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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  จ านวน 37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม และนักเรียนยอมรับฟังความเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to compare Analytical Thinking Skills in Mathematics before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model), to compare Analytical Thinking Skills in 
Mathematics after using 5T Model, and to study Teamwork Skills and Attitude towards Mathematics 
after using 5T Model. The sample were 37 students from Chakungrao Wittaya School by cluster 
random sampling. The instrument include lesson plan, Analytical Thinking Skills in Mathematics 
Test, the questionaires about Teamwork Skills and Attitude towards Mathematics. Data analyzed by 
Dependent Sample t-test, One Sample t-test, Mean, and Standard Deviation. 
 The result found that; 
 1. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than before at .05 Level of significance. 
 2. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics 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 had planned to work together within the group. Then the students 
express opinions while working in groups, and accept group resolutions and students accept 
listening to the opinions of members within the group, respectively. 
 4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model overall at a 
highest level. The highest score was the students enjoy doing mathematics activities. Then the 
students participate in activities related to mathematics, and Mathematics can be used in everyday 
life. Respectively. 

Keywords: Analytical Thinking Skills in Mathematics / Teamwork Skills / Attitude towards 

Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มนุษย์มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิด 
สร้างสรรค์ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท าางานร่วมกับผู้อื่นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) ซึ่งการศึกษาใน
ศตวรรษนี้เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 การคิด และ การสอนคิด เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา (ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ , 2544) 
การคิดเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบันควรให้ความส าคัญกับการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์เพราะท าให้ ทุกคน
สามารถคิดเป็น มีเหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ดังเงื่อนไขของการจัดการศึกษาท่ีถูกกฎหมายก าหนดให้นักเรียนต้องได้รับการฝึกทักษะการคิด คิดเป็น ซึ่งก าหนดไว้ใน
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มาตรา 24(2)(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นอกจากนั้นความสามารถในการคิดของผู้เรียนยังเป็น
ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานของการจักการศึกษา ในมาตราที่ 4 ที่ก าหนดว่า ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารญาณ และคิดไตร่ตรอง  
 การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นน าไปอธิบาย ตีความสิ่งที่เห็น เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ กระบวนการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
รากฐานส าคัญของการเรียนรู้และด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะมีความสามารถในด้าน
อื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอืน่ ๆ ทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญคือ การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะคิดระดับสูงที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบตัิจรงิ เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย (นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) ประกอบส านักงานคณะกรรมการ
ประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาทางด้านผลการจัด
การศึกษา คือ โรงเรียนควรส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนากระบวนการทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ควรไดร้ับการพัฒนากระบวนการทักษะทางด้านการคิดมากท่ีสดุ 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)  
 จึงกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของ
โลก มนุษย์ใช้ คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555)  

 วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดแทรกความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเครียดในการเรียน 
และไม่เป็นภาระผู้สอนในการตรวจผลงาน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง คือ กระบวนการเรียนรู้คู่กับความ
สนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) เป็นแนวคิดที่บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้ นอกจากนี้ การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียน อยู่ในสภาพที่มีความพร้อม
ในการรับรู้ เรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว สิ่งที่สามารถ ช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ คือ การให้มีการ
เคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี, 2555) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรยีนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความสนุกสนาน และมีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน (Slavin, 1995) และการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ซึ่งเป็น รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่แบ่งผู้เรียนตามความสามารถ ที่ต่างกันเพื่อท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อ
ความส าเร็จของกลุ่มมีการแข่งขันกัน ระหว่างกลุ่มในเกมการเรียนรู้ การทดสอบความรู้  รวมทั้งการใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า , 2553) และ (ยุภาดี ปณะราช , 2558) พบว่า 
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ ความสนุกสนาน (5T Model) ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่าน



 

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

469 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

เกณฑ์ที่ก าหนด และ เกิดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลการสังเกต พบว่า รูปแบบการสอนช่วยลดความแตกต่าง เรื่อง
เพศและระดับความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะ ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า 
 จากเหตุผลข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาครูวิชาคณิตศาสตร์เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น กระบวนการกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิด ความสนุกสนาน
และเรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินองค์ความรู้ รวมถึงนักเรียน ได้มีโอกาสตรวจสอบความรู้ด้วยตนเอง จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น จึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักค้นคว้าหาวิธีการและกระบวนการด้วยตนเองจนค้นพบข้อสรุป สูตรหรือ
ค าตอบ และเกิดความภาคภูมิใจ อันจะน าไปสู่การท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งนี้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นทีม 
     - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชาการ  
  ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)   ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 145 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  จ านวน 37 คน เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน ตามขั้นตอนดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 การสอน (T : Teach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการบรรยายหรืออภิปรายเนื้อหา 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจในเนื้อหา  
  ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (T : Team) เป็นการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีการจับ
สลาก โดยจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับจ านวนเนื้อหาแต่ละคนรับผิดชอบ เนื้อหา 1 เรื่อง ไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากท่ีเรียนในขั้นการสอนซึ่งอาจจะให้ไปศึกษาเองหรือไปศึกษาร่วมกับกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาในเรื่องเดียวกันก็ได้ 
แต่ละคนอธิบายเนื้อหาที่ไปศึกษาค้นคว้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
  ขั้นที่ 3 การแข่งขัน (T : Tournament) เป็นการจัดการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มสุ่มตัวแทนโดย
การจับสลากออกมาตอบค าถาม ผู้สอนจะเตรียมข้อค าถามเท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้
มีโอกาสท าคะแนนสูงสุดให้กลุ่ม การก าหนดคะแนนแต่ละชุด ดังนี้ 
  สมมติให้ แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 คน และมีข้อค าถาม 3 ข้อ 
  ข้อที่ 1 กลุ่มที่ 1 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 2  กลุ่มที่ 1 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 3  กลุ่มที่ 1 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  น าคะแนนท่ีได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยเปน็คะแนนของกลุ่ม 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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  ขั้นที่ 4 การทดสอบ (T : Test) เป็นการให้ผู้เรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบตามที่เตรียมไว้ โดยคะแนนที่ได้จะ
เป็นคะแนนของแต่ละคน 
  ขั้นที่ 5 การสร้างความมั่นใจ (T : To Build Confident) เป็นการให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้ตรวจข้อสอบ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนส าหรับข้อถูก และหลังจากนั้นรวมคะแนน ชมเชยผู้เรียนที่
ได้คะแนนสูงสุด และให้ก าลังใจผู้เรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่า 
 2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่า
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.93 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.56 – 
0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.67  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง  

