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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง 
คณิตศาสตร เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปน
ทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร กลุมเปาหมาย จํานวน 56 คน เปนนักเรียนโรงเรียนบานเพชร
นิยมและโรงเรียนบานปางลับแล จังหวัดกําแพงเพชร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะ
การทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน 
(D) ข้ันประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก  
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการเปนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมทักษะการแกปญหา ใน  
4 ข้ันตอนไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันข้ันวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบ และกิจกรรม
นันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารบัความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร 
  2.  นักเรียนมีทักษะการแกปญหา หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
ทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด และนักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ
ของนักเรียน และขณะท่ีครูสอนนักเรียนจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีม /    

เจคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop the Math Camp activities to promote 
mathematics problem solving skills, to compare mathematics problem solving skills with criterion, 
and to study teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp activities. The 
target were 56 students from Ban Phet Niyom School and Banphanglablea School in 
Kamphaengphet province in grade 4 to grade 6. Research tools including the Math Camp activities to 
promote mathematics problem solving skills, Problem solving skills test, the questionnaire about 
teamwork skills and attitude toward mathematics. The methodology was conducted 4 stage: Plan 
(P), Do (D), Check (C) and Act (A). The data were analyzed by content analysis, average, standard 
deviation, and independent samples t-test. 

The result found that: 
1.  The Math Camp activities to promote mathematics problem solving skills were divided  

into 2 types consisted the academic activities and recreation activities. The academic activities which 
was focus on mathematics problem solving skills in four steps were Understanding the problem, 
Devising a plan, Carrying out the plan, and Looking back. Each recreation activities focus of enjoying 
and to prepare the students ready to academic activities.  

2.  The students had problem solving skills after using Math Camp activities was  
significance higher than 70% at .05 level. 

3.  The students had teamwork skill in high level, the highest average score on they are 
willing to work without a request, then their participation in the work done at that time, and their 
opinion are useful for group, on many level respectively. 

4.  The student had at the attitude toward mathematics in high level, their feel happy 
when learn mathematics, then mathematics is a challenging without subject, and I concentrate and 
follow without feeling tried while teacher teaching. 
 
The Keywords: Mathematics camp / problem solving / teamwork skills / attitude toward 

Mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนิน 

ชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ

ใหมๆ ท่ีจําเปน อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการ

ทํางาน ซึ่งทักษะการแกปญหาก็เปนหน่ึงในทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อันจะกอใหเกิดความพรอมของนักเรียน เพ่ือ

เขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน (ไสว ฟกขาว, 2558) การแกปญหาเปนทักษะท่ีเปนประโยชนสําหรับการ

เผชิญกับความยุงยากของปญหาตางๆ เปนความสามารถในการใชประสบการณกําหนดทางเลือกเพ่ือจัดการกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตอยางเปนระบบและเหมาะสมกับตนเองท่ีสุด แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับนักเรียนน้ัน 

ตองใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะของการแกปญหาในประเด็นปญหาท่ีหลากหลาย ใหประสบการณโดยตรงของปญหาใน

ชีวิตประจําวัน จึงจะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา (ไพโรจน คะเชนทร, 2555)     

  กิจกรรมคายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ท่ีชวยเพ่ิมพูน สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม ฝกความ

เปนผูนําและผูตาม (วารสารวิชาการ, 2552)  ซึ่งกิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีผสมผสานท้ังกิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมวิชาการจะเปนการเรียนรูในเน้ือหาคณิตศาสตร สวนกิจกรรมนันทนาการ เปน
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กิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรดวย ซึ่งกิจกรรม

คายคณิตศาสตรน้ีจะชวยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนได

ลงมือทํา คิด ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง (สถาบันการสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2549) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการแกปญหา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีมใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรม

ท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล 

หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช, 2560)  

จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะ 

การแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรยีน โดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เกิดเจตคติท่ี

ดีตอคณิตศาสตร และยังพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 
   2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกับเกณฑ 
รอยละ 70 

3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 

4.  เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สอดคลองกับ
เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน  
  ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน   ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  ตัวแปรตาม   ไดแก - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนทีม  
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนบานเพชรนิยม ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50 คน 
 และโรงเรียนบานปางลับแล ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 6 คน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 รวมท้ังสิ้น 56 คน  
  เครื่องมือวิจัย 

