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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรหลังการจดักิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี 

ท่ีสงเสรมิการคดิวิเคราะห กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทานผูหญงิวิไลอมาตย

กุล (บานเปงเคลิ่ง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 160 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคายคณติศาสตร

ท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห แบบวัดทักษะการคดิวิเคราะห แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติ

ตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจยั 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมนิผล (C) และ

ข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

  ผลการวิจัยพบวา 

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มี 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 

ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหา

วิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก  

2. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคดิ

วิเคราะห การจัดกิจกรรมสูงกวากอนการเขารวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จ

ทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 

4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : คายคณิตศาสตร / ทักษะการคิดวิเคราะห / ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร   

 



_________________________________________ 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรช้ันปท่ี 3 คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

Abstract 

 This research aims to: To develop a strengthened mathematics camp. Analytical thinking 

skills a comparison of mathematics learning achievement after mathematics activity promotion. 

To study teamwork skills and attitudes towards mathematics. After participating in the math 

camp activities. The 4-step process consists of planning (P). To promote the thinking skills. In the 

subject matter, number and operation of geometric measurements, algebra and data analysis, 

and probability. Operation (D) is a math camp activity to develop math camp activities that 

promote critical thinking. It is a learning base. Assessment (C) is an assessment of the use of 

critical thinking skills. Teamwork skills And attitude to mathematics Improve (A) Apply the 

evaluation results to improve the math camp activities to be complete. 

 The result found that; 

 1. There are two types of activities in mathematics camps: academic activities and 

recreation. The academic activities consist of mathematical content in number and operations, 

geometric measurements, algebra and data analysis, and probability. There are 3 stages of 

learning activities: Describe the rules of each activity. Make students understand. Group Activity 

Students are divided into 2 groups. By giving each group an insight into the group and letting 

students solve problems using a math problem solving process. The facilitator of the activity, 

helping to check the answers of each student, showed that the students cooperated in 

completing the activity and concluded after the completion of the activity. Recreation Prepare 

students to be ready to learn in academic content. Have fun The music in the recreational 

activities will include music, math and music. Every song has a gesture to keep the students 

entertained. Recreational activities are organized as a group activity. Organized before the event 

begins. During activities And after participating in academic activities. 

2. Students participating in math camp activities that promote critical thinking skills. Have 

analytical skills after the activity before the event. Statistically significant at the .05 level. 

3. Students participate in math camp activities that promote critical thinking skills. 

Teamwork skills are at a high level. Considering the individual, I found that I respect the rules of 

the group. The highest average value was followed by my job duties. Assigned to completion. 

And I take part in making the work done in time, in chronological order. 

4. Students participate in math camp activities that promote critical thinking skills. 

Attitude toward mathematics was at a high level. When considering each item, I found that I 

enjoyed learning math. The average is the highest, the second is that I think that mathematics is 

a useful subject. Can be used in daily life. And I think that math is a fun thing to do in order. 

 



Keywords; Math Camp / Analytical thinking skills / teamwork skills /  

      Attitude toward Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกและกระแสสังคมไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีสามารถทําใหการปฎิรูปดังกลาว ประสบความสําเร็จอยาง

งดงาม และน่ันหมายถึงการปฎิรูปการศึกษาครั้งใหญท่ีสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกๆ รูปแบบ (ไพพรรณ 

เกียรติโชติชัย. 2545 หนา 50) ซึ่งการปฎิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญของการปฎิรูปการศึกษา สําหรับการ

เรียนรูท่ีมีความหมายน้ัน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หรือมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรู

ไปใชได สามารถถายโยงความรูสูชีวิตจริงได  ในการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ันเปนการประเมินผล

การเรียนรูท่ีเนนการคิดระดับสูง เมื่อพิจารณาการคิดระดับสูงสามารถแบงไดดังน้ี 1) การคิดระดับสูงในลักษณะถาย

โอน ไดแก การนําความรูไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต และการประเมิน 2) การคิดเชิง

วิจารณญาณ และ 3) การแกปญหา (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข. 2557 หนา 44-54) 

 ทักษะการคิดวิเคราะห เปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต เน่ืองจากทักษะการคิด

วิเคราะหประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญคือ ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการวิเคราะหขอผิดพลาด 

ทักษะการนําไปใช และทักษะการคาดการณ นอกจากน้ีทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีทุกคนสามารถพัฒนา

ได (ประพันธศิริ สุเลารัจ. 2553 หนา 54) ดวยการศึกษาท่ีเนนการทําได และลงมือทํา แลวออกมาเปนผลผลิต 

