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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือศึกษาทักษะการ
ทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 88 คน ดําเนินการวิจัยมี 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพท ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
  ผลการวิจัยพบวา  
  1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรรม
วิชาการจํานวน 8 กิจกรรม โดยใชเน้ือหาตามสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน และกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารับความรูในเน้ือหา
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
  2. นักเรียนมีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวากอนการจัดคายคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
  3. นักเรียนทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และขาพเจาใหความ
ชวยเหลือภายในกลุม  
  4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความสุขกับ
การเรียนคณิตสาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ และขณะท่ีครู
สอนฉันจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย  
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Abstract 
 This research aims to develop a mathematics instructional model that emphasizes the learning 
process along with fun , To study mathematical results in English and attitude to mathematics. There are 
5 steps involved in the research. Learn vocabulary by exchanging learning with the speakers. Group 
Activity Competitive and conclusive. Research tools include pre-test, attitude-measurement test, team 
work and post test. Data were analyzed by means of t-test mean and standard deviation. The research 
found that Academic camps that promote mathematical knowledge in English are divided into 2 types: 



Recreation activity It is an activity that prepares students for knowledge in academic content. To increase 
the fun in mathematics. Students have mathematical knowledge in English. After the mathematics camp, 
the statistical significance at the .05 level was significantly higher. When considering each item, it was 
found that I listen to the opinions of others with the highest average, followed by I contributed to make 
the work completed in time. And I provide help within the group and The attitude toward mathematics 
was at a moderate level. When considering each item, I found that I enjoyed learning math. The highest 
average of mathematics subjects was one of the challenging subjects. And while the teacher taught me to 
concentrate and follow without feeling tired. 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะการ
เรียนรู ความสามารถในการปรับตัวเก่ียวกับการทํางาน และการใชทักษะภาษาอังกฤษ (วิจารณ พานิช, 2556) ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนจะตองเนนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสารและการคิดอยางเปนระบบ สามารถตั้งขอสันนิษฐาน สืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ 
ใหเหตุผล แกปญหาโดยเลือกใชยุทธวิธีตางๆ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษ(สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554)   
 กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตรรวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการสํารวจ ตั้งขอคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล รวมท้ังสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปนกิจกรรมท่ีชวย



พัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล,2542) โดยผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) เปนการฝกทักษะทางสังคมท่ีสําคัญ ไดแก การอยูรวมกัน การทํางาน
เปนหมูคณะ ซึ่งจะตองเปนคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เปนผูนําท่ีดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปรับตัวให
เขากับผูอ่ืนได (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) โดยในกิจกรรมคายคณิตศาสตรจะสรุปความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนในผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ในกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2554) การจัดกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางความรูท่ีสงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม (ชัย
ศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) และสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร (Panarach, 2011 ; Panarach and Srichaimool, 
2013 ; 2014 ; ยุภาดี ปณะราช และ อุไรวรรณ ศรีไชยมูล, 2556ก ; 2556ข)  
 จากความสําคัญขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ ในดานเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังเกิด
ทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียน 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษหลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา         อ.
คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 88 คน  
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชเปนเน้ือหาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการ
ดําเนินการพีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความนาจะเปน  
 ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก       การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
ตัวแปรตาม  ไดแก     - ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

                   - ทักษะการทํางานเปนทีม 
                   - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  



 กลุมเปาหมาย   
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88 คน 
  
 เครื่องมือวิจัย 

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเปน 2 ลักษณะ  
ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ  

      กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐาน 8 ฐานโดยแบงฐานเปน 5 สาระ
การเรียนรูแตละกิจกรรมฐานมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
         1. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
         2. ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ีวิทยากรทบทวน
ความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อประกอบการสอน 
         3. ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนในกลุมเรียนรู
จากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
         4. ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดท่ีทํา
กิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
         5. ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
       กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และผอนคลาย 
ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 

2. แบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบวัดท่ีคณะผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถามในการวัด 

ทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถามในการวัดเจตคติ

ตอคณิตศาสตร เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนิน 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. ข้ันวางแผน 
       1.1 คณะผูวิจัยประชุมรวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ และเตรียมการจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู โดยแตละกิจกรรมเนนการใชความรูคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                         
       1.2 แบงหนาท่ีการทํากิจกรรมตางๆ ใหกับคณะผูวิจัย                                                                                   
       1.3 จัดทําคูมือกิจกรรม เตรยีมอุปกรณในการทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติกิจกรรมคาย เพ่ือใหเกิดความชํานาญ
ในการทํากิจกรรม  

