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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งม่ันในการท างาน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พัสวี กสิพันธุ์1  เกตุสุนีย์ ถุงทันพิมพ์2 และยุภาดี  ปณะราช3 
Patsawee Kasipan1  Katsunee thungtanpim2 and  Yupadee  Panarach3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample  
t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
ยอมรับมติกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ /ทักษะการท างานเป็นทีม / 

ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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 The effect of using Learning and Enjoying Model (5T Model) to promote 
Mathematical Problem Solving Skills,  Teamwork Skills, and Commitment to Work for Grade 7 
students 

ABSTRACT 
 This research 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 commitment to work after using 5T 
Model. The sample were 40 students from Kamphaengphet Pittayakom School by cluster random 
sampling. The instrument include lesson Plan , Mathematical Problem Solving Skills Test , the 
questionaires about teamwork skills and commitment to work. Data analyzed by Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test , Mean , and Standard Deviation. 
 The research found that ; 
  1. The students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher than 
before at .05 Level of significance. 
  2. The students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher than 
70% at .05 Level of significance. 
 3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was the students focus on group work. , then the Students work in groups to 
accomplish their goals, and students together think of various solutions to problems and accept 
group resolutions, respectively. 
  4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model Overall at a high 
level. The highest score was students intend to work assigned, Then the students are proud of their 
work, and students are proud of their work. And students are patient, not indefatigable for work 
problems, respectively. 

Keywords: Learning and Enjoying Model (5T Model) / Mathematical Problem Solving Skills / Teamwork 
Skills / Commitment to Work 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกให้ความส าคัญกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
ที่จ าเป็นส าหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 (Partnership for the 21st Century Skills, 2016) ได้แก่ การคิดแบบมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem-Solving) การสื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :4) ซึ่งทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะ
ของคนในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555 :19 ) 
 การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท า ความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค า ตอบพร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทักษะกระบวนการ
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คณิตศาสตร์ มีทักษะการแก้ปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :4)  กระบวนการแก้ปัญหาที่
นิยมใช้นั้นคือ ข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลย่า ในการพัฒนาการเรียน (นิธินันท์ กลัดคูวัฒน,์ 2559 :86)  
 หลักสูตร การสอน และการวัดผลประเมินผล เป็นองค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญในการออกแบบแนวทางการ
จัดการเรียนรู้หากมีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง จะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นตามไปด้วย ซึ่ง
หลักสูตรได้ก าหนดทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :88) ซึ่งเทคนิคการ
สอนที่บูรณาการเทคนิคที่หลากหลายในการใช้ในการจัดการเรียนรู ้ผู้จัดท าได้สนใจเทคนิคการสอนที่เป็นแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจาก 3 แนวคิดหลักด้วยกัน ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน (5T 
Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งได้รวม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (CIPPA 
Model) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2555) ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(Student Teams Achievement Divisions : STAD) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเป็นทีมที่ผสมความรู้
ความสามารถ สนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธ์กัน (Slavin, 1995) และรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน (Team Game 
Tournament : TGT) ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม และความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ก าแพงเพชรพิทยาคม โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช,2558) ให้
สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

1003 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ขอบเขตการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 11 ห้อง โรงเรียนก าแพงเพชร
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 425 คน 
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
  2. เนื้อหา 
      เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
      ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 10 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
    ตัวแปรตาม ได้แก่   1. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
     3. ความมุ่งมั่นในการท างาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความ

สนุกสนาน 

 

ทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ (K) 

ทักษะการท างานเป็นทีม (P) 

ความมุ่งมั่นในการท างาน (A) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม     จ านวน  40 คน เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จ านวน 10 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
  2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดย
วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.78 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.73 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 
  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 0.63 
   4. แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่า เท่ากับ 0.61 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 10 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
   2. การเปรียบเทียบทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  

   3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
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 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีมความมุ่งมั่นในการท างานระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 1 การเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ทักษะการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร ์ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 8.68 2.42 
26.15 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 24.60 2.60 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตสาสตร ์ 40 21 24.60 2.60 8.76 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
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 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้ค่วาม
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ระดับ 

1. นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม 4.53 0.60 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม 4.00 0.72 มาก 

3. นักเรียนยอมรบัความคดิเห็นของกลุ่ม 4.10 0.74 มาก 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานของกลุ่ม 4.25 0.67 มาก 

5. นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 4.13 0.76 มาก 

6. นักเรียนร่วมกันคดิวิธีการแก้ปญัหาที่หลากหลายและยอมรับมตกิลุ่ม 4.33 0.66 มาก 

7. นักเรียนให้ความร่วมมือกับการท างานกลุ่มอย่างเตม็ใจ 4.30 0.61 มาก 

8. นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย 4.43 0.64 มาก 

 4.26 0.67 มาก 

 p < .05 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26 และ S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้

ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.53 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่ม

ส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.43 และ S.D. = 0.64) และ นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

และยอมรับมติกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.33 และ S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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 4. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความมุ่งมั่นในการ างานหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ความมุ่งมั่นในการท างาน �̅� S.D. ระดับ 

1. นักเรียนตั้งใจท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.55 0.50 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.03 0.86 มาก 

3. นักเรียนมีเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน 4.18 0.75 มาก 

4. นักเรียนพยายามท างานให้ส าเรจ็ด้วยตนเอง 4.13 0.56 มาก 

5. นักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 4.23 0.70 มาก 

6. นักเรียนปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ 4.13 0.79 มาก 

7. นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตัวเอง 4.08 0.66 มาก 

8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.28 0.75 มาก 

 4.20 0.70 มาก 

 p < .05 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20 และ S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียน

ตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.53 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.28 และ S.D. = 0.75) และ นักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน มี

ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.23 และ S.D. = 0.70) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
ยอมรับมติกลุ่ม ตามล าดับ 
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  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนกัเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 
ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังสูงกว่าก่อน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและท ากิจกรรมเกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งท า
แบบทดสอบรายบุคคลและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อร่วมกันเฉลยค าตอบ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในท านองเดียวกัน
กับงานวิจัยของ อารีรีตน์ ปะวะเสริม (2555) พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ช่วยให้
นักเรียนมีมีกระบวนการแก้ปัญหาในระดับดี และงานวิจัยของ วีระชัย เจริญวัฒนะตะกูล (2550) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และงานวิจัยของ อุทัยวัน ธะนะค ามา, เกื้อจิตต์ ฉิมทิมและเจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ (255) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท ากิจกรรมเกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนการ
ท างานและแบ่งหน้าท่ี ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม พร้อมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา หมุดหวัน (2552) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานกลุ่มอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 
สุรินทร์ ตันสกุล (2553) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็น
กลุ่มอยู่ในระดับสูง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเช่ือมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นักเรียนปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและมีความพยายามในการท างาน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จต าม
เป้าหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการท าแบบทดสอบพิจารณา
ความยากง่ายของแบบทดสอบเพื่อจะได้ก าหนดเวลาในการท า เพราะแต่ละแบบทดสอบมีความยากง่ายแตกต่างกัน 
ควรก าหนดเวลาของการท าให้ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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