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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรกับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขา
รวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมินผล (C) 
และข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา   
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา จํานวน 10 กิจกรรม ประกอบไปดวย  

สาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ แตละ
กิจกรรมมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือเตรียมพรอมในการเรียนรูกิจกรรมวิชาการ เนนกระบวนการกลุม   

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย 
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมี
สวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ  

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยู 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทาทายความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ:  คายคณิตศาสตร / สะเต็มศึกษา / ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร  
 

Abstract 
 This research aims to develop a Math Camp using STEM Education, to compare 

mathematics achievement with criteria, to study teamwork skills and attitudes towards mathematics 
after attending a Math Camp using STEM Education. The target group were 72 students from 
Umphang Wittayakom School, Tak Province. Research tools consist of Math camp using STEM 
Education, Problem Solving skills test, the questionaire about teamwork skills and attitude to word 
mathematics. Research method were 4 steps: Plan (P), Do (D), Check (c), and Act (A). Analyze data by 
content analysis, average, standard deviation, and t-test. 

The result found that :  
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1.  Development of Math Camp using STEM Education were 10 activities consist of  
learning standards in Measurement, Geometry, and Algebra. The Math Camp activities including 
academic activities and recreation activities. Each academic activities had 3 steps were creating a 
basic agreement, Group activity, and competition, and Conclusion. In every recreation activities focus 
on group process which mad the students enjoy and ready to learn new academic activities. 

2.  The students participate in a Math Camp using STEM Education had mathematics  
achievement higher than 70% was significant at .05 level. 

3.  The students participate in a Math Camp using STEM Education had teamwork skills  
in high level. The highest average score on their listen to the opinions of others, then their 
participate in the work done at that time, and active to work successfully respectively.  

4.  The students participate in a Math Camp using STEM Education attitude toward  
mathematics in high level. The highest coverage score on the mathematics is a challenging subject, 
and mathematics help the students had system thinking, and their feel happy when learn 
mathematics respectively. 
 
The Keyword: Math Camp / STEM education / Teamwork skills / Attitude toward mathematics. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาในปจจุบันตองเตรียมคนเพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว เริ่มตั้งแตพัฒนาคนใหอานออก 
เขียนได คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค รูเทาทันสื่อ สามารถสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลย ี
และทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูและทักษะในการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21 
(วิจารณ พานิช, 2554 : 18-19) แนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และ
สรางนวัตกรรม โดยท่ีผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความคิด ความรูในทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เขาดวยกัน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบของสะเต็มศึกษา  (วิชัย วงษ
ใหญ, 2554 : 136-137 ; ธีรชัย ปูรณโชติ, 2544 : 1-2 ; สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2548 : 22- 23 ; สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 6)  
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีในวิชา วิทยาศาสตร 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ไปใชในการ
เช่ือมโยงและแกปญหา ในชีวิตจริงรวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21  ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษาประกอบดวย เปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของ
วิชาท่ีเก่ียวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู มีการทาทายผูเรียนใหไดแกปญหาหรือสถานการณท่ีผูสอนกําหนด 
มีกิจกรรมกระตุนการเรียนรูแบบแอกทีฟ (active learning) ของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณท่ีผูสอนกําหนดให และสถานการณหรือปญหาท่ีใชในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต  สะเต็มศึกษาสามารถบูรณาการจัดการเรียนรูท้ังในช้ันเรียน 
และนอกช้ันเรียน เชน การสอนแบบโครงงาน หรือการสอนแบบจัดคาย  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2557 : 4-16) วิชาคณิตศาสตรถือเปนรากฐานสําคัญสําหรับการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ  โดยในสวนของวิชา
คณิตศาสตรศึกษาถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางจํานวน ปริมาณและ รูปทรงเรขาคณิตตางๆ เปนวิชาท่ีสามารถ
นําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลายเชน วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับวิทยาศาสตร คือ ปรากฏการณตางๆ 
ในธรรมชาติท่ีนักวิทยาศาสตรพยายามสรุปเปนกฎหรือทฤษฎีน้ันสามารถนํามาเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดและ
ใชคณิตศาสตรในการคํานวณ วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีเปนการนําทรัพยากรท่ีมีมาสราง
สิ่งของ เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวิธีการ ผานการทํางานอยางเปนกระบวนการ น่ันคือ จะใชคณิตศาสตรในการหา
ประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยี  วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับกับการออกแบบทางวิศวกรรม คือ วิศวกรตองใช
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ความรูคณิตศาสตรในการออกแบบโครงสราง ดังน้ันวิชาคณิตศาสตรสามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลาย 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 16-20) 
 คายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการใชกระบวนการ 
กลุม มีการกําหนดเปาหมายชัดเจน มีผูนํา เชน คายคณิตศาสตร (สุดาวรรณ เครือพานิช, 2552 : 16-17) คาย
คณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร และสามารถเช่ือมโยงความรู
กับชีวิตจริงหรือศาสตรอ่ืนๆ (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551)กิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเช่ือมโยงความรูเพ่ือแกปญหาท่ีกําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554) นอกจากน้ีกิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร 
(อุไรวรรณ ปานทโซติ และยุภาด ีปณะราช, 2560)  
 จากกท่ีกลาวมาคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ไป 
พัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสื่อสาร 
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางองคความรูใหมๆ นวัตกรรม
ทางการศึกษาใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะในศตวรรษท่ี21  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็ม
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด เรขาคณิต และพีชคณิต ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน 
   - การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 
  ตัวแปรตาม 
   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   - ทักษะการทํางานเปนทีม 
   - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 72 คน 
 เครื่องมือวิจัย 

