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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 75  ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลัง
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 35 `คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 60 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม เกมการ
แข่งขัน และการสรุป และกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทุกกิจกรรมวิชาการ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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1. บทน า 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอุดมศึกษา ที่
มุ่งเน้นให้ความส าคัทของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
ทั่วประเทศท าหน้าที่ เป็นพี่ เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาถึง
ความส าคัทดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซ่ึงเป็นโครงการที่
มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนความรู้
ความเชี่ยวชาททางวิชาการของบุคลากร ไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โ ดย ใช้ รู ป แ บบกา รจั ดก า ร เ รี ย นรู้ ที่ ห ล ากหลาย  ประกอบกั บ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ซ่ึงส่วนหนึ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซ่ึงในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดขั้นสูงได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกคิดในระดับพื้นฐานให้ถูกต้อง ชัดเจน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความคิดในระดับสูงต่อไป ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านการจ าแนก 
เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ และเหตุการณ์ที่
เหมือนกันหรือต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ 
ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดล าดับ ประเภท และ
กลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน ด้านการสรุป เป็นความสามารถใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่สู่การสรุปอย่างมี

เหตุผล ด้านการประยุกต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการ 
ทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ และด้านการคาดการณ์ เป็นความสามารถ
ในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ความรู้และประสบการณ์
เดิม และในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์สามารถจัดกระท าได้โดยผ่าน
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในรูปแบบการสืบค้น 
การสังเกต และการตอบค าถาม ซ่ึงในการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ด้านการจ าแนก วัดได้โดยการให้ระบุตัวอย่าง หลักฐาน และ
ลักษณะความเหมือนความต่าง ด้านการจัดหมวดหมู่ วัดได้โดยให้จัดกลุ่ม
ที่มีหลักการและลักษณะคล้ายคลึงเข้าด้วยกัน ด้านการสรุป วัดได้โดยการ
ให้ยกเหตุผลประกอบการสรุปในประเด็นต่างๆ ด้านการประยุกต์ วัดได้
โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตประจ าวัน และ
ด้านการคาดการณ์ วัดได้โดยการให้คาดเดาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจาก
เหตุการณ์ที่ก าหนด 
  ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ อันได้แก่ ทักษะในการแก้ปัทหา การสื่อสาร การเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการทบทวนความรู้เดิมและเติมความรู้ใหม่ 
[9] รวมทั้ งเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  [5] รวมทั้ งการใช้ยุทธวิธี
หลากหลายในการแก้ปัทหาและการเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริง [7] 
รวมทั้งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ [4] ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยฝึกจาก
ประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่ส าคัท 
ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเป็นคนที่มีวินัย 
อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลาเป็นผู้น าที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น 
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ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ [6,1] โดยในการพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
จะประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดวงจรเดมมิ่ง 
(Deming cycle) ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้น
ประเมินผล และขั้นปรับปรุง และการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ได้
ประยุกต์แนวคิดของยุภาดี ปณะราช ในการออกแบบกิจกรรม ซ่ึงแบ่งเป็น
2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ 
พัฒนาความสามารถต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน และกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้กิ จกรรม
วิชาการต่อไป [9] ดังนั้น ในการวิจัยนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดเป็นฐาน
การเรียนรู้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ พร้อมกับสอดแทรกความสนุกสนานไป
พร้อมๆ กัน โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมทักษะการ
ท างานเป็นทีม และผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
   2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์  ของนักเรียนช่วงชั้นที่  2 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม            
ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 
   2.3 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 
   2.4 เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  

 
3. สมมติฐานการวิจัย 

   นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงได้
ประยุกต์แนวคิดวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และแนวคิดการออกแบบค่ายคณิตศาสตร์ ของยุภาดี ปณะราช [8]  
  4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 35 คน ท าหน้าที่ร่วมพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  และนักเรียนช่วงชั้นที่  2 
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 60 คน เป็นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  4.2 เครื่องมือวิจัย 
    4.2.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
นันทนาการ โดยที่กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เน้นการ
เรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ 

การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรมี 4 ขั้นตอน คือ 
     ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์แต่ละสาระการเรียนรู้  
โดยใช้ส่ือประกอบ และให้นักเรียนทกุคนฝึกจนเข้าใจ 
     ขั้นกิจกรรมกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็น 3-4 กลุ่ม แล้ว
ให้แต่ละกลุ่มศึกษาโจทย์ปัทหาหรือสถานการณ์ความรู้ใหม่ที่ก าหนดให้  
โดยนักเรียนจะน าความรู้จากขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาฝึกเพิ่มเติมร่วมกัน 
หาวิธีแก้ปัทหาร่วมกัน และท าความเข้าใจร่วมกัน และนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่เป็นพี่เล้ียงประจ ากลุ่ม คอยแนะน าในการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยค าถามที่สะท้อนการวิเคราะห์
ความส าคัท การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
     ขั้นเกมการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท า
กิจกรรมตามที่ก าหนด โดยทุกคนต้องมีโอกาสเป็นตัวแทนกลุ่ม และหากมี
กลุ่มที่ตอบค าถามหรือท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง นักศึกษาวิชาชีพครูที่ประจ า
ฐานกิจกรรมจะเฉลยและอธิบายจนนักเรียนทุกคนเข้าใจร่วมกัน  
     ขั้นสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในแต่ละ
กิจกรรม โดยนักศึกษาวิชาชีพครูใช้เทคนิคการตั้งค าถาม  
    กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมวิชาการเกิดความสนุกสนานเน้นกระบวนการ
กลุ่มซ่ึงจัดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
    4.2.2 แบบวัดการคิดวิ เคราะห์ทางคณิตศาสตร์  เป็น
ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความ
เท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC)   อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน   (KR–20) เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20–0.77 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.67  
    4.2.3 แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม  เป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 13 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าความเชื่อมั่นตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.89 
    4.2.4 แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) มีค่าความเท่ียงตรง โดย
การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่
ระหว่ า ง  0.67–1.00 และ ค่าความ เชื่ อมั่ นตามวิ ธี ของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.78 
   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้วจิัยและนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันด าเนินการ 4 ขั้นตอน โดย
ประยุกต์แนวคิดขอวงจรเดมมิ่ง ได้แก ่ 
    4.3.1 ขั้นวางแผน ด าเนินการดังนี้  
     4.3.1.1 ออกแบบและเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและ
การด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ จัดกลุ่มของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์  
     4.3.1.2 จัดท าคู่มือค่ายคณิตศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์ 
และฝึกปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ  
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     4.3.1.3 ประสานไปยังผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 
   4.3.2 ขั้นด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้  
    4.3.2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและ
การด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น จ านวน 5 ครั้ง แยกตามสาระการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐาน
การเรียนรู้ นักเรียนจะเดินเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซ่ึงมี
นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพี่เลี้ยงประจ าฐาน  
    4.3.2.2 กิจกรรมในแต่ละฐาน จะเร่ิมจากการร้องเพลง
คณิตศาสตร์และแสดงท่าทางประกอบ ซ่ึงเป็นเพลงประจ ากลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นพี่เลี้ยงประจ า
ฐานจะให้ท ากิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
การจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้มี
การแข่งขันให้สนุกสนาน แล้วสรุปความรู้ที่ได้ร่วมกัน ในแต่ละกลุ่มจะจัด
นักเรียนคละระดับชั้น เพศ และความสามารถ 
   4.3.3 ขั้นประเมินผล 
   นักเรียนท าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบ
วัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ ส่ง เสริมการคิดวิ เคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ 
   4.3.4 ขั้นปรับปรุง 
    นัก ศึกษาประชุ มร่ วมกันหลั งจากจั ดกิจกรรม ค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมค่าย ข้อบกพร่อง จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทาง
ในการน าไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งต่อไป 
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.4.1 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา  
   4.4.2 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนหลังการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ร้อยละ 75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ทดสอบค่าที (t – test one group) และก าหนดระดับนัยส าคัทที่ .05  
   4.4.3 การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
  5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  5.1 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ความส าคัท การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ ประเมินจาก จ านวน
กิจกรรมและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบผลดังนี้ 
  กิจกรรมกรรมค่ายคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรม
วิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังนี้ 
   5.1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย เนื้อหาคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ 15 กิจกรรม 
ดังนี ้

