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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือ

เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลัง
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกลุมเปาหมาย เปนนักเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 72 คน ไดแก กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา แบบวัดทักษะ
การแกปญหา แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน
วางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรม

ท่ีเปนการสงเสริมทักษะการแกปญหา ใน 4 ข้ันตอนไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันข้ันวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน 
และข้ันตรวจสอบ และกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารับความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  

2. นักเรียนมีทักษะการแกปญหาหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

3. นักเรียนทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทํางานตาม
หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  
และนักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ  

4. นักเรียนเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความสุขกับการ
เรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน และขณะท่ี
ครูสอนนักเรียนจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 
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Abstract 



 This research aims to develop Math Camp activities to promote mathematics problem solving 
skills, to compare mathematics problem solving skills with criteria, to study teamwork skills and attitude 
towards mathematics after using Math Camp activities. The methodology was conducted in 4 stages :  
Plan (P), Do (D), Check (C) and Act (A). Data analyzed by content analysis, means, standard deviation ,and 
t-test. The result found that Math Camp activities do promote mathematics problem solving skills were 
divided into 2 types academic activities academic activities which was focus on mathematics problem 
solving skills in for steps were Understanding  the problem, Devising a plan, Carrying out the plan and 
Looking back. The recreation activities focus of enjoying and prepare the students ready to academic 
activities.The students had problem solving skills after using Math Camp activities was significance higher 
than 70% at .05 level.They had teamwork skill in high level, and hightest average on they student 
perform assignment to complete, then student are involved in making the work completed on the 
scheduled time, and student attitudes towards math, on many level respectively. Finally the student had 
at the attitude to mathematics is very high, student enjoys learning mathematics, then mathematics is 
one of the subjects in challenging the ability of students, and while teacher and students intending to 
pursue without feeling disgusted respectively.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนา
ทักษะใหมๆ ท่ีจําเปน อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการ
ทํางาน ซึ่งทักษะการแกปญหาก็เปนหน่ึงในทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อันจะกอใหเกิดความพรอมของนักเรียน เพ่ือเขาสู
โลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน (ไสว ฟกขาว, 2558) การแกปญหาเปนทักษะท่ีเปนประโยชนสําหรับการเผชิญกับ
ความยุงยากของปญหาตางๆ เปนความสามารถในการใชประสบการณกําหนดทางเลือกเพ่ือจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับตนเองท่ีสุด แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับนักเรียนน้ัน ตองใหนักเรียนได



ฝกฝนทักษะของการแกปญหาในประเดน็ปญหาท่ีหลากหลาย ใหประสบการณโดยตรงของปญหาในชีวิตประจําวัน จึงจะทําให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา (ไพโรจน คะเชนทร, 2555)       
 กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีชวยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทาง
คณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง โดย
ในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ คายคณติศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ี
ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปน
อยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (สถาบัน
การสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,2549) ซึ่งเปนการเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวย
เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรอีกดวย (ยุภาดี ปณะราช, 2560) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมคายคณติศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรใหกับนักเรียน โดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เกิดเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และ
ยังพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน     
ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกับเกณฑ 
3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 
4. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 
สมมติฐานการวิจัย         

      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 

 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สอดคลองกับเน้ือหา
สาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 5 
สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน   ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ตัวแปรตาม  ไดแก  - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

- ทักษะการทํางานเปนทีม  
- เจตคติตอคณิตศาสตร 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนบานเพชรนิยม ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50 คน และโรงเรียน
บานปางลับแล ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 6 คน ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 
รวมท้ังสิ้น 56 คน  
 เครื่องมือวิจัย 

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมดําเนินการ 



ใน 2 ลักษณะ ไดแก  
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด  

เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 1 กิจกรรม แตละกิจกรรม 
มี 4 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการ 
อะไร ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา 
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม  

  ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจากการตรวจสอบความ
เปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบไดคนพบวิธีการแกปญหา
ใหม 

  ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาความถูกตอง
ของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรดั 
ชัดเจน เหมาะสมดีข้ึนกวาเดมิ และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา ขยายแนวคิดในการแกปญหาให
กวางไกลข้ึนกวาเดิม 

1.2 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ  กิจกรรมทศกัณฑ กิจกรรมแขงเบ้ีย  
กิจกรรมคณิตศิลป และกิจกรรมใจดวงนอย 

2. แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 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. ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งจะเนน
สงเสริมทักษะการแกปญหา โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรมจะจัดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
  2. จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละกิจกรรม
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 
  3. ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี        
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนเวลา 2 วัน โดยจัดเปน
ฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต และการวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 4 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร ปญหากําหนดอะไร
ใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา 
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม  

 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปได
ของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบไดคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาความถูกตองของคําตอบ
และวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน 
เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหา 



ท่ีผานมา ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลข้ึนกวาเดิม  
โดยนักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะวิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  

2. กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลงประจํากลุม จากน้ัน
ใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนาน 
และสรางสรรค หลังจากการแขงขันพ่ีเลี้ยงประจําฐานแจกสรุปความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการแกปญหา  
ของเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะมีกระบวนการแกปญหาท่ีแตกตางกันออกไป      

ข้ันประเมินผล  (Check : C )ดําเนินการดังน้ี       
 นักเรียนทําแบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร         

ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี         
นําขอผิดพลาดในการประชุม สรุปงานและผลการประเมิน ไปปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้ง 

ตอไป ซึ่งการปรับปรุงแกไขแบงเปน 2 ระยะ        
 ระยะท่ี 1 

1. เมื่อดําเนินกิจกรรมในวันแรกเสร็จสิ้น จะประชุม สรุปการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาด 
ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท่ีควรปรับปรุงแกไข  

ระยะท่ี 2 
2. ประชุมสรุปกิจกรรมหลังจากการจัดกิจกรรมท้ังสองวัน เพ่ือหาขอผิดพลาดท่ีควรปรับปรุงแกไข 

และกําหนดกิจกรรม  
การวิเคราะหขอมูล 

1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา ซึ่งเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม และใช
วิธีการวิเคราะหเน้ือหา 

2. การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา วิเคราะห
ขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ 
ท่ี .05 

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาคณิตศาสตร  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (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 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี 

           1. การพัฒนา
กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6
โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรยีนบานปางลับแล โดยกิจกรรมแบงออกเปน  
2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  

1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบดวย 
เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความ 
จําเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก  
 
 



1. ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานน้ันๆ  
2. ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน   
3. ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวรวมกัน                      
4. ข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา การจัดกิจกรรม
วิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 

 

 
 
 
  
 

             ภาพท่ี 1 สามทหารเสือ    ภาพท่ี 2 บันไดงูสมการ 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพท่ี 3 กูระเบิด    
 
 
 

 
 
 
   ภาพท่ี 4 โดมิโน       ภาพท่ี 5 แทนแกรม 

 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  

2. การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กับเกณฑ พบผลดังตาราง 1  
 
 
 
ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑ  

 n µ x� S.D. t Sig. 

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 56 14 15.07 2.72 2.99 .004 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
15.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.72 โดยมีคา t = 2.99 และ คา Sig. = .004    

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการ 



แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล 
พบผลดังตาราง 2          

ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ทักษะการทํางานเปนทีม x� S.D. ความหมาย 

ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.29 0.89 มาก 
ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.52 0.76 มากท่ีสุด 
ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.23 0.87 มาก 
ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.29 0.80 มาก 
ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.36 1.46 ปานกลาง 
ขาพเจาแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.38 0.75 มาก 
ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.97 มาก 
ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.23 1.01 มาก 
ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.34 0.88 มาก 
ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.48 0.95 มาก 

รวม 4.24 1.00 มาก 

 
จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล มี

ทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.24 และ S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจา

ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x� = 4.52 และ S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ขาพเจามีสวนใน

การทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( x� = 4.48 และ S.D. = 0.95)  และขาพเจาแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม (

 x� = 4.38 และ S.D. = 0.75) ตามลําดับ   
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหา 

ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล พบผลดัง
ตาราง 3 

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เจตคตติอคณติศาสตร  x� S.D. ความหมาย 

ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.77 0.54 มากท่ีสุด 
ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 4.13 0.81 มาก 
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.39 0.71 มาก 
ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 4.32 0.81 มาก 
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชใน 
        ชีวิตประจําวันได 

4.46 1.25 
มาก 

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 3.73 1.31 มาก 
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.75 1.15 มาก 
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ 4.07 1.28 มาก 
ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.07 1.11 มาก 
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 3.73 1.20 มาก 

รวม 4.04 1.10 มาก 

  จากตาราง 1  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล มี

เจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.04 และ S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี



ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x� = 4.77 และ S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึง

ท่ีทาทายความสามารถ ( x� = 4.39 และ S.D. = 0.71) และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ( 

x� = 4.32 และ S.D. = 0.81) ตามลําดับ 
สรุปผลการวิจัย     

1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรม 
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระ
การเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรม
การเรียนรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการ
เลนเกมของฐานน้ันๆ ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน  ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตาม
แผนท่ีไดวางไวรวมกัน  และข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา  
สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลง
คณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางเจตคติท่ีดี
ตอคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม รวมท้ังความสามัคคีกันภายในกลุม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และแสดงความคิดเห็น 
ท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ 

4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตร และมีความสุขท่ีไดเรียนคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 
ตามลําดับ      
อภิปรายผลการวิจัย    

การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการแกปญหา โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม
วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผน 
ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบ เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือปฏิบัติ และยังชวยเสริมสรางทักษะการ
แกปญหา สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเปนการเตรียมความ
พรอมกอนท่ีจะเริ่มกิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดให
กิจกรรมอยูในชวงกอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววา 
การเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเปนการ
เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสอดคลองกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีจัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ี
ชวยเพ่ิมพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง และความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ัง
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) 
กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการ
แกปญหา  การใหเหตุผล หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ  

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา มีทักษะการแกปญหา สูงกวาเกณฑรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา



อยางถูกตอง โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการทําความ
เขาใจปญหา การวางแผน การดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบรวมกันอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555) 
นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะการ
แกปญหา รวมท้ังทักษะตางๆท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรจะเนนสงเสริมทักษะการแกปญหาอยางถูกตอง 

 
 
 
 

ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช    

1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตร    

2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรมตอไป  
จะตองทําใหเกิดเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      

3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตร ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได     
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป     

1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรดวยข้ันตอนของโพลยา เพ่ือเสริมสรางทักษะการแกปญหา    
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พรอมท้ังศึกษาความ 

คงทนในการเรียน 
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