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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning กับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคตติอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 109 
คน โรงเรียนบานพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจยั 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) เปน
การเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรในสาระการเรยีนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและ
การวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปน ข้ันดําเนินงาน (D) เปนการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตร โดยจดัเปนฐานการ
เรียนรู ข้ันประเมินผล (C) เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตร 
ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรและข้ันปรับปรงุ (A) นําผลการประเมินมาปรบัปรุงกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร ใหมีความสมบูรณวิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที 
   ผลการวิจัยพบวา  
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรม
วิชาการ เปนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมความรูและทักษะทางคณิตศาสตร ใน 3 ข้ันตอนไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรมและข้ันสรุป สําหรับกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารับ
ความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning / ทักษะการทํางานเปนทีม /    

เจคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 

   This research aims to development Math Camp by Active Learning, to compare 
mathematics achievement after using Math Camp by Active Learning with criteria, to study 
teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp by Active Learning. The 
target group were 109 students in grade 4 from Banphrankratai School, Kamphaengphet Province. 
The research process were 4 steps: Plan (P) is preparation of Math Camp in Learning Standards 
including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and 
Probability. Do (D) is implementation the Math Camp by learning base. Check (C) is to evaluate 
mathematics achievement using Math Camp by Active Learning, teamwork skills, and attitude 
toward mathematics. The last step, Act (A) is improvement the Math Camp by Active Learning. 
Analyze data by content analysis, mean, standard deviation, and t-test. 
   The result found that; 

   1.  Math Camp by Active Learning including the academic activities and recreation 

activities. The academic activities was activities to promote Math skills in 3 steps including 

learning to share, group activities, and conclusion. Each recreation activities were to prepare the 

students ready to academic activities and mad them enjoy with mathematics. 

   2.  The students had mathematics achievement after using Math Camp by Active 

Learning higher than 70 % was significant at .05 level. 

   3.  The students had teamwork skills in high level, the highest average score on their 

respect rules of the group, then their can be leader of the group, and their participate in the 

work done at the time respectively. 

   4.  The students had attitude toward mathematics in high level, the highest average 

score on Mathematics was useful subjects can be used in everyday life, then their feel happy 

when learn mathematics, and the mathematics is challenging subject respectively. 

 

The Keywords: Mathematics camp by Active Learning process / teamwork skills / attitude toward 

Mathematics 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
   การจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 เนนการจัดการเรยีนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ ซึ่งการเรียนของ
นักเรียนควรเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเอง โดยครทํูาหนาท่ีแนะนําและออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได โดยวิชาแกนหลักประกอบดวย ภาษาแมและ
ภาษาสําคญัของโลก ศลิปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 
และประวัติศาสตร ซึ่งไดนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยทุธศาสตรสําคญัตอการจัดการจัดการเรยีนรู 
(วิจารณ พานิช, 2555 หนา 16-21) ซึ่งกระบวนการ Active Learning เปนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ไดแก การคดิ        การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสใหนักเรียนมสีวนรวมในการเรยีน
การสอน ผูเรียนสรางองคความรู การสรางปฏิสมัพันธรวมกันและรวมมือกันมากกวาการแขงขัน นักเรียนไดเรยีนรู
ความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาท่ีความรับผดิชอบ เปนกระบวนการสราง
สถานการณใหนักเรยีนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง เปนกิจกรรมท่ีเปด
โอกาสใหนักเรยีนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรยีนรู เพ่ือใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองความรูเกิดจาก
ประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 
   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สามารถสรางใหเกิดข้ึน

ไดท้ังในและนอกหองเรียน รวมท้ังสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ท้ังการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบ

กลุมเล็ก และการเรียนรูแบบกลุมใหญ (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมหน่ึงท่ี

ชวยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด 

ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรม

วิชาการ คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี 

เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (สถาบัน

การสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) นอกจากน้ีกิจกรรมคายคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาความรู

ทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสําคัญ 

ไดแก การทํางานเปนทีม เรียนรูการอยูรวมกัน การเปนผูนําและผูตามท่ีดี การปรับตัว การใหความชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ฝกความมีวินัย อดทน เสียสละ   ตรงตอเวลา และเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช, 

2558) และทราบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคตท่ีิดีตอคณติศาสตร (อุไร

วรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะราช, 2560) 

   จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการเรียนรูทางคณิตศาสตรโดยใชการจัด

คายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการทํางาน

เปนทีมและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
   1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรยีนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 4 
   2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดักิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับเกณฑ 
   3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
โดยใชกระบวนการ Active 

Leaning 

     - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     - ทักษะการทํางานเปนทีม 
     - เจตคติตอคณิตศาสตร 