 1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยท่ีกิจกรรมมี 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและ 
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังน้ี  
   1.1  กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการความรูและเน้ือหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร นํ้าเดิน ตวงนํ้า แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละกิจกรรม  
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 

ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง 
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามท่ีกําหนดให โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยใหคําช้ีแนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูท่ีไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเน้ือหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

1.2  กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะ 
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ  

 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบในลักษณะปรนัย จํานวน 20 ขอ 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของ

ลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ 
 4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท  

(Likert scale) จํานวน 10 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
  ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี 

  1.  คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เปน 
กิจกรรมท่ีบูรณาการโดยมี วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ท่ีเช่ือมโยงสาระ
การเรียนรู ประกอบดวย 10 กิจกรรม แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ  ประชุม
ตามกําหนดการ เพ่ือวางหนาท่ี อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับ
คณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร

โดยใชสะเต็มศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ทักษะการทํางานเปนทีม 
เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  ประสานไปยังผูบริหารและครูท่ีโรงเรียนอุมผางวิทยาคมท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
โดย 

ใชสะเต็มศึกษา เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
  ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี 

  1.  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  
กิจกรรมประกอบดวย  กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ มีการประชุมตามกําหนดการ เพ่ือวางหนาท่ี  

  2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในสาระการเรียนรูการวัด 
เรขาคณิต  

พีชคณิต  โดยจัดเปนกิจกรรมการเรียนรู 10 กิจกรรม  ไดแก กิจกรรมท่ี 1 กูระเบิด (S, M)  กิจกรรมท่ี 2 แทนแกรม (S, 
T, E, M)  กิจกรรมท่ี 3 การเดินทางของเสียง (S, T, E, M)  กิจกรรมท่ี 4 ลาวาสมการ (S, M)  กิจกรรมท่ี 5 หอคอย (S, 
T, E, M)  กิจกรรมท่ี 6 บันไดงูสมการ (S, M)  กิจกรรมท่ี 7 โดมิโนสมการ (M, E)  กิจกรรมท่ี 8 จับคูปริมาตร (S, M)  
กิจกรรมท่ี 9 นํ้าเดิน (S, T, E, M)  กิจกรรมท่ี 10 ตวงนํ้า (S, M) แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสราง
ขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป นักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรม 
    3.  กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการรองเพลงคณติศาสตรและแสดงทาทางประกอบซึ่ง
เปนเพลงประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากน้ันวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะใหทํา
กิจกรรมวิชาการตามการบูรณาการความรูและเน้ือหา โดยแบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุป
ความรูท่ีไดรวมกัน ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับช้ัน เพศ และความสามารถ 

    ข้ันตรวจสอบ (Check : C) ดําเนินการดังน้ี 
    1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

      2. นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
    3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 

    ข้ันปรับปรุงแกไข (Act : A) ดําเนินการดังน้ี 
      นําขอผิดพลาดในการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน ไปปรับใชในการจักกิจกรรมครั้ง 
ตอไป ซึ่งการปรับปรุงแกไขแบงเปน 2 ระยะ 
       ระยะท่ี 1 หลังการดําเนินกิจกรรมในแตละวันเสร็จ วิทยากรจะประชุม สรุปผล
การดําเนินงานในแตละกิกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ท่ีควร
ปรับปรุงแกไข  

     ระยะท่ี 2 ประชุมสรุปกิจกรรมหลังจากการจัดกิจกรรมท้ังสองวัน เพ่ือหาขอผิดพลาดท่ี
ควรปรับปรุงแกไข และกําหนดกิจกรรม 

การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม และใช
วิธีการวิเคราะหเน้ือหา  
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะ
เต็มศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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1.50 – 2.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมโดยท่ีกิจกรรมม ี2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด
ดังน้ี  
  1.1  กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการความรูและเน้ือหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร นํ้าเดิน ตวงนํ้า แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละ 
กิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามท่ีกําหนดให โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยใหคําช้ีแนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูท่ีไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเน้ือหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
  1.2   กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะ 
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช 
สะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมกับเกณฑ พบผลดังตาราง 1 

ตาราง 1   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชสะเต็ม  
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70 

 N X� S.D. k t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษา 

 
72 

 
15.92 

 
1.91 

 
14 

 
8.51 

 
.00 

p < .05 
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช   สะ 

เต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.92 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.91 คา t = 8.51 และ 
Sig = .00 

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา  
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบผลดังตาราง 2 

ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม  หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 

ทักษะการทํางานเปนทีม X� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.22 0.70 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.53 0.58 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.49 0.58 มาก 
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4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.35 0.65 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.53 1.17 มาก 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.35 0.53 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.53 0.58 มากท่ีสุด 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.64 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.63 มาก 
 

จากตาราง 2  พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีทักษะการทํางานเปน 
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (X �= 4.39 และ S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.67 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด (X �= 4.64 และ S.D. = 0.54) และขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ (X� = 4.60 และ S.D. = 
0.52) ตามลําดับ 

4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบดังตาราง 3 

ตาราง 3   เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตติอคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ            
               มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 

เจตคติตอคณิตศาสตร X� S.D. ความหมาย 

1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.42 0.52 มาก 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 3.83 0.67 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ 4.49 0.58 มาก 

4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ 
    หนาย 3.92 0.58 

 
มาก 

5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน  
    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 3.63 0.78 

 
มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
    และมีเหตุผล 3.79 0.90 

 
มาก 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม  
    สรางสรรค 3.71 0.91 

 
มาก 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปน 
    ระบบ 4.46 0.60 

 
มาก 

 9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.25 0.67 มาก 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความ 
     สนุกสนาน 3.86 0.83 

 
มาก 

รวม 4.03 0.78 มาก 
 

จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนอุมผางวิทยาคม มเีจตคติตอคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก (X �= 4.03 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ี
ทาทายความสามารถ มีคาเฉลีย่สูงสุด (X� = 4.49 และ S.D. = 0.58) รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําให
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ขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ (X� = 4.46 และ S.D. = 0.60) และขาพเจามีความสุขกับการเรยีนคณิตศาสตร (X� = 
4.42 และ S.D. = 0.52) ตามลําดบั 

สรุปผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยกิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรม 

วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด 
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินแตละกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน 
แบงกลุมนักเรียน ออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและให
นักเรียนชวยกันแกสมการและโจทยทางวิทยาศาสตร โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแต
ละกลุม ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมน้ี
บาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน 
โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือให
นักเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอน
เริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูง 
กวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนใน
การทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ 

4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบและฉันมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม 

วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด 
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรู
ในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน 
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาวสอดคลองกับ (สมวงษ แปลง
ประสพโชค และคณะ, 2551 ) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร และสามารถเช่ือมโยงความรูกับชีวิตจริงหรือศาสตรอ่ืนๆกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเช่ือมโยงความรูเพ่ือแกปญหาท่ีกําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554) 

2.  นักเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจดักิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มข้ัีนตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากการสรางขอตกลงเบ้ืองตน กิจกรรมกลุมและแขงขัน 
และสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานจัยของ (พัชรินทร ขุนทอง, 2553 ) 
พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร สูงกวา
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กอนเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ(นัสรินทร บือซา, 2557) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย 
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยนักเรียน
สามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน เคารพกติกาของกลุม เสนอความคิดและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รวมท้ังใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาท่ีของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549)และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ(อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาด ีปณะราช,2560) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนฝกการ
ทํางานเปนทีม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการวางแผนการทํางานและรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดยทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวันและ
ตั้งใจเรียนเวลาสอนเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทาทายความสามารถและมีประโยชน ทําใหเปนคนท่ีคิดเปนระบบ คิด
อยางสรางสรรค รอบคอบมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของงานวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช, 
2560 และ เยาวลักษณ สุวรรณตระการ, 2550) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตร 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมคายคณติศาสตร  

 2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํา 
กิจกรรมตอๆ ไป จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ  

 3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการ 
เรียนรูอ่ืนๆ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน พรอมท้ังศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับศาสตรอ่ืนๆ  
 2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย 

  3.  ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเดิมในการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษาครั้งตอไป  
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