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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 23 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจต
คติต่อคณิตศาสตร ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Dependent Sample 
t-test , One Sample t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม และนักเรียน
ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน
เป็นทีม / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 This research is aimed to compare Mathematical Problem Solving Skills before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model), to compare Mathematical Problem Solving Skills 
after using 5T Model, and to study Teamwork Skills and Attitude toward Mathematic after using 5T 
Model. The sample were 23 Grade 6 students from Anuban Kamphaengphet School by cluster 
random sampling. The instrument include Lesson Plan, Mathematical Problem Solving test, the 
questionaires about teamwork skills and Attitude toward Mathematic. Data analyzed by Mean, 
Standard Deviation, Dependent Sample t-test, and One Sample t-test 
  The results found that ; 
  1. Grade 6 students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher 
than before at .05 level of significance. 
  2. Grade 6 students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
  3. Grade 6 students had Teamwork Skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students focus on the goals of the group to make the work successful , then the 
students join in solving problems that arise in group work , and the students together plan to solve 
problems that while working in groups , respectively. 
 4. Grade 6 students had Attitude toward Mathematic after using 5T Model overall at a high 
level. The highest score was students explain math content to friends , then the students are 
willing to join in math related activities , and mathematics is a course that can be used in everyday 
life , respectively. 

Keywords: Learning and Enjoying Model (5T Model) / Mathematical Problem Solving Skills / 

Teamwork Skills / Attitude toward Mathematic 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต โดยทักษะที่
ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ 
แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคนี้ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ 
ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหา ใน 3 ลักษณะ คือ การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็น เป้าหมาย 
(As a goal) ซึ่งไม่เน้นกระบวนการหรือวิธีแก้ปัญหาหรือแม้แต่รายละเอียดเนื้อหาทางคณิตศาสตร์แต่จะสนใจผลลัพธ์
สุดท้าย การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นกระบวนการ (As a process) ซึ่งให้ความส าคัญกับโอกาสที่นักเรียนจะได้ฝน
วิธีการกลยุทธ์ และการค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นทักษะ (As a skill) ซึ่ง
ต้องการความตั้งใจ และ พยายามที่จะระบุประเภทและลักษณะของปัญหาหรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้ (Bitter; 
Hatfield; & Edwards. 1989) เป็นการที่แต่ละบุคคลใช้ความรู้ที่มีอยู่ก้อนเดิม ตลอดจนทักษะ และความเข้าใจในการ
แก้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย (Krulik; & Rudnick. 1987) การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งผู้
แก้ปัญหาอาจจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปัญหา 
(ปรีชา เนาว์เย็นผล 2538) วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง เน้นปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความรู้ มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ CIPPA Model (ทิศนา แขมมณี, 2555) โดย
บูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความ
สนุกสนานและมีการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD (Slavin, 1995) และรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่แบ่งผู้เรียนตามความสามารถที่ต่างกันเพื่อท างานร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่มมีการแข่งขันกัน ระหว่างกลุ่มในเกมการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ รวมทั้ง
การใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (สุวิทย์ มูลค าและ
อรทัย มูลค า, 2553) เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งเป็น
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและเกิดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และยังพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างเรื่องเพศและระดับความสามารถของผู้เรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า ท าให้เกิดการแสดงออกด้วยค าพูดและการปฏิบัติ 
เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้นั้น สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องยอมรับ
ว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเร็จของงานกลุ่มทุกครั้งนั้นเป็นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน
ต่อผลงานกลุ่มทุกคนในกลุ่ม จึงต้องมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมเสนอและปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ เรียกว่า ทักษะการท างานเป็นทีม (วัชรา เล่าเรียน, 2553)  และเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีต่อสิ่ง
เร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งในสังคม หรือจากประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากนั้นแล้วแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สิ่งนั้น ๆ อาจเป็นในทางที่ดี หรือขัดแย้ง หรือเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได้ หรือ
พฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย แต่มีความโน้มเอียงที่จะเป็นพฤติกรรมภายในมากกว่ าพฤติกรรม
ภายนอก เรียกว่า เจตคติ (สดใส ชุมปัญญา, 2555) 
  จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความ
สนกุสนานและยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงาน 
รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบความรูโ้ดยการเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอ้ง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และกระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริมทักษะ
การท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือจริง รู้จักค้นคว้าหาวิธีการและ
กระบวนการจนค้นพบข้อสรุป สูตรหรือค าตอบและนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ อันจะน าไปสู่การท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ครั้งน้ีคลอบคลุมเฉพาะเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ซึ่งใช้เวลาสอน 
8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ - ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นทีม 
     - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

การใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน 

 

- ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 23 คน เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 8 แผน  
 2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.72 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.58 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.45 
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.88 
  4. แบบวัดแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert 
scale) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่

ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.77  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ 
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 23 19.74 3.54 
12.85 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 23 27.13 2.12 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 23 21 27.13 2.12 13.89 .00 

 p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนร่วมวางแผนงานในการท างานกลุ่ม 3.74 0.69 มาก 

2. นักเรียนให้ความช่วยเหลือในการท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 3.91 0.79 มาก 

3. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะท างานกลุ่ม 3.70 0.56 มาก 

4. นักเรียนยอมรบัความคดิเห็นของกลุ่ม 3.83 0.65 มาก 
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ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

5. นักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม 3.96 0.71 มาก 

6. นักเรียนร่วมแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นในการท างานกลุ่ม 4.00 0.52 มาก 

7. นักเรียนรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมายจากกลุม่ 3.70 0.63 มาก 

8. นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ 

4.09 0.67 มาก 

รวม 3.87 0.65 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87 และ S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้
ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.09และ S.D. = 0.67) รองลงมา
คือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม ( = 4.00 และ S.D. = 0.52) และนักเรียนร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ( =3.96 และ S.D. = 0.71) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับ 

1. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมเีหตผุล 3.65 0.78 มาก 

2. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของนักเรียน 3.22 0.80 ปานกลาง 

3. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.83 0.89 มาก 

4. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 3.22 0.67 ปานกลาง 

5. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.70 0.76 มาก 

6. นักเรียนเตม็ใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 3.96 0.71 มาก 

7. นักเรียนสนใจค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.74 0.81 มาก 

8. นักเรียนท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ทีไ่ดร้ับมอบหมายทุกครั้ง 3.26 0.75 ปานกลาง 

9. นักเรียนกล้าแสดงออกในขณะเข้าร่วมกิจกรรมทางคณติศาสตร์ 3.43 0.66 ปานกลาง 

10. นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ใหเ้พื่อนฟัง 4.04 0.71 มาก 

รวม 3.61 0.75 มาก 
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 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.61 และ S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียน
อธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.04 และ S.D. = 0.71) รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ( =3.96 และ S.D. = 0.71) และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ( =3.83 และ S.D. = 0.89) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม และนักเรียน
ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ตามล าดับ 

  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็น
วิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียน
มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจ
ค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) 
พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ที่ใช้รูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  ใน
ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว (2558) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STAD นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ นายคมกฤช ค ายวง 
(2555) พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TGT เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก และงานวิจัยของ นางนง
ลักษณ์ ศรีบัวบาน (2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังสูงกกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
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 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนการท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  และมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนได้รู้จักการท าง านร่วมกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบงานของตนที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราวดี จ้อยรุ่ง (2559) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม
สูงขึ้น และงานวิจัยของ อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2560) พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับการสอนแบบแบ่งกลุ่มที่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิมีคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ และงานวิจัยของ สุรินทร์ ตัน
สกุล (2553) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเช่ือมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน (5T Model) 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มและ
จัดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ด้วยความ
สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมสี่วนรว่มในการเรยีนรูอ้ย่างเต็มที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม ผลดงักล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  
วัชราภรณ์ อุปทุม (2558) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี-คอนสตรัคติวิสต์ และนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของ เสาวณี แก้วสามสี (2560) พบว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วย
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของ ปัทมา ศรขาว (2550) พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานได้ดีนั้น ส่วนหนึ่งผู้เรียน
ต้องมีทักษะพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์มาก ดังนั้นเมื่อน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานนี้ไปใช้กับนักเรียนที่ยัง
ไม่มีความรู้ พ้ืนฐาน เพียงพอ จึงไม่สามารถท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ในระดับสูงได้  
 2. กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานสามารถช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ครูผู้สอนต้องมี
ส่วนช่วยในการตั้งประเด็นด้วย จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 3. ควรใช้รายงานที่จัดท าขึ้นนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนกับนักเรียนในช้ัน
อื่นๆต่อไป 
 4. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆ 
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