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บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ เพ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติ ต่อ
คณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี ด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันวางแผน (P) 
เป็นการเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เ พ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในสาระการ
เรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ข้ัน
ด าเนินงาน (D) เป็นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย
จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ข้ันประเมินผล (C) เป็นการประเมินมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ข้ันปรับปรุง (A) น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ให้มีความสมบูรณ์  
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน 
15 กิจกรรม ประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรม
มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้ันกิจกรรมกลุ่ม ข้ันเกมการแข่งขัน ข้ันสรุป และกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกิจกรรมกลุ่ม
จัดท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนยินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ และสมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อการท างานให้ส าเ ร็จตาม
เป้าหมาย ตามล าดับ 

4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
คณิตศาสตร์สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ค่ายคณิตศาสตร์ / มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ / ทักษะการท างานเป็นทีม / เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop Math Camp activities that reinforce the 
mathematical concepts through English, to compare the mathematical concepts of students who 
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attending a Math Camp, to study teamwork skills, and attitude toward Mathematics after attending 
Math Camp. Research method is divide into 4 steps: Plan (P) is preparation of Math Camp activities 
that reinforce the mathematical concepts through English in Learning Standards including Numbers 
and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and Probability. Do (D) is 
implementation the Math Camp activities that reinforce the mathematical concepts through English 
by learning base. Check (C) is to measuring and collecting mathematical concepts through English, 
teamwork skills, and attitude toward Mathematics. The last step, Act (A) is improvement the Math 
Camp activities.  
  The result found that; 

1. Development of Math Camp activities that reinforce the mathematical concepts through 
English in Learning Standards including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, 
and Data Analysis and Probability. There were 2 groups of activities; academic and recreation 
activities. In each academic activities had 4 steps are learn and exchange, group activities, game 
competitions, and conclusions. The recreation activities are activities that prepare the participants 
be ready for academic activities. It was organize before and after, and during academic activities 
focus on group activities.  

2. The students had mathematical concepts through English after attending Math Camp 
higher than 75% was significant at .05 level. 

3. The students had teamwork skills after attending Math Camp in high level. The highest 
average score on all members accepted the results of their work willingly, then they are willing to 
work without a request, and all members are important to achieve the goal respectively. 

4. The students had attitude toward Mathematics after attending Math Camp in high level. 
The highest average score on the students think Mathematics was useful, then they can applied in 
everyday life, and Mathematics help to develop thinking respectively.  
Keywords: Math camp / mathematical concepts through English / teamwork skills / attitude toward 
Mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอุดมศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญของการส่งเสริม
บทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่สถานศึกษาในท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายใน
การยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณาถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนความ รู้
ความเช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากร ไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึง เป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ซ่ึงส่วนหนึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพร้อมสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class standard school) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนสาระ
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) 
  ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดทาง คณิตศาสตร์รวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการส ารวจ ต้ังข้อคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล การใช้ยุทธวิธี
หลากหลายในการแก้ปัญหา การส่ือสารและการเช่ือมโยงความ รู้กับชีวิตจริงหรือศาสตร์ รวมท้ังสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์จึง เป็น
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กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยฝึกจากประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท้ังยังเป็นการฝึกทักษะทางสังคมท่ีส าคัญ ได้แก่ การอยู่
ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเป็นคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลาเป็นผู้น าท่ีดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ โดยในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะเน้นการเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไปพร้อมกัน 
(Panarach, 2011, p.456) 
  จากความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่ง พัฒนาให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ประกอบกับการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เน้นการท ากิจกรรม
กลุ่ม ซ่ึง ผู้เรียนได้รับท้ังความรู้คู่กับความสนุกสนาน ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ การ
ท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยหวังว่าผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ได้รับท้ังความรู้ควบคู่กับความสนุกสานาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี

เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ 
3. เ พ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี

เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  
4. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเน้ือหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ไ ด้แก่ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ 

- มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากร เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน ซ่ึงท าหน้าท่ีร่วมพัฒนากิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ต าบล
พรานกระต่าย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 119 คน เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาผลการจัด
กิจรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน 15 
กิจกรรม การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ 
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี 4 ข้ันตอน คือ  
    ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้เดิม และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์
แต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือประกอบ และให้นักเรียนทุกคนฝึกจนเข้าใจ 
    ข้ันกิจกรรมกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 -4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาโจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ความรู้ใหม่ท่ีก าหนดให้ โดยนักเรียนจะน าความรู้จากข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้มาฝึกเพ่ิมเติมร่วมกัน หาวิธี
แก้ปัญหาร่วมกัน และท าความเข้าใจร่วมกัน 
    ข้ันเกมการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด โดยทุกคนต้องมีโอกาส
เป็นตัวแทนกลุ่ม และหากมีกลุ่มท่ีตอบค าถามหรือท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีประจ าฐานกิจกรรมจะ
เฉลยและอธิบายจนนักเรียนทุกคนเข้าใจร่วมกัน 
    ข้ันสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับในแต่ละกิจกรรม โดยนักศึกษาวิชาชีพครูใช้เทคนิค
การต้ังค าถาม 