    5.1.1.1 สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ 
จ านวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย เนื้อหาทศนิยม เปรียบเทียบทศนิยม 
การแก้โจทย์ปัทหาทศนิยม 
    5.1.1.2 สาระการเรียนรู้การวัด จ านวน 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย เนื้อหาเร่ืองรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหา
พื้นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม 
    5.1.1.3 สาระการเรียนรู้เรขาคณิต จ านวน 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิต เปรียบเทียบรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
    5.1.1.4 สาระการเรียนรู้พีชคณิต จ านวน 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย เนื้อหาเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ์ แยกแยะแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ การแก้โจทย์ปัทหาแบบรูปและความสัมพันธ์ 
    5.1.1.5 สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะ
เป็น จ านวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องแผนภูมิ อ่านและเขียน
แผนภูมิจากข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลจากแผนภูมิ 
   การจัดกิจกรรม ในแต่สาระการเรียนรู้ ในส่วนของกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ  
    ขั้นที่ 1 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการทบทวนเนื้อหา
ความรู้เดิมของนักเรียน โดยการใช้การถามตอบเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายๆ 
หรือเร่ืองที่อยู่รอบตัว แล้วเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ในเนื้อหานั้นๆ  
    ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
จ านวนเท่าๆ กันประมาณ 3-4 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหทิง 
และนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม แนะน าในการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อประกอบและใช้เทคนิคการตั้งค าถามสอดแทรกตลอดกิจกรรม
เพื่อที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยค าถามที่
สะท้อนการวิเคราะห์ความส าคัท การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์หลักการ 
    ขั้นที่  3 ขั้นเกมการแข่งขัน แต่ละกลุ่มช่วยกันท า
กิจกรรมตามเนื้อหาและกติกาที่ก าหนด โดยมีนักศึกษาควบคุมเวลาและ
คอยกระตุ้น เพื่อให้นักเรียนได้ค าตอบที่สะท้อนถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ความส าคัท การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลักการ กลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มแรกจะได้รับเบี้ยมากที่สุด และรองลงมา
ตามล าดับ 
    ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษา
มา ซ่ึงนักศึกษาจะใช้เทคนิคการตั้งค าถามและคอยชี้แนะ โดยเน้นการ
วิเคราะห์หลักการ และมีการใช้สื่อประกอบการสรุป 
 
    ตัวอย่างการจัดกิจกรรมวิชาการ ดังรูปที่ 1-2 
 

 
รูปที่ 1 กิจกรรมวิชาการ (สาระการเรียนรู้การวัด) 
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รูปที่ 2 กิจกรรมวิชาการ  

(สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น) 
 

   5.1.2 กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมี
การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน 
โดยเพลงที่ในกิจกรรมนันทนาการจะเป็นทั้งเพลงคณิตศาสตร์ และเพลง
สนุกสนาน และทุกเพลงมีท่าทางประกอบ ท าให้ผู้เรียนฝึกความกล้า
แสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มผู้เรียนก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และจัดสอดแทรกระหว่างการจัด
กิจกรรมวิชาการ ตัวอย่างการกิจกรรม ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 กิจกรรมนันทนาการ  

 

  การออกแบบกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของการจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมควรจะมีทั้งกิจกรรม
วิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ และกิจกรรม
นันทนาการเน้นให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดที่ต้องใช้สมองในการ
คิดและแก้ปัทหาทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมนันทนาการซ่ึงเป็นส่วน
ส าคัทในการสร้างเจตในการเรียนคณิตศาสตร์ [4] และสอดคล้องกับ
แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์
ความรู้ ทักษะ เจตคติจากการเรียนรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้เกิดสมรรถนะส าคัทตามหลักสูตรแกนกลาง แนวทางการจัด
กิจกรรมยึดหลักการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง เน้นการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนิน
กิจกรรม [8] 
   5.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ผลดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 75 

