
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
Mathematics camp by active Leaning process for grade 4  

 
ศิริลักษณ อินสุวรรณ1  นลิตรา อุดถา1  นภาจริน อินจิโน1  พงศกร พวงทอง1  กฤษณา สันแดง1   

สุพัตรา แสนเปา1และ  ยุภาดี ปณะราช2 
Sirilak Insuwan1  Nalitra Oudtha1  Napajarin Injino1  Phongsakan Poungphong1  Kitsana sandang1  

Supattra Sanpaow1  and  Yupadee Panarach2 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning กับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัด 
กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 109 คน โรงเรียนบาน
พรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Leaning ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) เปนการเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตร ในสาระการ
เรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ข้ันดําเนินงาน 
(D) การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยจัดเปนฐานการเรียนรู ข้ันประเมินผล  (C) เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร ข้ันปรับปรุง (A) นําผล
การประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมคายคณิตศาสตรใหมีความสมบูรณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
  ผลการวิจัยพบวา  
  1. กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรม
วิชาการ เปนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมทักษะการแกปญหา ใน 3 ข้ันตอนไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันแบงกลุมทํา
กิจกรรมและข้ันสรุป และกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารับความรูใน เน้ือหาวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. นักเรียนทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพ
กติกาของกลุม  รองลงมาคือ ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมไดและขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด ตามลําดับ 
  4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจามีความสุข
กับการเรียนคณิตศาสตรและ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา  ตามลําดับ 
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 ปจจุบันพบวามีนักเรยีน จํานวนหน่ึงขาดทักษะการเรยีนรูดานคณติศาสตร ซึ่งเกิดข้ึนเน่ืองจากผูเรยีน สวน
ใหญไมชอบเรียนวิชาคณติศาสตร และมผีลการเรียนอยูในระดับท่ีไมนาพอใจนักเรียนคิดแกปญหาคณติศาสตร 
ไมเปน การเรยีนการสอนจึงมีลักษณะเปนการเลียนแบบ นักเรียนทําแบบฝกหัดหรือทําการบานไมได นักเรียนไมสนใจ 
และไมตั้งใจเรียน นักเรยีนสวนมากไมมีทักษะในการคิดคํานวณ และไมมีทักษะในการคิดแกไขปญหาคณิตศาสตร 
 การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรใหผูเรยีนไ ดเรยีนรูโดยใชกระบวนการ Active leaning เปนการฝกปฏิบัติ 
ใหนักเรียนกลาคิดกลาทําและรวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึนการมีสวนรวมน้ีชวยใหนักเรยีนเกิดความกระตือรือ- 
รนและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนกลุมหรือทํางานเดี่ยวกับการทํางานรวมกับผูอ่ืนและไดมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
ชวยใหนักเรียนไดมสีวนเปนรวมในการเรยีนน้ันๆการมีสวนรวมจะชวยลดความกลัวในเรื่องความผดิพลาดและจะเปนโอ 
กาสสําหรับครูท่ีจะใหขอมลูยอนกลับแกนักเรยีนเพ่ือใหนักเรียนพัฒนาตนเองใหดีข้ึนดังน้ันจึงกลาวไดวาการเรยีน 
คณิตศาสตร มิใชเพียงแคผูสอนตองสรางองคความรูใหกับผูเรยีนเทาน้ันแตเปนการสรางเจตคติท่ีดีใหกับผูเรยีน  ตองทํา
ใหผูเรียนไมรูสึกวาการเรียนคณิตศาสตรเปนเรื่องท่ีนาเบ่ือ ทําใหผูเรียนรูสึกอยากเรียนคณิตศาสตร 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจ ท่ีจะพัฒนาทักษะการเรยีนรูทางคณิตศาสตรโดยใชการจัดคายคณิตศาสตรโดยใช 
กระบวนการ Active leaning ไปพัฒนาผูเรียนโดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติท่ีดตีอ 
คณิตศาสตร  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 4 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ 

Active Leaning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับเกณฑ 
3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 

Leaning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 

Leaning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดกิจกรรม 
คายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานกลุมเปาหมาย 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 109 คน         โรงเรียนบาน
พรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

ดานเน้ือหา  
- เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 สอดคลองกับเน้ือหาสาระคณติศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และ การวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปน 

ดานตัวแปร 
- ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
- ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ทักษะการทํางานเปนทีม 
เจตคตติอคณติศาสตร 

 ดานระยะเวลา 



การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Leaning  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 

- ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
กรอบเเนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 109 คน โรงเรียนบานพรานกระตาย 
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

เคร่ืองมือวิจัย 
1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning การจัดกิจกรรมดําเนินการ 

ใน 2 ลักษณะ ไดแก  
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด  

เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 2 กิจกรรม แตละกิจกรรม 
มี  ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละสาระ 
การเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุม ศึกษา
สถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 
  1.2 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ  และกิจกรรมแขงเบ้ีย  
2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี      

ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี       
   1. ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning ซึ่งจะ
เนนการใชกระบวนการ Active Leaning ในการทํากิจกรรม โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรม  จะจัดอยูในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
  2. จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละ 
กิจกรรมระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 
  3. ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  คาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี       
  1. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning เปนเวลา 1 วัน โดย
จัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ข้ันตอน ไดแก  



ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละสาระการเรียนรู 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษาสถานการณ หรือ
โจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 

โดยนักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะวิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  
2. กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลงประจํากลุม 

จากน้ันใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการ  ตามสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค หลังจากการแขงขันพ่ี
เลี้ยงประจําฐานจะสรุปเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะเน้ือหาและกระบวนการท่ีแตกตางกัน ข้ั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล  
(Check : C )ดําเนินการดังน้ี       นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร       

ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี        
นําขอผิดพลาดในการประชุม สรุปงานและผลการประเมิน ไปปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้ง 

ตอไป ซึ่งการปรับปรุงแกไขแบงเปน 2 ระยะ        
 ระยะท่ี 1 

1. เมื่อดําเนินกิจกรรมในวันแรกเสร็จสิ้น จะประชุม สรุปการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พิจารณาหา
ขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning ท่ีควรปรับปรุงแกไข  

ระยะท่ี 2 
1  .ประชุมสรุปกิจกรรมหลังจากการจัดกิจกรรม เพ่ือหาขอผิดพลาดท่ีควรปรับปรุงแกไข และกําหนดกิจกรรม 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning ซึ่งเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม 

และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
2   .การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของนักเรียน ท่ีเขารวม

กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที )t-test one group (
 เทียบกับเกณฑรอยละ70 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 

4หลังการจัดคาย  และเจตคติตอคณิตศาสตร  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม   .ของ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย) x� และ (สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน   (.S.D )
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49       หมายถึง ระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49       หมายถึง ระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี  
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย โดยกิจกรรมแบงออกเปน  
2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  

1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 5  จํานวน  2551 สาระการเรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม 
ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและ



ความจําเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ได
แก  
1. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตรแตละสาระการเรียนรู  
2. ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษาสถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และ
ทําความเขาใจรวมกัน 
3. ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 

1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Leaning กับเกณฑ พบผลดังตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวม  กิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning 

 n µ x� S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 109  13.83 .00 46.25  

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ// อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  โดยมีคา t =46.25  และ คา Sig. =  

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Leaning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 2  

ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )..DS  ของทักษะการทํางานเปนทีมของ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย  หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Leaning 
 
 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  ..DS  ระดับการปฏิบัติ 
ขอ1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 3.84 0.96 มาก 
ขอ2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.12 0.78 มาก 
ขอ3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 3.99 0.87 มาก 
ขอ4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.32 0.85 มาก 
ขอ5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 4.16 0.91 มาก 
ขอ6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 3.85 0.958 มาก 
ขอ7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.75 0.98 มาก 
ขอ8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 3.81 0.85 มาก 
ขอ9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 3.94 0.86 มาก 
ขอ10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.14 0.82 มาก 
รวม 3.99 0.88 มาก 

จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย มีทักษะการทํางานเปนทีม

โดยรวมอยูในระดับมาก ) X = 3.99 และ ..DS = 0.88( เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 

มีคาเฉลีย่สูงสุด ) X = 4.32 และ ..DS = 0.85( รองลงมาคือขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได  ) X = 4.16 และ 



..DS = 0.91(  และขาพเจามสีวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  ) X = 4.14 และ ..DS = 0.82(  
ตามลาํดับ 

4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 3 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ย )𝑋�( และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D (.ของเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning 

เจตคตติอคณติศาสตร X� S.D. ระดับปฏิบัติการ 

ขอ 1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.51 0.80 มากท่ีสุด 
ขอ 2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 3.71 0.80 มาก 
ขอ 3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.23 0.75 มาก 
ขอ 4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 3.84 0.84 มาก 
ขอ 5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.64 0.56 มากท่ีสุด 

ขอ 6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบ และมี
เหตุผล 

4.15 0.76 มาก 

ขอ 7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิด ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

4.19 0.71 มาก 

ขอ 8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิด อยางเปน
ระบบ 

4.06 0.90 มาก 

ขอ 9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.10 0.80 มาก 
ขอ 10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิด ความ
สนุกสนาน 

4.07 0.79 มาก 

รวม 4.15 0.77 มาก 

   
จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตายมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวม อยูใน

ระดับมาก  ) X = 4.15 และ ..DS = 0.77 ( เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี

ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ) X =4.64 และ ..DS =0.56(  รองลงมาคือ ขาพเจามี

ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   ) X =4.51 และ ..DS =0.80 ( และ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทาย

ความสามารถของขาพเจา ) X = 4.23 และ ..DS = 0.75( ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย     

1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning โดยกิจกรรม 
แบงเปน   คือ  ลักษณะ  2กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการ
เรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และ
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกม
ของฐานน้ันๆ ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษาสถานการณหรือโจทยท่ี
กําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
และข้ันสรุป  นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิม
ความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอม



ทาทางประกอบ เปนการฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรม
นันทนาการจะจัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม รวมท้ังความสามัคคีกันภายในกลุม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม   รองลงมาคือ ขาพเจาสามารถ
เปนผูนําของกลุมไดและขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 

4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตร และมีความสุขท่ีไดเรียนคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตรและ วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา  ตามลําดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย   

การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม และข้ันสรุป เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือปฏิบัติ สวนกิจกรรม
นันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่ม
กิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวง
กอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช  )2560   (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีจัด  กลาววา   (
และ  ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง  อยูในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู
 ความสามารถทางคณิตศาสตรโดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคลองกับ 
สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี หรือ ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูใน
กิจกรรมฐานตางๆ  

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Leaning โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรม
เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงกลุมทํากิจกรรม และสรุปรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555)  นักเรียน
เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะตางๆ
ท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร  จะเนนการนํากระบวนการ Active 
Leaning 
ขอเสนอแนะ  
 อเสนอแนะในการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ข    

1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร    

2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอไป จะตองทําใหเกิดเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      



3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตร ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู 
อ่ืนๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป     
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียน ในแตละ

ชวงช้ัน 
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พรอมท้ัง ศึกษา

ความคงทนในการเรียน 
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