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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเริมความรู
ทางคณิตศาสตรดวยดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 88 คน ดําเนินการวิจยัมี 5 

ข้ันตอน ไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรยีนรูคําศัพท ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เครื่องมือการ
วิจัย ไดแก แบบวัดความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร วิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. กิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
กิจกรรมวิชาการจํานวน 8 กิจกรรม โดยใชเน้ือหาตามสาระการเรียนรู จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปนและกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการ
เขารับความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
  2. นักเรียนมีความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวากอนการจัดกิจกรรมการจัดคาย
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และ
ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 
  4. นักเรียนมีเจตคตติอคณติศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี
ความสุขกับการเรยีนคณติศาสตร มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ
ของขาพเจา และขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสกึเบ่ือหนาย 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ / ทักษะการทํางานเปนทีม   
       / เจตคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 
  This research aims to devlop a Math Camp activities to promote mathematical concept 
through English for grad 7 student, to compare mathematical concept through English before and 
after using Math Camp activities. to promote mathematical concept through English for grad 7 
student, to study teamwork skills and attitudes towards mathmatic after using Math Camp activities 
to promote mathematical concept through English for grad 7 student. The target group 88 students 
from grad 7 at Klonglanwittaya School, Kamphaengphet province, in second semester, year 2017. 
The research process were 5 steps including learning to share, learning vocabulary, group activities, 
competition, and conclution. Research tools including mathematical concept though English test, 
the questionnaire about teamwork skills, and attitude toword mathmatics. Data analyze by content 
analysis, average, standard deviation and t-test. 
  The research found that: 

   1. Math Camp activities to promote mathematics concept through English consist of 8 

academic activities and recreation activities. The academic aetivities including learing stamdards: 

Number and Operation, Measurement, Geometry, Algebra and Data Analysis. The recreation activities 

mad the students enjoy and prepare for new knowledge in mathematics. 

   2. The students had mathematical cencept though English after higher than before using 
Math Camp activities was signiticont of .05 level. 
   3. The stundents had teamwork skills in higher level. The higher average score on their 
listen to the opinins of others, then their participated in the work done at that time, and their 
involved in group work, respectively 
   4. The stundents had attitudes towards mathmatic in moderate lever, The higher average 
score on they feel happy when learn mathematics, then mathematics is a challenging subject, and I 
comcentarle and follow without feeling tired while teacher teaching 
 
Keyword: Math Camp activities to promote mathematical concept through English / teamwork skills/  

attitudes towards mathmatic 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
  การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค 
ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการปรับตัวเก่ียวกับการทํางาน และการใชทักษะภาษาอังกฤษ (วิจารณ พานิช, 2556) 
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสารและการคิดอยางเปนระบบ สามารถตั้งขอสันนิษฐาน สืบเสาะและ
เลือกสรรสารสนเทศ ใหเหตุผล แกปญหาโดยเลือกใชยุทธวิธีตางๆ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554)   
  กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตร
รวมถึงศักยภาพทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการสํารวจ ตั้งขอคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล รวมท้ังสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปน
กิจกรรมท่ีชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) โดยผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) เปนการฝกทักษะทางสังคมท่ีสําคัญ 
ไดแก การอยูรวมกัน การทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งจะตองเปนคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เปนผูนําท่ีดี ยอมรับ
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ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) โดยในกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรจะสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนในผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ในกิจกรรมคายคณิตศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) การจัดกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
ความรูท่ีสงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) และสงเสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช, 2558) 
  จากความสําคัญขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ ในดานเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังเกิดทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษหลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ขอบเขตการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
 อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 88 คน  
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชเปนเน้ือหาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการ
ดําเนินการพีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความนาจะเปน  
  ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
            ทักษะการทํางานเปนทีม 

       เจตคติตอคณิตศาสตร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ 

- ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย   
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88 คน 
  เครื่องมือวิจัย 

 1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเปน 2 
ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ  

     กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐาน 8 ฐานโดยแบงฐานเปน 5 
สาระการเรียนรูแตละกิจกรรมฐานมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
          ข้ันท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
          ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ีวิทยากร
ทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน 
          ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนใน
กลุมเรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
          ข้ันท่ี 4 ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคน
ใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
          ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
       กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ 
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 