 n k X  S.D. t Sig. 
การคิดวิเคราะห ์
ทางคณิตศาสตร์ 

60 33.75 34.95 3.16 2.952 .005 

  p < .05 

   จากตารางที่  1  พบว่ า  นัก เรียนที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75  อย่างมี
นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = 2.952 และ Sig. = .005 
   ผลดังกล่าวเนื่องมาจากกิจกรรมวิชาการทุกกิจกรรม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเรียนรู้เนื้อหาใหม่ระหว่าง
วิทยากรกับนักเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มโดยมี
วิทยากรคอยให้ค าแนะน า แล้วจัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มซ่ึงจะ
เป็นการสะท้อนความรู้ความสามารถของทุกคนในกลุ่ม และท้ายสุดมีการ
สรุปเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ผลดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 75 และ
ยังมีการศึกษาที่พบว่า กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน [2] และทักษะการแก้ปัทหาทางคณิตศาสตร์ [3] และ
ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ [9] 
 
   5.3 การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
ผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของทักษะการท างานเป็นทีม หลังการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะการท างานเป็นทีม X  S.D. ความหมาย 
1. ข้าพเจ้ายินดีที่จะรว่มท างานโดยไม่ต้อง 
   มกีารร้องขอ 

 
4.88 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

2. สมาชิกในกลุ่มอธิบายงาน ได้ชัดเจน 
   ทกุคนเข้าใจตรงกัน 

 
4.68 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

3. สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ 4.52 0.72 มากที่สุด 
4. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็น 
   ของสมาชิกในกลุ่ม 

 
4.58 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

5. สมาชิกในกลุ่มเข้าใจที่ขา้พเจ้าอธิบาย 
   หรอืแสดงความคิดเห็นในการท างาน 

 
4.62 

 
0.64 

 
มากที่สุด 

6. ขณะท างานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุย 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชกิ 
   ในกลุ่ม 

 
4.65 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

7. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความ 
   ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 
4.83 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการท างาน 
   กับสมาชิกในกลุ่ม 

 
4.45 

 
0.77 

 
มาก 

9. ข้าพเจ้าเช่ือว่าสมาชกิในกลุ่มทุกคน 
   สามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 
4.63 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

10. สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดง  
   ความคิดเห็น และลงมือท างาน 

 
4.60 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

11. สมาชิกทุกคนมีความส าคัทต่อ 
   การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
4.78 

 
0.42 

 
มากที่สุด 

12. สมาชิกในกลุ่มมีการปรกึษาหารือกนั 
   โดยใช้เหตุผล ในการท างานให้บรรลุ 
   เป้าหมาย 

 
 

4.78 

 
 

0.42 

 
 

มากที่สุด 
13. ทุกคนยอมรับผลจากการท างาน 
   ดว้ยความเต็มใจ 

 
4.78 

 
0.42 

 
มากที่สุด 

รวม 4.68 0.57 มากที่สุด 
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  จากตารางที่  2  พบว่ า  นัก เรียนที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีทักษะการ

ท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.68, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนยินดีที่จะร่วมท างานโดยไม่ต้องมี

การร้องขอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.88, S.D. = 0.45)  รองลงมา คือ 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ( X  = 4.83, S.D. = 
0.49) และสมาชิกทุกคนมีความส าคัทต่อการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผล ในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย และทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความ

เต็มใจ ( X  = 4.78, S.D. = 0.42) ตามล าดับ  
  ผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดทั้งกิจกรรม
วิชาการและกิจกรรมนันทนาการเน้นกระบวนการกลุ่มที่ให้นักเรียนได้มี
การช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วม
แก้ปัทหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันตลอดเวลา  ซ่ึง
ลักษณะดังกล่าวเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ [7] 
และการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวางแผนการท างาน 
การท างานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน และ
การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน [9] 
  5.4 การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
ผลดังตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ทีส่่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

เจตคติต่อคณติศาสตร ์ X  S.D. ความหมาย 
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน ์ 4.83 0.38 มากที่สุด 
2. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชา 
   คณิตศาสตร์ 

 
4.85 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับ 
   คณิตศาสตร์ 

 
4.80 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้าท าการบา้นคณิตศาสตร์ 
   ดว้ยตัวเอง 