2. ข้ันดําเนินการ มีดังน้ี  
  2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ในสาระ
การเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แยกตามสาระ
การเรียนรู โดยจัดเปนฐานการเรียนรู จํานวน 8 ฐาน โดยนักเรียนจะเดินเวียนตามฐานกิจกรรมในแตละฐาน ซึ่งเดินทวนเข็ม
นาฬิกา 
  2.2 กิจกกรมในแตละฐาน จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง
ประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลายและสนุกสนาน หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมวิชาการตามสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนการใชเกมในการเรียนรู สรุปความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ และ
แบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุปความรูท่ีไดรวมกันจากการทํากิจกรรมในฐาน ในแตละกลุมจะจัด
นักเรียนคละระดับช้ัน เพศ และความสามารถ 
 
 



3. ข้ันประเมินผล มีดังน้ี  
3.1 นักเรียนทําแบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
3.2 นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปน 
3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
3.4 คณะผูวิจัยรวมกันประชุมขอสรุปหลังจากทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร

ดวยภาษาอังกฤษเก่ียวกับการทํางานในคาย และขอผิดพลาดในการทํางาน 
4. ข้ันปรับปรุง 

 คณะผูวิจัยนําผลสรุป ขอผิดพลาด และผลการประเมินในการทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรสงเสริมความรู
ทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มาเปนแนวทางในการทําคายคณิตศาสตรครั้งตอไป  

 การวิเคราะหขอมูล 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาท่ี (t – test 
one group) เทียบคะแนนหลังมากกวากอนจัดกิจกรรม 
 2. การศึกษาเจตคติและการทํางานเปนทีม หลังการจัดคายคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  4.50  -  5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  3.50  -  4.49 หมายถึง มาก 
  2.50  -  3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  1.50  -  2.49 หมายถึง นอย 
  1.00  -  1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน                          
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี 
      1.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐานเน้ือหาคณิตศาสตรจํานวน 5 
สาระการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี  
          1. จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม  
          2. การวัด จํานวน 2 กิจกรรม  
          3. เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม  
            4. พีชคณิต จํานวน 1 กิจกรรม 
            5. การวิเคราะหและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม  
         การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 
         ข้ันท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
         ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลีย่นการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ีวิทยากรทบทวน
ความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อประกอบการสอน 
 
 
         ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนในกลุม
เรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
         ข้ันท่ี 4 ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดท่ีทํา
กิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
         ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ดังภาพท่ี 1- 8 
 



 
 
ภาพท่ี 1 จบัคูป่ริมาตร        ภาพท่ี 2 Who am I 

 

 
 
ภาพท่ี 3 ปริศนาหาคาํ        ภาพท่ี 4 เวลา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 Crossword        ภาพท่ี 6 สมการไม้จิม้ฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 7 จบัคูเ่รขา         ภาพท่ี 8 Bingo 

 1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และผอนคลาย ซึ่ง
จะจัดกิจกรรมนันทนนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 
 
 2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 1 
 ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบกอนและหลังจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  



  
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวากอนการ
จัดคายคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการจดัคายคณิตศาสตรเทากับ 8.97 และหลังการ
จัดการคายคณติศาสตรเทากับ 11.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนการจัดคายคณติศาสตรเทากับ 3.26 หลังการจัดคาย
คณิตศาสตรเทากับ 3.71 โดยมคีา t = 5.37 และ คา Sig. = 0.00  
 
 
 3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาป
ท่ี 1 หลังการจดัคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

 

การทํางานเปนทีม x� S.D. หมายถึง 

ขอ 1  ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.16 0.76 มาก 
ขอ 2  ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.19 0.71 มาก 
ขอ 3  ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.24 0.66 มาก 
ขอ 4  ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.23 0.72 มาก 
ขอ 5  ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.50 1.19 ปานกลาง 
ขอ 6  ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.14 0.73 มาก 
ขอ 7  ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.66 มาก 
ขอ 8  ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.10 0.70 มาก 
ขอ 9  ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.16 0.83 มาก 
ขอ10 ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี 
        กําหนด 

4.27 0.75 มาก 

รวม 4.31 0.77 มาก 

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.31 และ S.D. 