 2. แบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 
 3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบวัดท่ีคณะผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถาม

ในการวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
 4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถามในการ

วัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนิน 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1. ข้ันวางแผน มีดังน้ี 
  1.1 คณะผู วิจัยประชุมรวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง

คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเตรียมการจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู โดยแตละกิจกรรมเนนการใชความรู
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

      1.2 แบงหนาท่ีการทํากิจกรรมตางๆ ใหกับคณะผูวิจัย                                                                                    
      1.3 จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติกิจกรรมคาย เพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญในการทํากิจกรรม  
  2. ข้ันดําเนินการ มีดังน้ี  

             2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ใน
สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แยก
ตามสาระการเรียนรู โดยจัดเปนฐานการเรียนรู จํานวน 8 ฐาน โดยนักเรียนจะเดินเวียนตามฐานกิจกรรมในแตละฐาน 
ซึ่งเดินทวนเข็มนาฬิกา 
             2.2 กิจกรรมในแตละฐาน จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง
ประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลายและสนุกสนาน หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนการใชเกมในการเรียนรู สรุปความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรเปน
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ภาษาอังกฤษ และแบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุปความรูท่ีไดรวมกันจากการทํากิจกรรมในฐาน 
ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับช้ัน เพศ และความสามารถ 

  3. ข้ันประเมินผล มีดังน้ี  
      3.1 นักเรียนทําแบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  

  3.2 นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
  3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
  3.4 คณะผูวิจัยรวมกันประชุมขอสรุปหลังจากทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง 

คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเก่ียวกับการทํางานในคาย และขอผิดพลาดในการทํางาน 
  4. ข้ันปรับปรุง 
      คณะผูวิจัยนําผลสรุป ขอผิดพลาด และผลการประเมินในการทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรสงเสริม

ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มาเปนแนวทางในการทําคายคณิตศาสตรครั้งตอไป  
   การวิเคราะหขอมูล 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการวิเคราะหเน้ือหา 
   2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบ 
คาที (t – test one group) เทียบคะแนนหลังมากกวากอนจัดกิจกรรม 
  3. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดคายคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาคาเฉลี่ย )X(  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.50  -  5.00 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมากท่ีสุด 
   3.50  -  4.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมาก 
   2.50  -  3.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับปานกลาง 
   1.50  -  2.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอย 
   1.00  -  1.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี 
   1.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐานเน้ือหาคณิตศาสตร
จํานวน 5 สาระการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 
    1. จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม  
             2. การวัด จํานวน 2 กิจกรรม  
              3. เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม  
              4. พีชคณิต จํานวน 1 กิจกรรม 
              5. การวิเคราะหและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม  
   การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรยีนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
ไดแก 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
           ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ี
วิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน 
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           ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยให
นักเรียนในกลุมเรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
           ข้ันท่ี 4 ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนใน
กลุมคนใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
           ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ดังภาพท่ี 1- 8 
 

   
     ภาพท่ี 1 จับคูปริมาตร          ภาพท่ี 2 ฉันคือใคร 

   
 ภาพท่ี 3 ปริศนาหาคํา        ภาพท่ี 4 เวลา 

 

   
 ภาพท่ี 5 ปริศนาอักษรไขว      ภาพท่ี 6 สมการไมจิ้มฟน 

 

   
    ภาพท่ี 7 จับคูเรขา              ภาพท่ี 8 บิงโก 
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   1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรยีนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 

  2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
     สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

  .05p <  

 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวา
กอนการจัดคายคณติศาสตร อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 
8.97 และหลังการจดัการคายคณติศาสตรเทากับ 11.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 
3.26 หลังการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 3.71 โดยมีคา t = 5.37 และ คา Sig. = 0.00 

  3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ัน 

     มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

 

 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก        
( X = 4.31 และ S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด        
( X = 4.30 และ S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( X = 4.27 และ
S.D. = 0.75) และ ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม ( X = 4.24 และ S.D. = 0.66) 

 

ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ N  X  S.D.  t Sig. 
คะแนนกอนเรียน 88 8.97 3.26 

5.37 .00 
คะแนนหลังเรียน 88 11.66 3.71 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D.  หมายถึง 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.16 0.76 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.19 0.71 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.24 0.66 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.23 0.72 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.50 1.19 ปานกลาง 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.14 0.73 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.66 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.10 0.70 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.16 0.83 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.27 0.75 มาก 

รวม 4.31 0.77 มาก 
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 4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ัน 
      มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

เจตคติตอคณิตศาสตร X  S.D. หมายถึง 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.45 0.59 มาก 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณติศาสตรทุกวัน 3.77 0.67 มาก 
3. วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.08 0.75 มาก 
4. ขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 3.99 0.73 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน     
    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.55 0.96 ปานกลาง 

6  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและ 
    มีเหตุผล 

2.42 0.93 นอย 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรสามารถทําใหเกิด 
    ความคิดริเริม่สรางสรรค 

2.50 1.08 ปานกลาง 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคดิ 
    อยางเปนระบบ 

1.72 0.88 นอย 

9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 1.80 0.86 นอย 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความ 
     สนุกสนาน 

2.19 1.07 นอย 

รวม 2.95 0.85 ปานกลาง 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง        
( X = 2.95 และ S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.45 และ S.D. = 0.59) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา ( X
= 4.08 และ S.D. = 0.75) และ ขณะท่ีครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ( X = 3.99 และ S.D. = 
0.73) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ 
ประกอบดวยเน้ือหาวิชาการ 5 สาระการเรียนรู ไดแก จาํนวนและการดําเนินการพีชคณติ การวัด เรขาคณิต และความ
นาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู แบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความ
เขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม ข้ันการเรยีนรูคําศัพทโดยการแลกเปลีย่นการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการ
ท่ีวิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรยีนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนในกลุม
เรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนใน
กลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนใน
กลุมทุกคนเขาใจตรงกัน ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจาํฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน สวนกิจกรรม
นันทนาการ เปนการเตรยีมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีจะเรยีนรูเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงท่ีใน
กิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือใหนักเรียน
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สนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจดัท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

 2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และการใหความชวยเหลือภายในกลุม 
ตามลําดับ 

 4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมีความสุขกับการเรียนคณิตสาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเรียนวิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และการท่ีขณะครูสอนจะ
ตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรม
วิชาการ ดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ
วิทยากรประจําฐาน ข้ันกิจกรรมกลุม  ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมให
นักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปน
กิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาว
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) กลาววา กิจกรรมคายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมท่ีสรุปความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน ประกอบดวยกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ และสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาว
วา กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตรรวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากร
ประจําฐาน ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววานักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุมโดยนักเรียนสามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
รวมท้ังใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาท่ีของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางความรูท่ีสงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับงานวิจัย มาเลียม พินิจรอบ 
(2549) กลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมสงผลใหนักเรียนใหความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแขงขันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเปน
กันเอง    
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 4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดย
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตร 
อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน การเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะครูสอนจะตั้งใจ
และติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย การเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเปนคนท่ีคิดเปนระบบ คิดอยางสรางสรรค รอบคอบมี
เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับ ยุภาดี ปณะราช (2558) กลาววา การพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสําคัญ ไดแก การทํางานเปนทีม และเกิดเจคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสอดคลองกับ
งานวิจัย ผศ.อาภรณ อินตะชัย (2556) กลาววา เจตคติตอคณิตศาสตรมีความสัมพันธกันทางบวก ตอสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มีความสนใจและ
กระตือรือรนมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกกิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะจัดกิจกรรม 
  2. การทํากิจกรรมนันทนาการตองเตรียมความพรอมฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการตอง
สอดคลองกับกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและไมรูสึกเบ่ือ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงช้ัน โดยเนนการสงเสรมิทักษะในศตวรรษท่ี 21   
  2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงช้ัน พรอมศึกษาทักษะการสื่อสาร 
  3. ควรศึกษาความพึงใจเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการใชคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษครั้งตอไป  
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