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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและเพื่อศึกษำสมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผูเ้รียน กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
จ ำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฐำน Cup challenge กิจกรรมฐำน คนละครึ่งหัวใจ กิจกรรมฐำนปริศนำในถ้ ำ กิจกรรมฐำนเชือกพิสดำร 
กิจกรรมฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนผู้เรียน จ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง และฉบับที่ 3 
แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับเพื่อนประเมินผู้เรียน ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
ร้อยละ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีควำมเหมำะสม  อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 และภำพรวมของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค่ำร้อยละ 78.82  
เมื่อพิจำรณำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมจ ำนวนของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส ำคัญอยู่
ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
  
ค าส าคัญ : กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

Abstract  
This research aimed to create a math camp activity that enhances learners’ key competencies and to study 

learners' key competencies after participating in a math camp activity that enhances learners’ key competencies. 
Participants were 80 junior high school students from PhuKhiao school, Chaiyaphum province. The research instruments 
were math camp activities that enhanced learners’ Key competencies. They consisted of 5 activities, which were the cup 
challenge base activity, the half heart base activity, the mystery base activity in the cave, the baroque rope base activity, 
and the answer game base activity. In addition, the evaluations of learners’ key competencies included self-evaluation, 
teacher evaluation, and peer evaluation. The mean, standard deviation, and percentage were used to analyze the data. 
The results showed that math camp activity that enhanced students’ key competencies that the researcher created at 
the most appropriate level. The arithmetic mean was 4.55, the standard deviation was 0.37, and the overall of the learners’ 
key competency was excellent, which was 78.82 percent. When considering the learners’ key competencies in each area, 
it was found that all aspects were at an excellent level and the number of learners with the most excellent level was 
the ability to communicate, followed by the ability to use technology, the ability to think, the ability to use life skills, and 
the ability to solve problems, respectively. 
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บทน า   
ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

มนุษย์ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  เสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ 
ทุนมนุษย์และปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย
กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตควบคู่กับกำรปฏิรูปที่ส ำคัญทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนมี
ควำมดีอยู่ใน ‘วิถี’ กำรด ำเนินชีวิตและมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่  กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีกำร
ออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครูกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง [1]  

จำกระบบกำรศึกษำของประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทำงกำรศึกษำหลำยอย่ำงหนึ่งในปัญหำนั้น คือ ปัญหำเรื่องของกำร
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ เพรำะระบบกำรศึกษำของโรงเรียนยังคงยึดติดกับวิธีกำรสอนแบบเดิม ท ำให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังด้วยกำรเรียนรู้
แบบท่องจ ำเพื่อน ำไปสอบมำกกว่ำที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์  กำรสังเครำะห์ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเอง  
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สำมำรถน ำควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ทักษะและคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่ตนเรียนรู้มำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้ คือ เด็กไทยนั้นมีสมรรถนะที่ต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น อันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบอย่ำงมำกในกำรแข่งขันกับ
นำนำประเทศ จึงท ำให้ทำงภำครัฐจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรกำรเรียนรู้ใหม่ โดยเปลี่ยนจุดเน้นจำกที่เคยเป็นหลักสูตรที่เน้น
เนื้อหำ (content - based) คือ เน้นเนื้อหำวิชำ และมีมำตรฐำนและตัวชี้วัดจ ำนวนมำก ไปเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
(competency-based) คือ มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง ยึดควำมสำมำรถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่ำผู้เรียนจะมีทักษะและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม [2]  

จำกกำรประเมินผลกำรศึกษำของไทยจำกหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ชี้ชัดว่ำคุณภำพกำรศึกษำไทยมีปัญหำ 
ผลกำรประเมินในโครงกำรประเมินผู้เรียนนำนำชำติปี 2018 โดยองค์กำร OECD ตั้งแต่ปี 2012 – 2018 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยวิชำ
คณิตศำสตร์ของผู้เรียนไทยมีแนวโน้มลดต่ ำลง โดยในปี 2012 มีคะแนนเท่ำกับ 427 ปี 2015 มีคะแนนเท่ำกับ 415 และในปี 2018  
มีคะแนนเพิ่มขึ้นจำกปี 2015 เป็น 419 คะแนน ถึงแม้แนวโน้มคะแนนในปี 2018 จะสูงขึ้นกว่ำปี 2015 แต่ก็สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย [3] 
รวมถึงกำรจัดกำรทดสอบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test: O-Net)  ตั้งแต่ปี 2558-2561 พบว่ำ  
ผลกำรประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 วิชำคณิตศำสตร์ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย o-net ลดต่ ำลง โดยในปี 2558 มีคะแนนเท่ำกับ 
32.40 ปี 2559 มีคะแนนเท่ำกับ 29.31 และปี 2560 มีคะแนนเท่ำกับ 26.30  แม้ในปี 2561 จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 30.28 แต่ก็ยัง
ถือว่ำมีแนวโน้มลดลงจำกปี 2558 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะคณิตศำสตร์ [4]  