= 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนมีคา เฉลี่ยสู งสุด (�̅�= 4.30 และ                           

S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด (�̅�= 4.27 และ S.D. = 0.75) และ 

ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม (�̅�= 4.24 และ S.D. = 0.66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  𝑛 �̅� 𝑆.𝐷. 𝑡 𝑆𝑖𝑔. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและ

หลังการจดักิจกรรม 
กอน 86 8.97 3.26 

5.37 0.00 
หลัง 86 11.66 3.71 



4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
     หลังการจัดคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

เจตคตติอคณติศาสตร �̅� S.D. หมายถึง 

ขอ 1  ขาพเจามีความสุขกับการเรยีนคณิตสาสตร 4.45 0.59 มาก 
ขอ 2  ขาพเจาอยากเรยีนคณติสาสตรทุกวัน 3.77 0.67 มาก 
ขอ 3  วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทาย 
        ความสามารถของขาพเจา 

4.08 0.75 มาก 

ขอ 4  ขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตัง้ใจและติดตาม 
        โดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 

3.99 0.73 มาก 

ขอ 5  ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน     
        สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.55 0.96 ปานกลาง 

ขอ 6  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามี 
        ความรอบคอบและมีเหตุผล 

2.42 0.93 นอย 

ขอ 7  ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรสามารถทําใหเกิด 
        ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

2.50 1.08 ปานกลาง 

ขอ 8  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิด 
        อยางเปนระบบ 

1.72 0.88 นอย 

ขอ 9  ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
        วิชาคณิตศาสตร 

1.80 0.86 นอย 

ขอ 10 ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิด       
         ความสนุกสนาน 

2.19 1.07 นอย 

รวม 2.95 0.85 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                    

(x�= 2.95 และ S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความสุขกับการเรียนคณิตสาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด                  

(x�= 4.45 และ S.D. = 0.59) รองลงมา คือ วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา (x�= 4.08                

และ S.D. = 0.75) และ 4 ขณะท่ีครูสอนฉันจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย (x�= 3.99 และ S.D. = 0.73) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ 
ประกอบดวยเน้ือหาวิชาการ 5 สาระการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดแก จํานวนและการดําเนินการ
พีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู แบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน



แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
กับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ีวิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อประกอบการสอน ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน 
โดยใหนักเรียนในกลุมเรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละ
กลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายให
นักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน สวนกิจกรรม
นันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีจะเรียนรูเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรม
นันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือใหนักเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการ
ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และ
หลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 
 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และการใหความชวยเหลือภายใน
กลุม ตามลําดับ 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมีความสุขกับการ
เรียนคณิตสาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเรียนวิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และการท่ีขณะ
ครูสอนจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 
อภิปรายผล 

การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ 
ดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน 
ข้ันกิจกรรมกลุม  ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูใน
เน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอน
เริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาวสอดคลองกับ (อุไรวรรณ ปานทโชติและยุ
ภาดี ปณะราช, 2560) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร 
โดยการจัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมรวมกันท่ีใดท่ีหน่ึง กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมใหผูเรยีนไดมีปฏกิิริยาโตตอบกันระหวางกันและ
กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2554) 

 
 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากการสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยน
การเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน ข้ันกิจกรรมกลุม  ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2554) พบวา การจัดกิจกรรมจะ
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางความรูสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการ



เรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยนักเรียนสามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาท่ีของตนจนงานสําเร็จ มี
ความถูกตองเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล,2542) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะ
ทําใหนักเรียนฝกการทํางานเปนทีม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีสวนรวมในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และ
เกิดการใหความชวยเหลือภายในกลุม  

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการ
เรียนรูเปนกลุม โดยทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเก่ียวกับ
คณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน การเรียนวิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะครูสอนจะ
ตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย การเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเปนคนท่ีคิดเปนระบบ คิดอยางสรางสรรค รอบคอบมี
เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของงานวิจัยของ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2554) พบวา กิจกรรม
คายคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 
 1.ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกกิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะจดักิจกรรม 
 2.การทํากิจกรรมนันทนาการตองเตรียมความพรอมฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการตอง
สอดคลองกับกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและไมรูสึกเบ่ือ 
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