําหนด ในเวลาท่ีกําหนด โดยนักศึกษาวิชาชีพครูคอยกระตุนใหเกิด
ความสนุกสนานในการทํากิจกรรมไปพรอมกัน และกลุมท่ีทํากิจกรรมไดมากท่ีสุดจะไดรับเบี้ยมากท่ีสุด และกลุมท่ีได
รองลงมาจะไดรับเบี้ยนอยลงตามลําดับ 
       ข้ันตอนท่ี 4  ข้ันสรุป นักเรียนชวยกันสรุปเน้ือหาท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม ท้ังความรูท่ี
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา และมีการใชสื่อประกอบการสรุป 

    การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 
 

   
   ภาพท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ     ภาพท่ี 2  การวัด 
 

   
     ภาพท่ี 3  เรขาคณิต           ภาพท่ี 4  พีชคณิต 



 
ภาพท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

 

     1.2  กิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ 
เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมี
ทาทางประกอบเพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรม
รวมกลุมผูเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ  
 
  2.  การเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษกับเกณฑ พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
   ท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษกับเกณฑ รอยละ 75 

 n µ X  S.D.  t  p 

มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 119 30 31.84 2.63 7.64 .00 

  p < .05 
   จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.63 คา t = 7.64 และ Sig. = .00 
 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนหลังการเขารวมจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน 
   หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D. ความหมาย 
1.  ขาพเจายินดีท่ีจะรวมทํางานโดยไมตองมีการรองขอ 4.52 0.72 มากท่ีสุด 
2.  สมาชิกในกลุมอธิบายงาน ไดชัดเจน ทุกคนเขาใจตรงกัน 4.15 0.76 มาก 
3.  สมาชิกในกลุมพูดคุยกันโดยไมใชอารมณ 4.04 1.05 มาก 
4.  ขาพเจายอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 4.29 0.72 มาก 
5.  สมาชิกในกลุมเขาใจท่ีขาพเจาอธิบายหรือแสดง 
    ความคิดเห็นในการทํางาน 4.15 0.81 มาก 

 



ตาราง 2  (ตอ) 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D. ความหมาย 
6.  ขณะทํางานรวมกัน ขาพเจาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 3.85 0.93 มาก 
7.  ขาพเจาแสดงความคิดเห็นดวยความย้ิมแยมแจมใส 4.24 0.78 มาก 
8.  ขาพเจาซักถามขอสงสัยในการทํางานกับสมาชิกในกลุม 4.09 0.79 มาก 
9.  ขาพเจาเชื่อวาสมาชิกในกลุมทุกคนสามารถทํางาน 
     ใหบรรลุเปาหมาย 4.05 0.89 มาก 
10.  สมาชิกในกลุมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  
      และลงมือทํางาน 4.21 0.88 มาก 
11.  สมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอการทํางานใหสําเร็จ 
      ตามเปาหมาย 4.34 0.68 มาก 
12.  สมาชิกในกลุมมีการปรึกษาหารือกันโดยใชเหตุผล  
      ในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 4.24 0.81 มาก 
13.  ทุกคนยอมรับผลจากการทํางานดวยความเต็มใจ 4.58 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.83 มาก 

 
   จากตาราง 2 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.21, S.D.= 0.83) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกคนยอมรับผลจากการทํางานดวยความเต็มใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.58, S.D. = 0.62)  
รองลงมาคือ นักเรียนยินดีท่ีจะรวมทํางานโดยไมตองมีการรองขอ ( x = 4.52, S.D. = 0.72) และสมาชิกทุกคนมี
ความสําคัญตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ( x = 4.34, S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขารวม.   
  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
1.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2.  ขาพเจาชอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร 4.25 0.87 มาก 
3.  ขาพเจาชอบเลนเกมท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร 4.49 0.72 มาก 
4.  ขาพเจาทําการบานคณิตศาสตรดวยตัวเอง 3.81 1.08 มาก 
5.  ขาพเจากระตือรือรนทุกครั้งท่ีจะเรียนหรือทํา 
    กิจกรรมคณิตศาสตร 3.89 0.94 

มาก 

6.  ขาพเจามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร 4.21 0.96 มาก 
7.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนรูไดยากมาก 4.03 0.80 มาก 
8.  การเรียนคณิตศาสตรชวยฝกใหเปนคนคิด 
    อยางเปนระบบ 4.36 0.80 

มาก 

9.  เมื่อขาพเจาไมเขาใจเน้ือหาคณิตศาสตรท่ีเรียนจะถามคร ู 3.97 1.02 มาก 
10.  ถาสามารถเรียนคณิตศาสตรไดดี วิชาอ่ืนก็จะดีดวย 3.55 1.25 มาก 