เ รียกไดว า  เปนการศึกษายุคผลิตภาพของการศึกษาไทย  4.0 นอกจาก นี้ยั งถือวา เปนยุค ที่ เ ข า สู

ศ ตวร รษ ที่  21  ซึ ่ ง ประกอบไปดว ยแนวคิด ที่มีคุณลักษณะอัน ไดแก  คิด วิ เ ค ร าะห  ( Cr i t ical)  คิด

สรางสรรค (Creative) คิดผลิตภาพ (Productive) และคิดรับผิดชอบ (Responsible) หรือ CCPR เพ่ือประโยชน

ของชุมชนตนเอง และชุมชนอ่ืนๆ (ไพฑูรย  สินลารัตน  และคณะ .  2559  หนา 10-11 )  

 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะหไปพัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิด

รับผิดชอบ การทํางานเปนหมูคณะ สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการศึกษา

ไทย 4.0  

 

 



 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอ-มาตยกุล (บานเปง

เคลิ่ง) กับกอนการจัดกิจกรรม 

 3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สูงกวา

กอนการจัดกิจกรรม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเนื้อหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 

พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

 

 

 

 

 

 ดานตัวแปร 

  -ตัวแปรตน 

   -การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห 

  -ตัวแปรตาม 

   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

   - ทักษะการทํางานเปนทีม 

   - เจตคติตอคณิตศาสตร 

 ดานระยะเวลา 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมาย 



นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล ( บานเปงเคลิ่ง )  ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 160 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนันทนาการ 

สําหรับกิจกรรมวิชาการประกอบดวย กิจกรรมท่ีบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหกับคณิตศาสตร ท่ี

สอดคลองกับเน้ือหาสาระการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร ในรูปแบบของเกมจํานวน 10 กิจกรรม ไดแก กบ

กระโดด , ทายวันเกิด , สมการไมจิ้มฟน , ตวงนํ้า , Sudoku เรขา , สมการบันไดงู , หอคอยฮานอย , สามทหารเสือ 

, จิ๊กซอวคณิต และคณิตคิดตอไป โดยแตละกิจกรรมมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละ

กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ซึ่งมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม 

ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียน 

รวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 

 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณโดยมุงเนนความสนุกสนาน 

ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบท่ีไดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร

ท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบเปนปรนัย 

3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของ 
ลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ  

4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีสรางโดยกระบวนการสนทนากลุมแลวได 

ขอสรุป เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันวางแผน (Plan : P) 

1. คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เปน

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ การทํางานเปนหมูคณะ 

สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ท่ีเช่ือมโยงสาระการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมโดยแตละกิจกรรม

จะเนนทักษะการคิดวิเคราะหเปนหลัก แบงเปน 10 กิจกรรม  จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ  ประสานไปยัง

ผูบริหารและครูท่ีโรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) ท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะ

การคิดวิเคราะห เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 

2. ประชุมตามกําหนดการ เพ่ือแจงหนาท่ี อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจ

รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับคณะวิทยากร 

ขั้นดําเนินการ (Do : D) 

ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางวันท่ี 24 - 25  

กุมภาพันธ พุทธศักราช 2561 กิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ 



กิจกรรมวิชาการ ไดแก  กิจกรรมเทคนิคคิดเลขเร็ว กิจกรรมประลองปญญา กิจกรรมพิชิตMath กิจกรรม

ทศกัณฑ กิจกรรมคณิตศิลป และกิจกรรม Math rally ประกอบดวย กิจกรรม 10 กิจกรรม ไดแก  

กิจกรรมท่ี 1 กบกระโดด  

กิจกรรมท่ี 2 ทายวันเกิด  

กิจกรรมท่ี 3 สมการไมจิ้มฟน  

กิจกรรมท่ี 4 ตวงนํ้า  

กิจกรรมท่ี 5 Sudoku เรขา   

กิจกรรมท่ี 6 สมการบันไดงู  

กิจกรรมท่ี 7 หอคอยฮานอย  

กิจกรรมท่ี 8 สามทหารเสือ  

กิจกรรมท่ี 9 จิ๊กซอวคณิต   

กิจกรรมท่ี 10 คณิตคิดตอไป 

กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรมแขงเบ้ีย 

ขั้นตรวจสอบ(Check : C) 

  1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

  2. นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 

  3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 

ขั้นปรับปรุงแกไข (Act : A) 

1. ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการ 

คิดวิเคราะห ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ คูมือ

กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหผิด พิธีเปดลาชากวากําหนดการ เทคนิคท่ีใชในกิจกรรมคิด

เลขเร็วคอนขางยาก นักเรียนไมเขาใจคําศัพททางวิชาการท่ีใชในการอธิบาย พิธีกรในชวงกิจกรรมพิชิตMath พูด