4.35 0.66 มาก 

5. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกคร้ังที่จะเรียน 
   หรอืท ากจิกรรมคณิตศาสตร์ 

 
4.38 

 
0.69 

 
มาก 

6. ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียน 
   คณิตศาสตร์ 

4.73 0.48 มากที่สุด 

7. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 4.28 0.78 มาก 
8. การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้เป็นคน  
   คิดอย่างเป็นระบบ 

 
4.65 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
   ที่เรียนจะถามคร ู

 
4.42 

 
0.83 

 
มาก 

10. ถ้าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี  
   วิชาอื่นก็จะดีดว้ย 

 
4.42 

 
0.70 

 
มาก 

11. ข้าพเจ้าไม่ชอบท าการบา้น 
   วิชาคณิตศาสตร์ 

 
3.95 

 
0.85 

 
มาก 

12. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด 4.82 0.39 มากที่สุด 
13. คณิตศาสตร์สามารถที่จะน าไปใช้ 
   ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.83 

 
0.42 

 
มากที่สุด 

รวม 4.56 0.66 มากที่สุด 

  จากตารางที่  3  พบว่ า  นัก เรียนที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมที่ เกี่ยวกับวิชา

คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.85, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ 
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีประโยชน์  และสามารถที่จะน าไปใช้ ใน

ชีวิ ตประจ าวันได้  ( X  = 4.83, S.D. = 0.38 และ 0 .42)  และวิชา

คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด ( X  = 4.82, S.D. = 0.39) ตามล าดับ 
  ผลดังกล่าวเกิดจากในการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีทั้ง
กิจกรรมวิชาการ ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกัน การแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
รวมทั้งการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทั้งยังมีการ
จัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
กิจกรรมวิชาการ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ [6] และการ
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ช่วยให้นัก เรียนมี เจตคติที่ดีต่อ วิชา
คณิตศาสตร์ [5] 
 
  6. สรุปผลการวิจัย 
  6.1 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ จ านวน 15 กิจกรรม ประกอบไปด้วย สาระการ
เรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ
ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในกิจกรรม
วิชาการ แต่ละกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นกิจกรรม
กลุ่ม ขั้นเกมการแข่งขัน และขั้นสรุป แต่ละขั้นกิจกรรมวิชาการจะ
สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ ใน 3 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์
ความส าคัท การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ โดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถาม ส่วนกิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้
นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงที่ในกิจกรรมนันทนาการจะเป็นทั้งเพลงคณิตศาสตร์ 
เพลงสนุกสนาน และทุกเพลงมีท่าทางประกอบ ท าให้ผู้เรียนฝึกการกล้า
แสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มผู้เรียนก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และจัดสอดแทรกระหว่างการจัด
กิจกรรมวิชาการ 
  6.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 
.05 
   6.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีทักษะการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนยินดีที่จะร่วมท างาน
โดยไม่ต้องมีการร้องขอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และสมาชิกทุกคนมีความส าคัทต่อการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้
เหตุผล ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และทุกคนยอมรับผลจากการ
ท างานด้วยความเต็มใจ ตามล าดับ  
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   6.4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ประโยชน์ และสามารถที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และวิชา
คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด ตามล าดับ 
 
 7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   7.1.1 กิจกรรมวิชาการ ควรศึกษาขั้นตอนการท ากิจกรรม
ให้ชัดเจน และทดลองฝึกท ากิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะด าเนินการจัด
กิจกรรม  
   7.1.2 กิจกรรมนันทนาการ จะต้องเตรียมเพื่อสอดแทรกให้
เกิดความสนุกสนาน นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท ากิจกรรมต่อๆ ไป 
  7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
   7.2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดวิจารณทาณ 
การคิดแก้ปัทหา หรือการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
   7.1.3 ควรท าการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนากิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแบบอื่นๆ โดยพัฒนาร่วมกับทักษะ
ของผู้เรียนที่ส าคัทในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาวะผู้น า ทักษะการสื่อสาร
หรือทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 
  8. กิตติกรรมประกาศ 
   งานวิจัยนี้เป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนจากการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง ซ่ึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาททางวิชาการของบุคลากรไป
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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