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บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล   
(บานเปงเคลิ่ง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 160 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย   
4 ข้ันตอน ประกอบดวยข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุง(A) วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
   ผลการวิจัยพบวา 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ 
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ขัน้กิจกรรมกลุม่ และขัน้สรุป สว่นกิจกรรมนนัทนาการ เป็นเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนือ้หา

วิชาการ เกิดความสนกุสนาน ทัง้ยงัเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก 

   2.  นักเรียนมีทักษะการคดิวิเคราะหหลังการการจดักิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : คายคณิตศาสตร / ทักษะการคิดวิเคราะห / ทักษะการทํางานเปนทีม /เจตคติตอคณิตศาสตร   
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Abstract 
  This research aims to development Math Camp activity to promote analytical thinking 
skills, to compare mathematics achievement before and after using Math Camp to study teamwork 
skills and attitudes toward mathematics after using Math Camp. The target were 160 students from 
grade 4 to grade 6 at Tanphuyingwilai Amattayakun school in second semester, year 2017. The 
instuments including Math Camp activity to promote analytical thinking skills test, the questionnaire 
teamwork skills, and attitude toward mathematics. The process consists of 4 step were Plan (P) ,Do 
(D), Check (C), and Action (A). Data analyzed by content analysis, mean, standard deviation, and  
t-test. 
  The result found that : 
  1.  Math Camp activity to promote analytical thinking skills including academic activities 
and recreation activities. The academic activities consist of 3 steps are to create a basic agreement, 
group activities, and concludtion. For the recreation activities to prepare the students ready to learn 
new academic activities, enjoy, and assertivreness. 
  2.  The students had analytical thinking skills after higher than before using Math Camp 
activity to promote analytical thinking skills was significant at .05 level. 
  3.  The students had teamwork skills after using Math Camp activity to promote analytical 
thinking skills 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 using Math Camp activity to 
promote analytical thinking skills in most 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. 
 
The Keyword : Math Camp / analytical thinking skills / teamwork skills / attitude toward  