ผิดพลาดและเสียงเบา จากน้ันประชุมกิจกรรมของวันท่ี 25 วาแตละคนทําหนาท่ีอะไรพรอมท้ังนําขอผิดพลาดของ

วันท่ี 24 ไปปรับปรุง 

2.ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด 

วิเคราะห ของวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ นักเรียนไม

เขาใจกติกาการเลือกขวัญใจคาย นักเรียนไมเขาใจกติกาในชวงกิจกรรมคณิตศิลป  

 

 

 

   การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ( )..DS  และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

4.50 – 5.00       มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49       มีการปฏิบัติในระดับมาก 

2.50 – 3.49       มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49       มีการปฏิบัติในระดับนอย 



1.00 – 1.49       มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน 4 

ข้ันตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี

สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล 

(บานเปงเคลิ่ง) กับกอนการจัดกิจกรรม 

 ตอนท่ี 3 การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 ตอนท่ี 4 การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 

 รายละเอียดดังน้ี 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ 
กิจกรรมวิชาการ และ กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังน้ี  
  1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในชวงช้ันท่ี 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู 

จํานวน 10 กิจกรรม ดังน้ี  

   1) จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การบวก การ

ลบ การคูณ และการหาร  

   2) การวัด จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การตวง ความสัมพันธของหนวย

ความยาว 

   3) เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย รูปสามเหลี่ยม     รูปสี่เหลี่ยม 

รูปหาเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปวงกลม 

   4) พีชคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับ   แบบรูป แบบ

รูปของจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทากัน แบบรูปของจํานวน ลําดับเลขคณิตและลําดับเราคณิต ความสัมพันธ

และฟงกชัน  

   5) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย 

การคาดคะเนเก่ียวกับการเกิดของเหตุการณตางๆ โอกาสของเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ 

การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสารการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู  

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 

   ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแต

ละกิจกรรม ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 

   ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการ

ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทาง



คณิตศาสตร ซึ่งมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือ

ในการทํากิจกรรมจนสําเร็จ 

ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับ 

นักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 

 

 

 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 10 

 

 

 

 

        

 

    ภาพท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ       ภาพท่ี 2 จํานวนและการดําเนินการ  

      

     

 

 

       

   ภาพท่ี 3 การวัด         ภาพท่ี 4 การวัด 

  

 

 

 

 

               ภาพท่ี 5 เรขาคณิต        ภาพท่ี 6 เรขาคณิต 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 7 พีชคณิต          ภาพท่ี 8 พีชคณิต 

 

 

 



 

 

 

             ภาพท่ี 9 พีชคณิต                    ภาพท่ี 10 การวิเคราะหขอมูล 

                                          และความนาจะเปน 

1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณ 

โดยมุงเนนความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  ทําใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรู

ในกิจกรรมวิชาการ 

  2. การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเค

ลิ่ง) กับกอนการจัดกิจกรรม  พบผลดังตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร  

ท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทาน 

ผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) กับกอนการจัดกิจกรรม 

 

 

 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะ

การคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย

กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 9.41 และมีคาเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 12.19 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนการ

จัดกิจกรรมเทากับ 3.09 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.55 คา t = 7.37 และ Sig = 

.00 

 

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดัง

ตารางท่ี 2 

ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )..DS  ของทักษะการทํางานเปนทีม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)  

หลังการจัดการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  ..DS  ระดับการปฏิบัติ 
ขอ1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.22 0.92 มาก 
ขอ2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.31 0.92 มาก 
ขอ3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.28 0.97 มาก 
ขอ4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.33 0.91 มาก 
ขอ5. ขาพเจาฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.39 0.90 ปานกลาง 

 n �̅� R1 �̅� R2 S.D.1 S.D.2 t Sig 

ทักษะการคิดวิเคราะห 160 9.41 12.19 3.09 3.55 7.37 .00 



ขอ6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.27 0.94 มาก 
ขอ7. ขาพเจาเปนผูนําและผูตามท่ีดี 4.18 0.91 มาก 
ขอ8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมท่ีจะชวยใหงานสําเร็จ 4.20 0.99 มาก 
ขอ9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.27 0.97 มาก 
ขอ10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.30 0.94 มาก 
รวม 4.28 0.94 มาก 

 

จากตาราง 2  พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเค

ลิ่ง)  มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28 และ ..DS = 0.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.33 และ ..DS = 0.91) รองลงมาคือ ขาพเจาทํางาน

ตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ ( X = 4.31 และ ..DS = 0.92)  และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงาน

เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( X = 4.28 และ ..DS = 0.94) ตามลําดับ 