ส่วนกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรม
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกระบวนการกลุ่มซ่ึงจัดท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  

2. แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เป็นลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีความ
หลากหลายในฉบับเดียวกัน ได้แก่ แบบจับคู่ แบบเขียนตอบส้ัน แบบเติมค า แบบตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความ
เท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.77 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .020 – .067 

3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
scale) จ านวน 13 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(–coefficient) เท่ากับ 0.89 

4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท จ านวน 
13 ข้อ ข้อค าถามมีท้ังข้อความเชิงบวกและเชิงลบ มีค่าความเท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
เท่ากับ 0.78 

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ 

- มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



668 
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยและนักศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ 
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นจะเน้น การ
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุป
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม 

2. จัดท าคู่มือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับนักศึกษาวิชาชีพครู  

3. ประสานไปยังผู้บริหารและครูโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษา 
อังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น จ านวน 5 คร้ัง แยกตามสาระการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ นักเรียนจะเดินเวียนเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละฐาน ซ่ึงมีนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพ่ีเล้ียงประจ าฐาน 

2. กิจกรรมในแต่ละฐาน จะเร่ิมจากการร้องเพลงคณิตศาสตร์และแสดงท่าทางประกอบ ซ่ึง
เป็นเพลงประจ ากลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นพ่ีเล้ียงประจ าฐานจะให้ท า
กิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เ ก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน 
สรุปความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือให้มีการ
แข่งขันให้สนุกสนาน แล้วสรุปความรู้ท่ีได้ร่วมกัน ในแต่ละกลุ่มจะจัดคละระดับช้ัน คละเพศ และคละความสามารถ
ของผู้เรียน 
  ขั้นประเมินผล ด าเนินการดังนี้ 

1. สมาชิกค่ายท าแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้
จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

2. สมาชิกค่ายท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม 
3. สมาชิกค่ายท าแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
4. นักศึกษาวิชาชีพครูประชุมร่วมกันหลังจากจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมค่าย ข้อบกพร่อง จุดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นปรับปรุง 
    น าผลการประชุมของนักศึกษาวิชาชีพครู และผลการประเมินมาปรับปรุงกิ จกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไป
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในคร้ังต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t – test one group) 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี .05 

3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉล่ียดังนี้ 
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    4.50 - 5.00 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.59 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
   2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผล ดังนี้ 
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
   กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย เนื้อหาคณิตศาสตร์ในช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ จ านวน 
15 กิจกรรม ดังนี้ 

1) จ านวนและการด าเนินการ จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย ทศนิยม การเปรียบเทียบ
ทศนิยม และการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 

2) การวัด จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปส่ีเหล่ียม การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม และ
การหาพ้ืนรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้เส้นทแยงมุม 

3) เรขาคณิต จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ และการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

4) พีชคณิต จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แบบรูปและความสัมพันธ์ การแยกแยะแบบ
รูปและความสัมพันธ์ และการแก้โจทย์ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แผนภูมิ การ
อ่านและเขียนแผนภูมิจากข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลจากแผนภูมิ 
   การจัดกิจกรรมวิชาการในแต่สาระการเรียนรู้ ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 
ข้ันตอน ได้แก่ 

1) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมของนักเรียน โดยเร่ิมจากเนื้อหาท่ีง่ายๆ  
หรือเร่ืองท่ีอยู่รอบตัว แล้วอธิบายถึงความรู้คณิตศาสตร์ในเนื้อหานั้นๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้
นักเรียนฝึกการออกเสียงตาม และยกตัวอย่างประกอบเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเพ่ิม
มากข้ึน 

2) ข้ันกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3-4 กลุ่ม จ านวน
เท่าๆ กัน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 ท้ังนักเรียนชายและหญิง  และมี
นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม คอยแนะน า ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา ใน
ทุกกิจกรรมจะมีส่ือประกอบ และใช้เทคนิคแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในกรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ พ่ีเล้ียงประจ าฐานจะ
คอยแนะน าเพ่ิมเติมจนกว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจ และให้ช่วยกันท ากิจกรรม 

3) ข้ันเกมการแข่งขัน แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความรู้เก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตามกติกาท่ีก าหนด ในเวลาท่ีก าหนด โดยนักศึกษาวิชาชีพครูคอยกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนานใน
การท ากิจกรรมไปพร้อมกัน และกลุ่มท่ีท ากิจกรรมได้มากท่ีสุดจะได้รับเบ้ียมากท่ีสุด และกลุ่มท่ีได้รองลงมาจะได้รับ
เบ้ียน้อยลงตามล าดับ 

4) ข้ันสรุป นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังความรู้ท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีพ่ีเล้ียงคอยแนะน า และมีการใช้ส่ือประกอบการสรุป 

 
   การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 

 

 
ภาพท่ี 2 การวัด 

 

 
ภาพท่ี 3 เรขาคณิต 

 