1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมดําเนินการ 
ใน 2 ลักษณะ ไดแก  

1.1. กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 1 กิจกรรม แตละกิจกรรมมี 4 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร 
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา  
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม  
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบได
คนพบวิธีการแกปญหาใหม 
     ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณา 
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา 
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลข้ึนกวาเดิม 

1.2. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมทศกัณฑ กิจกรรมแขงเบ้ีย กิจกรรม 
คณิตศิลป และกิจกรรมใจดวงนอย 

2.  แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 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.  ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

ซึ่งจะเนนสงเสริมทักษะการแกปญหา โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรมจะจัดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปน  

2.  จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละกิจกรรม 
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 

      ท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 

- ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร  

- ทักษะการทํางานเปนทีม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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3.  ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี          
1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนเวลา  

2 วัน โดยจัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 4 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร 
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา 
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจาก 
การตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบ
ไดคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณา 
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา 
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลข้ึนกวาเดิม โดยนักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะ
วิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  

2.  กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง 
ประจํากลุมจากน้ันใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค หลังจาก
การแขงขันพ่ีเลี้ยงประจําฐานแจกสรุปความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการแกปญหาของเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะมี
กระบวนการแกปญหาท่ีแตกตางกันออกไป      

ข้ันประเมินผล  (Check : C ) ดําเนินการดังน้ี         
นักเรียนทําแบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และ 

แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร         
ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี         
ประชุมเพ่ือติดตามผลดําเนินงานสวนท่ีเปนตามแผน และไมเปนไปตามแผน เอนําผลไปปรับปรุงตอไป 

เปน 2 ระยะ คือ         
ระยะท่ี 1 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันแรก คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน 

แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ท่ีควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามแผน ไดแก มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม
ฐานไมเพียงพอ เครื่องเสียงขัดของ มีนักเรียนจากโรงเรียนบานปางลับแลมาเขารวมกิจกรรมเพ่ิม จํานวน 6 คน 

ระยะท่ี 2 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันท่ีสอง คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน 
แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ท่ีควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามแผน ไดแก การแสดงของคณะ
วิทยากรมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ตัดกิจกรรมอําลาออกเน่ืองจากเวลาในการดําเนินกิจกรรมไมพอ ชวงประกาศ
รางวัล เน่ืองจากคุณครูผูมอบรางวัลทานแรกติดธุระกะทันหันทําใหลําดับการมอบรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง  
   การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งเก็บขอมูลจาการ 
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
   2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
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ทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอยท่ีสุด 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผลการวิเคราะห เปนดังน้ี 

1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล โดยกิจกรรมแบงออกเปน  
2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  

1.1  กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม 
ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความจําเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู  
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก  

1.  ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการ 
เลนเกมของฐานน้ันๆ  

2.  ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน   
3.  ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวรวมกัน                      
4.  ข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณาความถูกตองของคําตอบและ 

วิธีการแกปญหา การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 
 

   
ภาพท่ี 1 สามทหารเสือ      ภาพท่ี 2 บันไดงูสมการ 

   
ภาพท่ี 3 กูระเบิด       ภาพท่ี 4 โดมิโน  
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ภาพท่ี 5 แทนแกรม 
 

1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  

2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1  
ตาราง 1  แสดงผลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรม 

     คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70  

 n k x  S.D. t Sig. 
1.ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 56 14 15.07 2.72 2.99 .004 

 p < .05 
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 

ทางคณิตศาสตร มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.72 โดยมีคา t = 2.99 และ คา Sig. = .004  

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการ 
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปาง
ลับแล พบผลดังตาราง 2  
         
ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคาย 
      คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.29 0.89 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.52 0.76 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.23 0.87 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.29 0.80 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.36 1.46 ปานกลาง 
6. ขาพเจาแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.38 0.75 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.97 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.23 1.01 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.34 0.88 มาก 