 Mathematics  
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกและกระแสสังคมไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีสามารถทําใหการปฎิรูปดังกลาว ประสบความสําเร็จอยาง
งดงาม และน่ันหมายถึงการปฎิรูปการศึกษาครั้งใหญท่ีสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกๆ รูปแบบ (ไพพรรณ 
เกียรติโชติชัย. 2545, หนา 50) ซึ่งการปฎิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญของการปฎิรูปการศึกษา สําหรับการเรียนรูท่ี
มีความหมายน้ัน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หรือมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูไปใชได 
สามารถถายโยงความรูสูชีวิตจริงได  ในการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ันเปนการประเมินผลการเรียนรูท่ี
เนนการคิดระดับสูง เมื่อพิจารณาการคิดระดับสูงสามารถแบงไดดังน้ี เปนการคิดระดับสูงในลักษณะถายโอน ไดแก การ
นําความรูไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต และการประเมิน การคิดเชิงวิจารณญาณ และการแกปญหา 
(พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข. 2557, หนา 44-54) 
  ทักษะการคิดวิเคราะห นับวาเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต เน่ืองจากทักษะการคิด
วิเคราะหประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญคือ ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการวิเคราะหขอผิดพลาด 
ทักษะการนําไปใช และทักษะการคาดการณ นอกจากน้ีทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีทุกคนสามารถพัฒนาได 
(ประพันธศิริ สุเลารัจ. 2553, หนา 54) ดวยการศึกษาท่ีเนนการทําได และลงมือทํา แลวออกมาเปนผลผลิต เ รียกได
ว า  เปนการศึกษายุคผลิตภาพของการศึกษาไทย  4.0 นอกจากนี้ยั งถือวา เปนยุค ที่ เข าสูศตวรรษที่  21 
ซึ่ งประกอบไปดวยแนวคิด ท่ีมีคุณลักษณะอันไดแก  คิดวิ เคราะห  (Cr i t ical )  คิดสรางสรรค (Creative) คิด
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ผลิตภาพ (Productive) และคิดรับผิดชอบ (Responsible) หรือ CCPR เพ่ือประโยชนของชุมชนตนเอง และชุมชนอ่ืนๆ 
( ไพฑูรย  สินลารัตน  และคณะ .  2559, หนา  10-11 )  
  ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรน้ันเปนกิจกรรมประเภทหน่ึงของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอก
หองเรียน เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร พรอมท้ังมีการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการและนันทนาการ และเปนการเสรมิสรางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรได (เยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์. 2553ม หนา 13 ) 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ี
จัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 2540, หนา 4)    
  จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหไปพัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ 
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอ-มาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) กับ
กอนการจัดกิจกรรม 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
  4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สูงกวากอนการจัด
กิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวัด 
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน   ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห 
   ตัวแปรตาม  ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
        - ทักษะการทํางานเปนทีม 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
  ดานระยะเวลา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6  โรงเรยีนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล ( บานเปงเคลิ่ง )  ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 160 คน 
   เครื่องมือวิจัย 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ ดังน้ี 
    กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหกับคณิตศาสตร ท่ีสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร ในรูปแบบของเกมจํานวน 10 กิจกรรม ไดแก กบกระโดด  ทายวันเกิด 
สมการไมจิ้มฟน ตวงนํ้า Sudoku เรขา สมการบันไดงู หอคอยฮานอย สามทหารเสือ จิ๊กซอวคณิต และคณิตคิดตอไป 
โดยแตละกิจกรรมมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม 
     ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 
   กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณโดยมุงเนนความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบท่ีไดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบเปนปรนัย 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert 
scale) จํานวน 10 ขอ  
   4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีสรางโดยกระบวนการสนทนากลุมแลวไดขอสรุปเปนแบบ
มาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ  
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
   ข้ันวางแผน (Plan : P) 
    1.  คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ การทํางานเปนหมูคณะ 
สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ท่ีเช่ือมโยงสาระการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมโดยแตละกิจกรรมจะ
เนนทักษะการคิดวิเคราะหเปนหลัก แบงเปน 10 กิจกรรม  จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ  ประสานไปยังผูบริหาร
และครูท่ีโรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) ท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิด
วิเคราะห เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
    2.  ประชุมตามกําหนดการ เพ่ือแจงหนาท่ี อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับคณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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   ข้ันดําเนินการ (Do : D) 
     ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางวันท่ี 24 - 25 
กุมภาพันธ พุทธศักราช 2561 กิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมวิชาการ ไดแก  กิจกรรมเทคนิคคิดเลขเร็ว กิจกรรมประลองปญญา กิจกรรมพิชิตMath กิจกรรมทศกัณฑ 
กิจกรรมคณิตศิลป และกิจกรรม Math rally ประกอบดวย กิจกรรม 10 กิจกรรม ไดแก  
      กิจกรรมท่ี 1 กบกระโดด  
      กิจกรรมท่ี 2 ทายวันเกิด  
      กิจกรรมท่ี 3 สมการไมจิ้มฟน  
      กิจกรรมท่ี 4 ตวงนํ้า  
      กิจกรรมท่ี 5 Sudoku เรขา   
      กิจกรรมท่ี 6 สมการบันไดงู  
      กิจกรรมท่ี 7 หอคอยฮานอย  
      กิจกรรมท่ี 8 สามทหารเสือ  
      กิจกรรมท่ี 9 จิ๊กซอวคณิต   
      กิจกรรมท่ี 10 คณิตคิดตอไป 
     กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรมแขงเบ้ีย 
  ข้ันตรวจสอบ(Check : C) 
   1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   2.  นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
   3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
   ข้ันปรับปรุงแกไข (Act : A) 
    1.  ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ คูมือกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหผิด พิธีเปดลาชากวากําหนดการ เทคนิคท่ีใชในกิจกรรมคิดเลขเร็วคอนขางยาก นักเรียน
ไมเขาใจคําศัพททางวิชาการท่ีใชในการอธิบาย พิธีกรในชวงกิจกรรมพิชิตMath พูดผิดพลาดและเสียงเบา จากน้ัน
ประชุมกิจกรรมของวันท่ี 25 วาแตละคนทําหนาท่ีอะไรพรอมท้ังนําขอผิดพลาดของวันท่ี 24 ไปปรับปรุง 
    2.  ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ นักเรียนไมเขาใจกติกาการเลือก
ขวัญใจคาย นักเรียนไมเขาใจกติกาในชวงกิจกรรมคณิตศิลป  
   การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเก็บขอมูลจากการใช
แบบทดสอบ และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที ( t-test one group ) กับกอนการจัดกิจกรรม และทดสอบ
มาตรฐานโดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 
   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังน้ี 
     4.50 – 5.00  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
     2.50 – 3.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
     1.00 – 1.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และ 
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังน้ี  
   1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในชวงช้ันท่ี 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู 
จํานวน 10 กิจกรรม ดังน้ี  
    - จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร  
    - การวัด จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การตวง ความสัมพันธของหนวยความยาว 
    - เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย รูปสามเหลี่ยม     รูปสี่เหลี่ยม รูปหา
เหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปวงกลม 
    - พีชคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับแบบรูป แบบรูปของจํานวน
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทากัน แบบรูปของจํานวน ลําดับเลขคณิตและลําดับเราคณิต ความสัมพันธและฟงกชัน  
     - การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การ
คาดคะเนเก่ียวกับการเกิดของเหตุการณตางๆ โอกาสของเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ 
    การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสารการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 
ข้ันตอน ไดแก 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ 
     ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 10 