 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.87 
  4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.86  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทมี และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 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 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้
คู่ความสนกุสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 11.11 2.07 

21.55 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.14 2.49 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 21.55 และค่า Sig. = 
.00 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. T Sig. 
ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 37 21 23.14 2.49 5.23 .00 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.23 
และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ 
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 4.59 0.50 มากที่สุด 
2. นักเรียนแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.22 0.67 มาก 
3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุม่ 4.51 0.61 มากที่สุด 
4. นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 4.19 0.70 มาก 
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 4.19 0.74 มาก 
6. นักเรียนร่วมกันคดิแก้ไขปญัหาต่าง ๆ 4.43 0.65 มาก 
7. นักเรียนช่วยงานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 4.38 0.68 มาก 
8. นักเรียนยอมรบัฟังความคิดเหน็ของสมาชิกภายในกลุ่ม 4.51 0.56 มากที่สุด 
9. นักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.49 0.61 มาก 

รวม 4.39 0.63 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39 และ S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
การวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.59 และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.61) และนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ภายในกลุ่ม (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.56) ตามล าดับ  

 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคตติ่อคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับ 
1. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีประโยชน์ 4.43 0.77 มาก 
2. นักเรียนชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 4.46 0.51 มาก 
3. นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.78 0.42 มากที่สุด 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 4.76 0.43 มากที่สุด 
5. นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 4.32 0.47 มาก 
6. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมการให้เหตผุล 4.27 0.61 มาก 
7. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ 4.54 0.51 มากที่สุด 
8. คณิตศาสตรส์ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.76 0.43 มากที่สุด 
9. นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.38 0.55 มาก 

รวม 4.52 0.52 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ (X̅ = 4.76 และ S.D. = 0.43) และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (X̅ = 4.76 และ S.D. = 0.43) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม และนักเรียนยอมรับฟังความเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ตามล าดับ  
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีเจตคติต่อศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะหห์ลังสงูกว่าก่อนและสงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนัญญา ท ะ ย อ ม ใ ห ม่ ,  2 5 5 4 )  ที่ พ บ ว่ า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเรียนและ
เทียบกับเกณฑ์ ซึ่งงานวิจัยของ (ศิริรัตน์ ศาสตร์แก้ว และเกื้อจิตต์ ฉิมทิม, 2559) พบว่า เมื่อจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนในขั้นก าหนด สิ่ง
ที่ต้องการวิเคราะห์ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ ขั้นพิจารณาแยกแยะ และขั้นสรุปค าตอบ 
เฉลี่ยร้อยละ 100, 98.33, 76.67, 75.00 และ 73.33 ตามล าดับ และในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (รัชนี น้อมระ
วี, พิศมัย ศรีอ าไพ และนิภาพร ชุติมันต์, 2554)  พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม การแข่งขันเกมระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม รวมทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้การ
ฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง คือ การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการร่วมกันคิดวางแผน
แก้ปัญหาและอุปสรรค และครูจะเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และท ากิจกรรมอย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส , 2556) ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 
คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (อิสรีย์ ผาสุก, 2552) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้หลักซิปปาในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลการวิจัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ นักเรียนที่ได้รับการสอนจาก กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยใช้หลักซิปปามี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 75.56 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 เป็น
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 77.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 นักเรียนมีระดับคุณภาพของผลการ
ประเมินทักษะ/กระบวนการด้าน การท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 73.76 และระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.75 
และ 85.82 และงานวิจัยของ (ปฏิมา ธิกุลวงษ์, 2548) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรูเ้ทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT และวิธี
สอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกัน
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เรียนรู้ เทคนิค TGT มีผลการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติและนักเรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความพร้อม
ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุภาดี 
ปณะราช, 2558) พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T 
Model) ทีใ่ช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ในระดบัมาก ซึ่งวิจัยของ (โบอ้าย คีโอวงษ์สา, 2559) ผลการวิจัยพบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (พรทิพย์ 
ฤทธิ์สมโภช, 2550) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเกม
แข่งขัน (TGT) มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และงานวิจัยของ (สุจีรา 
ช้างอยู่, 2550) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา มีเจตคติต อการเรียนรู้สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการแข่งขันควรพิจารณาว่า ข้อ
ค าถามควรมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้และควรให้เวลาในการท าการแข่งขันในแต่ละข้อที่แตกต่างกันเพราะแต่ละ
ข้อมีความยากง่ายแตกต่างกัน ควรก าหนดเวลาของแต่ละข้อให้ชัดเจน และในขั้นตอนการสร้างความมั่นใจควรกล่าว
ชมเชยและให้ก าลังใจนักเรียนทุกคนในภาพรวม ไม่ควรเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวธิีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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