10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.48 0.95 มาก 

รวม 4.24 1.00 มาก 
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จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน 
ปางลับแล มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.24 และ S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขาพเจาทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.52 และ S.D. = 0.76) รองลงมาคือ 
ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( x = 4.48 และ S.D. = 0.95)  และขาพเจาแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีประโยชนตอกลุม ( x = 4.38 และ S.D. = 0.75) ตามลําดับ   

4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน
ปางลับแล พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย 
  คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.77 0.54 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณติศาสตรทุกวัน 4.13 0.81 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.39 0.71 มาก 
4.ขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 4.32 0.81 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชใน 
   ชีวิตประจําวันได 

 
4.46 

 
1.25 

 
มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 3.73 1.31 มาก 
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรสามารถทําใหเกิดความคดิริเริ่มสรางสรรค 3.75 1.15 มาก 
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคดิอยางเปนระบบ 4.07 1.28 มาก 
9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.07 1.11 มาก 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 3.73 1.20 มาก 

รวม 4.04 1.10 มาก 

จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน 
ปางลับแล มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.04 และ S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.77 และ S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ( x = 4.39 และ S.D. = 0.71) และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและ
ติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ( x = 4.32 และ S.D. = 0.81) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรม 

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 
สาระการเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู  
ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวน
เน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานน้ันๆ ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน   
ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวรวมกัน  และข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา  สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
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ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางเจตคติท่ีดตีอคณติศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่มกิจกรรม 
ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 

2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม รวมท้ังความสามัคคีกันภายในกลุม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และแสดงความคิดเห็น 
ท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ 

4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตร และมีความสุขท่ีไดเรียนคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไม
รูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ   

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรมแบง 

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบ เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ และยังชวยเสริมสรางทักษะการแกปญหา สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร และเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่มกิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะ
การทํางานเปนทีม และยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวงกอน ระหวาง และหลังการ
ทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววา การจัดคาย
คณิตศาสตร ท่ีมีท้ังกิจกรรมวิชาการในการเรียนรูเน้ือหาคณติศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนาน
ในการเรียนคณิตศาสตร ชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมท่ีจัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ
จริง และความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดย
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล หรือ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ  

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ 
แกปญหา สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางถูกตอง โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการทําความเขาใจปญหา การวางแผน การดําเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบรวมกันอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะการแกปญหา รวมท้ังทักษะตางๆท่ีจําเปนใน
การดําเนินชีวิต และ บัวบาน วัฒนาศีล (2552) กลาววา การจัดกิจกรรมคายพุทธคณิตท่ีเนนใหนักเรียนแสดงข้ันตอน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร มีกิจกรรมฐานท่ีหลากหลาย ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณเรียนรูท่ีแปลกใหม กระตุน
ใหคิด และกระตือรือรนในการท่ีจะเรียนรูดวย 

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ 
ทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน มีการโตตอบกันระหวางกลุม มีการแขงขันและรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการฝกทักษะการทํางานเปนทีม รวมท้ังยังฝกใหนักเรียนรูจักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การชวยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2549) ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนทีม ฝกการ
อยูรวมกับผูอ่ืน การชวยเหลือกัน เปนผูนําและผูตามท่ีดี รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ มาเลียม 
พินิจรอบ (2549) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมท่ีมีตอทักษะการแกปญหา เปนการฝกให
นักเรียนมีการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในตัวกิจกรรมก็สงผลใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนานเปนกันเอง 

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอ 
คณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และกิจกรรมนันทนาการ ท่ีชวยใหนักเรียนไดผอนคลายกอนท่ี
จะเขารับการเรียนเน้ือหาคณิตศาสตร มีการรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบ เลนเกมตางๆ สงผลใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ผลดังกลาวสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร มีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร 
สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) และงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะ
ราช (2560) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร    
   2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม 
ตอไป จะตองทําใหเกิดเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      
   3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตร ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระ 
การเรียนรูอ่ืนๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได     
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร เพ่ือเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร ไดแก ทักษะการคิด 
ริเริ่มสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม   
   2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พรอมท้ังศึกษา 
ความคงทนในการเรียน 
  3.  ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเขารวมกิจรรมคายคณิตศาสตร 
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