 

4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตารางท่ี 3 

ตาราง 3  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )..DS  ของเจตคตินักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการ 

กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห  

เจตคติตอคณิตศาสตร X  ..DS  ระดับการปฏิบัติ 
ขอ 1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.87 0.36 มากท่ีสุด 
ขอ 2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 4.28 0.75 มาก 
ขอ 3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ ขาพเจา 

4.42 0.70 
 

มาก 
ขอ4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ 
       หนาย 4.39 0.76 

 
มาก 

ขอ 5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.67 0.71 

 
มาก 

ขอ 6. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 
4.44 0.76 

 
มาก 

ขอ 7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 4.42 0.78 

 
มาก 

ขอ 8. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.51 0.71 มาก 
ขอ 9. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 

4.61 0.69 
 

มาก 
ขอ 10. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปน
ระบบ 4.47 0.71 

 
มาก 

รวม 4.51 0.69 มาก 

   



 

จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเค

ลิ่ง) มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.51 และ ..DS = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.87 และ ..DS = 0.-)  รองลงมาคือ 

ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ( X = 4.67 และ ..DS = 

0.71) และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ( X = 4.61 และ ..DS = 0.69) 

ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการประกอบดวยเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ 

การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู

แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 

ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน  ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการ

ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ซึ่งมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือ

ในการทํากิจกรรมจนสําเร็จ และข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกัน

อธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูใน

เน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน 

ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ัง

เปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะห

หลังการการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม

โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

ตามลําดับ 

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตร

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และขาพเจา

คิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 

 

อภิปราย  

1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลง

เบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะ

เรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปน



กิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรม ผลดังกลาว

สอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล       ( 2540. หนา 4 ) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมคณิตศาสตร

ประเภทหน่ึงของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอกหองเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพักแรมรวมกัน ณ ท่ี

ใดท่ีหน่ึงในชวงเวลาท่ีกําหนดให พรอมท้ังมีการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

คณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ีจัดใหและสงเสริมให

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร น่ันคือ มีการจําแนกแยกแยะ องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปน

สวนๆ เพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เช่ือมโยงความสําพันธอยางไร ( 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548. หนา 2 ) 

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะห

หลังการการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด

กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายชองเน้ือหา

คณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอน

การจัดกิจกรรมเริ่มจากการสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม

โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเนนการสงเสรมิความสัมพันธในการทํางานให

เกิดข้ึนโดยใชพลังของกลุมทําใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูความสําเร็จในเปาหมาย การทํางานโดยสมาชิกในทีมมี

ความพอใจรวมกันในงานท่ีปฏิบัติและมีความพึงพอใจตอเพ่ือนรวมงาน และสอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันท (2544 

หนา 62) กลาววา การทํางานรวมกันมี ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานน้ัน เปนการผสมผสานสมาชิกของกลุมซึ่ง

จะมีผลอยางมากตอการทํางานรวมกันตามเปาหมายของการสรางทีมงาน จึงเปนการสรางทีมท่ีมีการทํางานอยางมี

ชีวิตชีวาแทนท่ีจะเปนเหมือนเครื่องจักรและการประสานการทํางาน ของสมาชิกทุกคนในทีมใหมุงสูเปาหมายท่ีตั้งไว

รวมกัน ( วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535 หนา 142 )  

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตร

โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร ซึ่งเนนความรูสึกของผูเขารวมกิจกกรมท่ีแสดง

ออกมาในรูปแบบตางๆ มีท้ังเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติท่ีเปนกลาง ข้ึนอยูกับประสบการณ สภาพ

สิ่งแวดลอม และการตอบสนองของแตละบุคคล ผลดังกลาวสอดคลองกับ  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2550 หนา 3)  ท่ีกลาว

วาเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจท่ีมีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงในทางสังคม รวมท้ังเปนความรูสึกท่ีเกิดจาก

การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งเราหรือเก่ียวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ความรูสึกท่ีแสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคล

หรือสถานการณใดใดน้ันอาจเปนไปในทางท่ีดี ขัดแยง หรือเปนกลางก็ได ซึ่งเปนผลของการรับรูเก่ียวกับลักษณะท่ีดี

หรือเลวของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2518 หนา 3) 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆกอนท่ีจะดําเนินการจัด

กิจกรรมคายคณิตศาสตร 



 2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม

ตอๆไป จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนรูสึกไมเบ่ือ 

 3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู

อ่ืนๆ 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนแตละชวงช้ัน 

พรอมท้ังศึกษาความคงทนในการเรียนรู 

 2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร 
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