จำกเหตุผลดังกล่ำวชี้ให้เห็นได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์นั้น ครูควรจัดเนื้อหำให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นควำมสัมพันธ์ของคณิตศำสตร์ที่เรียนกับสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง เลือกกิจกรรมที่สัมพันธ์
หรืออยู่ในควำมสนใจของผู้เรียน ใช้สื่อกำรสอนหลำยรูปแบบและเลือกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนทรำบเป้ำหมำยของ
กิจกรรมและเน้นกำรปฏิบัติจริง กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหำด้วยวิธีกำรของตนเอง โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ  
ให้ผู้เรียนรู้จักคิด และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพำะ หมวด 4 มำตรำ 22 มำตรำ 23 และ มำตรำ 24 สรุปได้ว่ำกำรจัด
กำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้  และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ จัดเนื้อหำและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำม
ถนัดของผู้ เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ 
และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จริง ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น [5] 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพ
มนุษย์ โดยกำรพัฒนำคนให้เหมำะสมตำมช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรรพัฒนำทักษะให้สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่  21 นอกจำกนี้หลักสูตรฯ ยังมีกำรก ำหนดให้
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยหนึ่งในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในเวทีระดับโลก กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกส ำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ [6] หลักสูตรฯ ได้ก ำหนดสมรรถนะส ำคัญไว้ คือ กำรวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมำจำกควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ปฏิบัติงำน หรือสร้ำงผลงำนได้ ซึ่งสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี [7]กำรจัดกิจกรรม
ค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนโดยจัดให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ณ สถำนที่หนึ่งในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์มีประสิทธิภำพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำและเรียนรู้จำก
ธรรมชำติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำสมรรถนะที่ส ำคัญผู้เรียน เป็นต้น กำรจัด
กิจกรรมค่ำยคณิศำสตร์มีทั้งกิจกรรมทำงวิชำกำร และกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะกระบวนกำร และ
ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ในสภำพแวดล้อมที่จัดให้ [8-9] สอดคล้องกับ [10] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์มีส่วนส ำคัญที่ช่วยเสริม
หลักสูตรคณิตศำสตร์ให้บังเกิดผล เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของ
คณิตศำสตร์ ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่ำง ๆ อีกทั้งกำรจัด
ค่ำยคณิตศำสตร์โดยแบ่งผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกลุ่มจะท ำให้ผู้เรียนฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่น ๆ  
มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน และรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เป็นกำรปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ จะเห็นว่ำค่ำยคณิตศำสตร์
มีประโยชน์ทั้งในด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะและกระบวนกำร และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงควรให้ควำมส ำคัญและจัดให้มีค่ำย
คณิตศำสตร์แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ [11] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจกำรพัฒนำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภำพกำรศึกษำไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1 เพื่อสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
2 เพื่อศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่ใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
2.1 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน มีจ ำนวน 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นำที  

โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน หลักสูตร เอกสำรที่เกี่ยวกับกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของ

ผู้เรียน และเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ 
2.1.2 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
2.1.3 สร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
2.1.4 น ำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เสนอผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน  

เพื่อตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ  
2.1.5 ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
2.1.6 ทดลองใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2.1.7 ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ำไปใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
2.2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน มี 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับ

ครูผู้สอนประเมินผู้เรียน (ให้พี่สีแต่ะละสีเป็นผู้ประเมิน) ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับผู้เรียนประเมิน
ตนเอง และฉบับที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับเพื่อนประเมินผู้เรียน โดยน ำผลคะแนนกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนมำเทียบกับเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ดังนี้ 
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ร้อยละของผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
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ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 
2.2.1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน หลักสูตร เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น และเนื้อหำสำระรำยวิชำคณิตศำสตร์ 
2.2.2 สร้ำงแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
2.2.3 น ำแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เสนอผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน  
2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
2.2.5 ทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนหนองไผ่  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแล้วน ำไปใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ผู้วิจัยจัดค่ำยคณิตศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับกลุ่มทดลอง นั่นคือ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 60 คน ในวันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 โดยใช้กิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เมื่อทดลองใช้เสร็จผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์และปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

3.2 ผู้วิจัยจัดค่ำยคณิตศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับกลุ่มเป้ำหมำย นั่นคือ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน ในวันเสำร์ที่ 20 มีนำคม 2563 โดยใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)  และน ำผลที่ได้จำกแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนทั้ง  3 ฉบับ  
มำค ำนวณหำค่ำร้อยละทั้งภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพ 
ของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในแต่ละด้ำน 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ผู้วิจัยได้สร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผู้วิจัยได้น ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 
ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ ซึ่งมีประเด็นกำรประเมินควำมเหมำะสม ดังนี้ 1) ชื่อกิจกรรม 2) วัตถุประสงค์ 3) วัสดุและ
อุปกรณ์ 4) กำรด ำเนินกิจกรรม 5) กำรประเมินผล แล้วน ำผลมำเทียบกับเกณฑ์แปลควำมหมำยในแต่ละระดับ ดังนี้ 1.00 – 1.49 
เหมำะสมน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 เหมำะสมน้อย 2.50 – 3.49 เหมำะสมปำนกลำง 3.50 – 4.49 เหมำะสมมำก 4.50 – 5.00 
เหมำะสมมำกที่สุด ผลดังตำรำงที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 

กิจกรรมฐาน ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแปลผล 
Cup challenge 4.60 0.38 เหมำะสมมำกที่สุด 
คนละครึ่งหัวใจ 4.73 0.19 เหมำะสมมำกที่สุด 
ปริศนาในถ  า... 4.53 0.38 เหมำะสมมำกที่สุด 
เชือกพิสดาร 4.47 0.47 เหมำะสมมำก 
เกมอักษรน าค าตอบ 4.40 0.45 เหมำะสมมำก 

รวม 4.55 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โดยกำรตรวจสอบควำม
เหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์จำกผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
แต่ละฐำน พบว่ำ ฐำนคนละครึ่งหัวใจ เป็นกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.19 รองลงมำ คือ ฐำน Cup challenge มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.38 ฐำนปริศนำ
ในถ้ ำ... มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.38 ฐำนเชือกพิสดำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.47 และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 ตำมล ำดับ 
 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์นี้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ฐำน ดังนี้  
 ฐำนที่ 1 Cup challenge เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ซึ่งผู้เรียน
จะได้ร่วมกันในกำรรับและส่งสำร ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร และประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำม
ขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

 
รูปที่ 1 กิจกรรมฐำน Cup challenge 

 

 ฐำนที่ 2 คนละครึ่งหัวใจ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ซึ่งผู้เรียนจะได้
คิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมฐำน คนละครึ่งหัวใจ 

 

 ฐำนที่ 3 ปริศนำในถ้ ำ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ซึ่งผู้เรียนจะ
ได้กำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ 
เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคมแสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 3 กิจกรรมฐำน ปริศนำในถ้ ำ 

 

 ฐำนที่ 4 เชือกพิสดำร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ซึ่งผู้เรียน
จะได้กำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมฐำน เชือกพิสดำร 

 

 ฐำนที่ 5 เกมอักษรน ำค ำตอบ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรเทคโนโลยี   
ซึ่งผู้เรียนจะได้กำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมีทักษะ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำน
กำรเรียนรู ้กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ถูกต้องเหมำะสมและมีคุณธรรม 
 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมฐำน เกมอักษรน ำค ำตอบ 

 

 2. ผลการศึกษาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ระหว่ำงจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ผู้วิจัยได้ประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (พี่สีแต่ะละสีเป็นผู้ประเมิน) เมื่อจบ

กิจกรรมฐำนทั้ง 5 ฐำน ผู้วิจัยแจกแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับผู้เรียน จ ำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับประเมินตนเอง และ
ฉบับประเมินเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ร้อยละของผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 81.22 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 76.85 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 77.73 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 78.25 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 80.05 ดีเย่ียม 

ภาพรวมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 78.82 ดีเยี่ยม 
 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค่ำร้อยละ เท่ำกับ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำน 
มีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ตารางท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน (ร้อยละ)ของผู้เรียน 
ดีเยี่ยม  ดี พอใช้  ปรับปรุง  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 80 46 (57.50) 32 (40.00) 2 (2.50) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 80 45 (56.25) 32 (40.00) 3 (3.75) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 80 40 (50.00) 35 (43.75) 5 (6.25) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 80 43 (53.75) 33 (41.25) 4 (5.00) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 80 45 (56.25) 33 (41.25) 2 (2.50) - 

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ จ ำนวนของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุก
ด้ำน จ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับสรรมถนะส ำคัญของผู้เรียนในระดับดีเยี่ยมจ ำนวนมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน 5 ฐำน 
ได้แก่ ฐำน Cup challenge ฐำนคนละครึ่งหัวใจ ฐำนปริศนำในถ้ ำ ฐำนเชือกพิสดำร และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 
3 ท่ำน ได้ประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ของแต่ละกิจกรรม  พบว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37  
 2. ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
เท่ำกับ ร้อยละ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน 5 ฐำน 
ได้แก่ ฐำน Cup challenge ฐำนคนละครึ่งหัวใจ ฐำนปริศนำในถ้ ำ ฐำนเชือกพิสดำร และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ ผู้เชี่ยวชำญ
ประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ของแต่ละกิจกรรม ผลปรำกฏว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 ทั้งนี้ เนื่องจำกกิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยท ำให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ท ำงำนรวมกันเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี นอกจำกนี้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ยังมี
นันทนำกำรซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเพลิดเพลิน เป็นกันเอง ไม่เขินอำย สนุกสนำน ผลที่ตำมมำ คือ ผู้เรียนจะแสดงควำมสำมำรถ
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ออกมำอย่ำงเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ [8] กล่ำวว่ำ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกำรศึกษำคณิตศำสตร์นอกห้องเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
ในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร และนันทนำกำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ทักษะกระบวนกำร
และประสบกำรณ์ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ในสภำพแวดล้อมที่จัดให้และส่งเสริมให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์  และสอดคล้อง
กับ [12] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่มีออกแบบเนื้อหำเหมำะสมกับวัยของผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลำกหลำยอำทิ  กิจกรรมนันทนำกำรมี
กำรฝึกสมองซีกซ้ำยและซีกขวำโดยมีกิจกรรมปรบมือจ ำนวนคู่จ ำนวนคี่ กำรคิดท่ำประกอบเพลงคณิตศำสตร์ประจ ำกลุ่ม ท ำให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหำและฝึกกำรให้เหตุผลโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ในชุดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 2. ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
เท่ำกับ ร้อยละ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ ทั้งนี้ เนื่องจำกกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ท ำให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอด ควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์จำกกำร
รับข้อมูลอย่ำงมีเหตุผลและเหมำะสม ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ สร้ำงสรรค์ และมี
วิจำรณญำณ ใช้ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม นอกจำกนี้ผู้เรียนยังได้น ำควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิตมำใช้ในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เผชิญ และผู้เรียนยังได้น ำควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้
เทคโนโลยีมำใช้พัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ [7] พฤติกรรมที่เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ/ควำมสำมำรถ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ปฏิบัติงำน หรือสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นกว่ำเพื่อนร่วมงำนอื่น ๆ ในชั้นเรียน และ
สอดคล้องกับ [10] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เปิดโอกำสให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำโดยแต่ละคนในกลุ่มสำมำรถ
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท ำให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมสันทนำกำรสอดแทรกท ำให้เกิดควำมสนุกสนำน 
ซึ่งส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหลังสูงกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 กำรพัฒนำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ในกำรออกแบบกิจกรรมควรเป็น
กิจกรรมที่มีเนื้อหำเหมำะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน  

1.2. กำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำไปใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน   
เพื่อท ำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนที่คงทนและเพิ่มมำกขึ้น 

1.3 กำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นควรมีครูคณิตศำสตร์เข้ำมำร่วมสังเกตกำรณ์และ
ประเมินผลสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
 2.1 ควรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้ำงเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์  
 2.2 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้ครบทุกด้ำน 
 2.3 ควรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
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