ตาราง 3  (ตอ) 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
11.  ขาพเจาไมชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 4.16 0.81 มาก 
12.  วิชาคณิตศาสตรชวยพัฒนาการคิด 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
13.  คณิตศาสตรสามารถท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.02 0.47 มาก 
 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.02, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.70, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ 
คณิตศาสตรสามารถท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได ( x = 4.66, S.D.=0.57) และวิชาคณิตศาสตรชวยพัฒนาการ
คิด ( x = 4.57, S.D.=0.65) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดย
กิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย 
เน้ือหาคณิตศาสตรในชวงชั้นท่ี 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 
ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนเน้ือหาความรูเดิมของนักเรียน โดยเริ่มจากเน้ือหาท่ีงายๆ หรือเรื่องท่ีอยู
รอบตัว แลวอธิบายถึงความรูคณิตศาสตรในเน้ือหาน้ันๆ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนฝกการออก
เสียงตาม และยกตัวอยางประกอบเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน ข้ันกิจกรรม
กลุม กิจกรรมในแตละฐานการเรียนรูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม 3-4 กลุม จํานวนเทาๆ กัน ในแตละกลุมจะมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 ท้ังนักเรียนชายและหญิง และมีนักศึกษาวิชาชีพครูเปนพ่ีเลี้ยง
ประจํากลุม คอยแนะนํา ใหความรู และกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตลอดเวลา ในทุกกิจกรรมจะมีสื่อประกอบ 
และใชเทคนิคแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ในกรณีท่ีนักเรียนไมเขาใจ พ่ีเลี้ยงประจําฐานจะคอยแนะนําเพ่ิมเติมจนกวา
นักเรียนทุกคนจะเขาใจ และใหชวยกันทํากิจกรรม ข้ันเกมการแขงขัน แตละกลุมชวยกันจับคูความรูเกี่ยวกับเน้ือหา
คณิตศาสตรท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามกติกาท่ีกําหนด ในเวลาท่ีกําหนด โดยนักศึกษาวิชาชีพครูคอย
กระตุนใหเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมไปพรอมกัน และกลุมท่ีทํากิจกรรมไดมากท่ีสุดจะไดรับเบี้ยมากท่ีสุด 
และกลุมท่ีไดรองลงมาจะไดรับเบี้ยนอยลงตามลําดับ และข้ันสรุป นักเรียนชวยกันสรุปเน้ือหาท่ีไดจากการเขารวม
กิจกรรม ท้ังความรูท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา และมีการใชสื่อประกอบการสรุป 
สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน 
โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือให
ผูเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัดกอน
เริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ  
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกคนยอมรับผลจากการทํางาน
ดวยความเต็มใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนยินดีท่ีจะรวมทํางานโดยไมตองมีการรองขอ และสมาชิกทุก
คนมีความสําคัญตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ตามลําดับ 



  4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
เจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
ประโยชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณิตศาสตรสามารถท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได และวิชาคณิตศาสตร
ชวยพัฒนาการคิด ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ลักษณะ
ของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 4 
ข้ันตอน คอื ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันเกมการแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการเปน
กิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเปนการฝกการกลา
แสดงออก โดยจัดเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียนกอน ระหวาง และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาว
สอดคลองกับ ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2542) สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ (2551) กลาววา คายคณิตศาสตร
เปนกิจกรรมทางคณิตศาสตรประเภทหน่ึงท่ีจัดข้ึนนอกหองเรียน โดยจัดใหผูเรียนเขามารวมกิจกรรมพักแรมรวมกัน 
ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง เพ่ือเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ โดยจะเปนการเพ่ิมพูนความรูทางคณิตศาสตร 
ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร รวมถึงทักษะกระบวนการและประสบการณทางตรงดาน
คณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ีจัดให กิจกรรมเหลาน้ีควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางกันและ
กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) 
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
มโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผล
ดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรจะเนนการเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
จัดประเภท จัดกลุมของเน้ือหาท่ีมีคุณสมบัติรวมกัน สรุปความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตร โดย
ใชภาษาอังกฤษ และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือทบความความรูเดิมและเพ่ิมเติมความรูใหม การเรียนรูดวยกิจกรรมกลุม การแขงขัน และสรปุ
ความเขาใจรวมกันอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ สุวรรณตระการ (2550) พบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลของนักเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวัยของ พัชรินทร ขุนทอง (2553) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตร สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวย
กระบวนการกลุม การแขงขันระหวางกลุม ซึ่งเปนการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม รวมท้ังผูเรียนฝกการ
เรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน การชวยเหลือกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนในกลุม และสอดคลองกับ สสวท. (2554) ซึ่ง
กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือฝกใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ ไดเรียนรู
การอยูรวมกันในสังคม ฝกใหเปนผูมีวินัย รูจักเสียสละ ตรงตอเวลา เปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี ท้ังยังเปนการฝกการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) 
   4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มี
เจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม 
มีการจัดการแขงขัน และสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมวิชาการ ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน และพรอมท่ีจะเรียนเน้ือหาคณิตศาสตรตอไปเรื่อย ไมรูสึกเบื่อ ผลดังกลาว
สอดคลองวัตถุประสงคของการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความรักใน



ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สสวท, 2554) และงานวิจัยของ เยาวลักษณ สุวรรณตระการ (2550) พบวา กิจกรรมคาย
คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
ขอเสนอแนะในการวจัิย  
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
  2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอๆ ไป จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนไมรูสึกเบื่อ  
   3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ 
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนในแตละชวงชั้น พรอมท้ังศึกษาความคงทนในการเรียนรู 
   2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร 
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