   4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 
สมมติฐานการวิจัย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรหลังการจัด
กิจกรรม คายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สงูกวาเกณฑรอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพรานกระตาย   
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 109 คน 
   เน้ือหา  
   เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรบันักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 สอดคลองกับเน้ือหาสาระคณติศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณติ พีชคณิต และ การวิเคราะห
ขอมูลและความนาจะเปน 
   ตัวแปร 
   - ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning  
   - ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - ทักษะการทํางานเปนทีม 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพราน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 109 คน 
   เครื่องมือวิจัย 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 
ลักษณะ ไดแก  
    1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด  
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 2 กิจกรรม แตละกิจกรรม 
มี 3 ข้ันตอน คือ  
     ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละ
สาระ การเรียนรู 
     ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุม 
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ศึกษาสถานการณ หรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ  และกิจกรรมแขงเบ้ีย  
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ 
Active Learning เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
   4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี       
   ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี  
   1.  ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งจะเนน
การใชกระบวนการ Active Learning ในการทํากิจกรรม โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรม  จะจัดอยูในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
   2.  จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละ  กิจกรรม
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 
   3.  ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  คาย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning 
   ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี  
   1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning เปนเวลา 1 วัน โดย
จัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต และ
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ข้ันตอน ไดแก  
     ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละ
สาระการเรียนรู 
     ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษา
สถานการณ หรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม โดยนักเรียนจะเดิน
เวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะวิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  
   2.  กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลงประจํา
กลุม จากน้ันใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระ การเรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค 
หลังจากการแขงขันพ่ีเลี้ยงประจําฐานจะสรุปเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะเน้ือหาและกระบวนการท่ีแตกตางกัน  
   ข้ันประเมินผล (Check : C) ดําเนินการดังน้ี  
   นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร       
   ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี 
  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น จะประชุม สรุปการดําเนินการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พิจารณาหา
ขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ท่ีควรปรับปรุงแกไข 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งเก็บขอมูลจากการ
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
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   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา
ที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 
   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร โดยใช

กระบวนการ Active Learning ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (  X� ) และ

สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49       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 ระดับนอยท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี  
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
นันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  
    1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 5  จํานวน  2551 สาระการเรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย 
เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความจําเปน 
การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก  
     1. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตรแตละสาระการ
เรียนรู  
     2. ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษา
สถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     3. ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึง ภาพท่ี 10 

     
ภาพท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ      ภาพท่ี 2 จํานวนและการดําเนินการ 
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ภาพท่ี 3 การวัด          ภาพท่ี 4 การวัด 

     
ภาพท่ี 5 เรขาคณติ        ภาพท่ี 6 เรขาคณติ 

     
ภาพท่ี 7 พีชคณิต          ภาพท่ี 8 พีชคณิต 

     
ภาพท่ี 9 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน    ภาพท่ี 10 การวิเคราะหขอมลูและความนาจะ
เปน 
 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
 
   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ Active Learning กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของนักเรียน 
      หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning 

 N k 𝐗� S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 109 14 14.56 2.47 2.366 .02 

 p < .05 
   จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.47 โดยมีคา t = 2.366 และ คา Sig. = .02 
 
   3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของ นักเรียนช้ัน 

    ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ  
    Active Learning 

ทักษะการทํางานเปนทีม 𝐗� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 3.84 0.96 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.12 0.78 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 3.99 0.87 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.32 0.85 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 4.16 0.91 มาก 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 3.85 0.96 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.75 0.98 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 3.81 0.85 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 3.94 0.86 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.14 0.82 มาก 

รวม 3.99 0.88 มาก 

   จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย มีทักษะการทํางานเปน
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X� = 3.99 และ S.D.= 0.88 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของ
กลุม)     มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X� = 4.32 และ S.D.= 0.85 ) รองลงมาคือขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได ( X� = 
4.16  และ S.D.= 0.91 ) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด ( X� = 4.14 และ S.D.= 0.82 
) ตามลําดับ 
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   4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป 

     ท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active  

     Learning 

เจตคติตอคณิตศาสตร 𝐗� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.51 0.80 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 3.71 0.80 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ
ขาพเจา 

4.23 0.75 
มาก 

4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ
หนาย 

3.84 0.84 
มาก 

5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาท่ีมีประโยชน 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.64 0.56 มากท่ีสุด 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
และมีเหตุผล 

4.15 0.76 มาก 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิด ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

4.19 0.71 มาก 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิด อยาง
เปนระบบ 

4.06 0.90 มาก 

9. ข าพ เจ าชอบ เข า ร วม กิจกรรม ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง กับ วิชา
คณิตศาสตร 

4.10 0.80 
มาก 

10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิด ความ
สนุกสนาน 

4.07 0.79 มาก 

รวม 4.15 0.77 มาก 

   จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตายมีเจตคติตอคณิตศาสตร
โดยรวม อยูในระดับมาก ( X� = 4.15 และ S.D.= 0.77 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X� =4.64 และ S.D.=0.56 
) รองลงมาคือ ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร ( X� =4.51 และ S.D.=0.80 ) และ วิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา ( X� = 4.23 และ S.D.= 0.75 ) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  โดยกิจกรรมแบงเปน           
2 ลักษณะคือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระ
การเรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการ    วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู ข้ันตอน
ของกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหา
อธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานน้ันๆ ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละ
กลุมศึกษาสถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน และข้ันสรุป  นักเรียนรวมและวิทยากร
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รวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสราง   เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมคายคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning โดยกิจกรรมแบงออกเปน 
2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรมและข้ันสรุป เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือปฏิบัติ สวนกิจกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตรและเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่ม
กิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวง
กอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะ
ราช, 2560) กลาววา การเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตรและเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสอดคลองกับ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีจัดอยูใน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง และ
ความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคลอง
กับ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล 
หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ 
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning  โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงกลุมทํากิจกรรม และสรุปรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ (วิจารณ พานิช, 2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะตางๆท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 
   3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีทักษะการทํางาน
เปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร  จะเนนการนํากระบวนการ 
Active Learning 
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   4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีเจตคติตอ
คณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร จะเนนการนํากระบวนการ 
Active Learning 
 
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร    
   2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอไป จะตองทําใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      
   3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรยีนรู 
อ่ืนๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนในแตละ
ชวงช้ัน 
   2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning พรอมท้ังศึกษาความ
คงทนในการเรียน 
   3.  ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning 
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