     
   ภาพท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ    ภาพท่ี 2 จํานวนและการดําเนินการ  
 

      
     ภาพท่ี 3 การวัด       ภาพท่ี 4การวัด 
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     ภาพท่ี 5 เรขาคณิต        ภาพท่ี 6 เรขาคณิต 

     
       ภาพท่ี 7 พีชคณิต         ภาพท่ี 8 พีชคณิต 

     
       ภาพท่ี 9 พีชคณิต    ภาพท่ี 10 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณ โดยมุงเนนความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  ทําใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ 
 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 11 ถึงภาพท่ี 16 
 

     
     ภาพท่ี 11        ภาพท่ี 12 
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     ภาพท่ี 13         ภาพท่ี 14 

     
    ภาพท่ี 15         ภาพท่ี 16 
 
   2.  การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
กับกอนการจัดกิจกรรม  พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการ  
       คิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
       กับกอนการจัดกิจกรรม 
   p < .05 

    จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มี
ทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 9.41 และมีคาเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 12.19 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอน
การจัดกิจกรรมเทากับ 3.09 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.55 โดยมีคา t = 7.37        
และ Sig = .00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร N X  S.D. t Sig 
คะแนนกอนเรียน 160 9.41 3.09 

7.37 .00 
คะแนนหลังเรียน 160 12.19 3.55 
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   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ 
       ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคาย 
       คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.22 0.92 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.31 0.92 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.28 0.97 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.33 0.91 มาก 
5. ขาพเจาฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.39 0.90 ปานกลาง 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.27 0.94 มาก 
7. ขาพเจาเปนผูนําและผูตามท่ีดี 4.18 0.91 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมท่ีจะชวยใหงานสําเร็จ 4.20 0.99 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.27 0.97 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.30 0.94 มาก 

รวม 4.28 0.94 มาก 

    จากตาราง 2 พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล      
(บานเปงเคลิ่ง)  มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.28 และ S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.33 และ S.D.= 0.91) รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตาม
หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ (X�= 4.31 และ S.D.= 0.92) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด (X�= 4.30 และ S.D.= 0.94) ตามลําดับ 
 
   4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตินักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6    
       โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะ 
       การคิดวิเคราะห  

เจตคตติอคณติศาสตร X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.87 0.36 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 4.28 0.75 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ ขาพเจา 4.42 0.70 มาก 
4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 4.39 0.76 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

 
4.67 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

6. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.44 0.76 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 4.42 0.78 

 
มาก 

8. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.51 0.71 มากท่ีสุด 
9. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 4.61 0.69 มากท่ีสุด 
10. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ 4.47 0.71 มาก 

รวม 4.51 0.69 มากท่ีสุด 

    จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล      
(บานเปงเคลิ่ง) มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X�= 4.51 และ S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.87 และ S.D.= 0.36)  รองลงมาคือ 
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (X�= 4.67 และ S.D.= 0.71) 
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน (X�= 4.61 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการประกอบดวยเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน        
3 ข้ันตอน ไดแก ขัน้การสร้างข้อตกลงเบือ้งต้น เป็นการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ทําให้

นกัเรียนเกิดความเข้าใจตรงกนั  ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ

กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ และข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรม
น้ีบาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมท้ัีงเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบ
เพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัด
กอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 
   2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง
การการจดักิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
ตามลําดับ 
   4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และขาพเจาคิดวา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
   1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหา
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน 
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรม ผลดังกลาวสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล       
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(2540. หนา 4) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมคณิตศาสตรประเภทหน่ึงของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอก
หองเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพักแรมรวมกัน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงในชวงเวลาท่ีกําหนดให พรอมท้ังมีการเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรง
ทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ีจัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร น่ันคือ มีการ
จําแนกแยกแยะ องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร 
ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เช่ือมโยงความสําพันธอยางไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548. หนา 2) 
   2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง

การการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรม

คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายชองเน้ือหาคณิตศาสตรโดยใช

ทักษะการคิดวิเคราะห และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจาก

การสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตนา ธนวิบูลยชัย (2535 หนา 

77) กลาววา การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมขอมูลในลักษณะน้ีจะพิจารณาวาคะแนนสอบท่ีไดน้ันสามารถ

แยกแยะออกไดตามเกณฑท่ีกําหนดหรอืไมกลาวคือถาจะใชคะแนนสอบในการพยากรณความสาํเร็จของความลมเหลวใน

การศึกษาของบุคคล โดยท่ัวไปในการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบภายในกลุมตางๆแลวนําคาเฉลี่ยมา

เปรียบเทียบกันน้ันจะใช t-test ในการสรุปการเปรียบเทียบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญขอมูลท่ีไดจากการ

เปรียบเทียบความแตกตางน้ีสามารถนํามาใชในการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพและเชิงทํานายไดเชนเดียวกับการหาคา

ความสัมพันธ โดยทําการวิเคราะหตัวประกอบอานไดลงตัวประกอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว (ชาลินี เอ่ียมศรี, 2536 

หนา 92) 

   3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเนนการสงเสริมความสัมพันธในการทํางานให
เกิดข้ึนโดยใชพลังของกลุมทําใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูความสําเร็จในเปาหมาย การทํางานโดยสมาชิกในทีมมีความ
พอใจรวมกันในงานท่ีปฏิบัติและมีความพึงพอใจตอเพ่ือนรวมงาน และสอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันท (2544 หนา 62) 
กลาววา การทํางานรวมกันมี ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานน้ัน เปนการผสมผสานสมาชิกของกลุมซึ่งจะมีผลอยางมากตอ
การทํางานรวมกันตามเปาหมายของการสรางทีมงาน จึงเปนการสรางทีมท่ีมีการทํางานอยางมีชีวิตชีวาแทนท่ีจะเปน
เหมือนเครื่องจักรและการประสานการทํางาน ของสมาชิกทุกคนในทีมใหมุงสูเปาหมายท่ีตั้งไวรวมกัน (วิชัย โถสุวรรณ-
จินดา, 2535 หนา 142)  
   4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร ซึ่งเนนความรูสึกของผูเขารวมกิจกกรมท่ีแสดงออกมา
ในรูปแบบตางๆ มีท้ังเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติท่ีเปนกลาง ข้ึนอยูกับประสบการณ สภาพสิ่งแวดลอม 
และการตอบสนองของแตละบุคคล ผลดังกลาวสอดคลองกับ  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2550 หนา 3)  ท่ีกลาววาเปนพฤติกรรม
หรือความรูสึกทางดานจิตใจท่ีมีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงในทางสังคม รวมท้ังเปนความรูสึกท่ีเกิดจากการเรียนรูเก่ียวกับสิ่ง
เราหรือเก่ียวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ความรูสึกท่ีแสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคลหรือสถานการณใดใดน้ัน
อาจเปนไปในทางท่ีดี ขัดแยง หรือเปนกลางก็ได ซึ่งเปนผลของการรับรูเก่ียวกับลักษณะท่ีดีหรือเลวของบุคคล (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2518 หนา 3) 
 
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆกอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
  2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรมตอๆไป 
จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนรูสึกไมเบ่ือ 
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  3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนทุกชวงช้ัน พรอมท้ัง
ศึกษาความคงทนในการเรยีนรู 
  2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
  3. ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเตมิในการจัดคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคดิวิเคราะห 
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