 
ภาพท่ี 4 พีชคณิต 
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   ภาพท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 
  กิจกรรมนันทนาการ เป็นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตร์และเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีท่าทาง
ประกอบเพ่ือให้ผู้เ รียนสนุกสนานท้ังยังเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเป็นกิจกรรม
รวมกลุ่มผู้เรียน จัดก่อนเร่ิมกิจกรรม ระหว่างท ากิจกรรม และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  
 
 2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 

 n  X  S.D.  t  p 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 119 30 31.84 2.63 7.64 .00 

 * p < .05 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 31.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.63 ค่า t = 7.64 และ Sig. = .00 
 

3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริม 
สร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน  หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ความหมาย 
1. ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ 4.52 0.72 มากท่ีสุด 
2. สมาชิกในกลุ่มอธิบายงาน ได้ชัดเจน ทุกคนเข้าใจตรงกัน 4.15 0.76 มาก 
3. สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ 4.04 1.05 มาก 
4. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.29 0.72 มาก 
5. สมาชิกในกลุ่มเข้าใจท่ีข้าพเจ้าอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในการท างาน 4.15 0.81 มาก 
6. ขณะท างานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม 3.85 0.93 มาก 
7. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 4.24 0.78 มาก 
8. ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการท างานกับสมาชิกในกลุ่ม 4.09 0.79 มาก 
9. ข้าพเจ้าเช่ือว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 4.05 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน  หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ความหมาย 
10. สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน 4.21 0.88 มาก 
11. สมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 4.34 0.68 มาก 
12. สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

4.24 0.81 มาก 

13. ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ 4.58 0.62 มากท่ีสุด 
รวม 4.21 0.83 มาก 

 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.21, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.58, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ 
นักเรียนยินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ (�̅� = 4.52, S.D. = 0.72) และสมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (�̅� = 4.34, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
 
 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้า ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ �̅� S.D. ความหมาย 
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ 4.25 0.87 มาก 
3. ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 4.49 0.72 มาก 
4. ข้าพเจ้าท าการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง 3.81 1.08 มาก 
5. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกคร้ังท่ีจะเรียนหรือท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ 3.89 0.94 มาก 
6. ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ 4.21 0.96 มาก 
7. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนรู้ได้ยากมาก 4.03 0.80 มาก 
8. การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระบบ 4.36 0.80 มาก 
9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนจะถามครู 3.97 1.02 มาก 
10. ถ้าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี วิชาอ่ืนก็จะดีด้วย 3.55 1.25 มาก 
11. ข้าพเจ้าไม่ชอบท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 4.16 0.81 มาก 
12. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
13. คณิตศาสตร์สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.02 0.47 มาก 
  
  จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.02, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า และคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์มี ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�= 4.70, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ คณิตศาสตร์
สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (�̅�= 4.66, S.D.=0.57) และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด (�̅�= 4.57, 
S.D.=0.65) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ลักษณะ

ของกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแต่ละกิจกรรมวิชาการ ด าเนินการ 4 
ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้ันกิจกรรมกลุ่ม ข้ันเกมการแข่งขัน และข้ันสรุป ส่วนกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเป็นการฝึกการกล้า
แสดงออก โดยจัดเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มผู้เรียนก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับชัยศักด์ิ ลีลาจ รัสกุล (2542) รวมท้ังสมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (25 51) กล่าวว่า ค่าย
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งท่ีจัดข้ึนนอกห้องเรียน โดยจัดให้ผู้เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม  
พักแรมร่วมกัน ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ โดยจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะกระบวนการและประสบการณ์ทางตรง
ด้านคณิตศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมท่ีจัดให้ กิจกรรมเหล่านี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างกัน
และกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สสวท. , 
2554) 

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  
มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ผลดังกล่าวเกิดจากการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะเน้นการเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไปพร้อมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเร่ิมจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือทบความความรู้เดิมและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การแข่งขัน และ
สรุปความเข้าใจร่วมกันอีกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ (2550) พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของพัชรินทร์ ขุนทอง (2553) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เน้นการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการกลุ่ม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมท้ังผู้เรียนฝึกการ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม และสอดคล้องกับ สสวท. (2554) ซ่ึง
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกให้เป็นผู้มีวินัย รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าและเป็นผู้ตามท่ีดี ท้ังยังเป็นการฝึกการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) 

4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มี
เจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
มีการจัดการแข่งขัน และสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมวิชาการ ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และพร้อมท่ีจะเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ต่อไปเ ร่ือย ไม่รู้สึกเบ่ือ ผลดังกล่าว
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความรักใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สสวท, 2554) และงานวิจัยของ เยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ (2550) พบว่า กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรศึกษาข้ันตอนการท ากิจกรรมให้ชัดเจน และทดลองฝึกท ากิจกรรมต่างๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
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2. การท ากิจกรรมนันทนาการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรมวิชาการ และท ากิจกรรม
ต่อๆ ไป จะต้องเตรียมเพ่ือสอดแทรกให้เกิดความสนุกสนาน นักเรียนไม่รู้สึกเบ่ือ  

3. สามารถน าข้ันตอนของกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน พร้อมท้ังศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 

2. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ 
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