
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพงึพอใจในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น  
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______________________________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความ
น่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระหนกัสวน
กุหลาบมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ t-test ผลการวจิยัพบวา่ 

1.) การจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพท่ีระดบั 85.32/84.90  

2.) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มีระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
 

คําสําคัญ  
  วธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
__________________________ 
*สาขาคณิตศาสตรศึกษา  
** รองศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 



บทนํา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในมาตรา 4 ระบุว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้   การฝึก    การอบรม  การสืบ
สานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ  การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจาก
การจดัสภาพแวดลอ้มสังคม  การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 2)  ส่วนแนวทางในการจดัการศึกษานั้น ไดร้ะบุในหมวด 4  
มาตรา 23  ขอ้ (4)  ไดร้ะบุถึงความส าคญัของความรู้และทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์วา่ การจดัการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั    ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้  
คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองของ
ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ไวด้ว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 12 – 13)  
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง   ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์   ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล   เป็นระบบ   มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบท าให้สามารถคาดการณ์วางแผน   ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (กรม
วชิาการ. 2544 ก : 1)    

ปัจจุบนัจากผลส ารวจของดุสิตโพลพบว่าในปี 2557 พบว่า เยาวชนไทยมีผลการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล อยู่ในชั้นต ่านักเรียนไทยยงัขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาหรือ สถานการณ์ ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น ตดัสินใจแกปั้ญหาขาดการคาดการณ์ วางแผน ซ่ึงหากเป็นอยา่ง
นั้นไปเร่ือยๆ แนวโน้มในการพฒันาประเทศชาติอาจอยู่ในชั้นวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2557 
ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เยาวชนถือเป็นกลไกหลกัท่ีจะช่วยพฒันาประเทศชาติให้เท่าเทียม
ประเทศอาเซียนและการศึกษาก็เป็นกลไก ส าคญัในการพฒันาและเตรียมความพร้อมดว้ยก าลงัคนของ
ชาติใหมี้คุณภาพ 

ปัญหาในการคิด วิเคราะห์ไม่ไดข้องนกัเรียนนบัวา่เป็นปัญหาท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีครูไม่ควร
มองขา้ม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตราท่ี 24 ในเร่ืองการจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ในขอ้ท่ี 2 ระบุวา่ “ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549:  55) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตราน้ี แสดงวา่การจดัการเรียนรู้
เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการคิดนั้นมีความส าคญั ครูผูส้อนจึงควรเนน้กระบวนการคิดให้แก่เด็กฝึกให้เป็น
นกัคิดท่ีรอบรู้ มีเหตุผล สามารถตดัสินใจเผชิญสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

นอกจากน้ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2556 : 4) 

ไดใ้ห้ความส าคญัในการมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้น

ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ



อาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อน จึงควรฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะและกระบวนการคิด

อยา่งมีเหตุผล คิดแกปั้ญหา โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ อนัเป็นวชิาท่ีมีบทบาทในการพฒันาความคิดของ

มนุษยอ์ยา่งยิง่ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2556: 56) ได้
กล่าวไวว้า่ วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์
ความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างเป็นเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
ศกัยภาพ และมีการก าหนดสาระท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน 6 สาระ ซ่ึงสาระส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 

สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น เป็นการก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม การ
ก าหนดวธีิการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการ
กระจายของขอ้มูล  การวเิคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั (กระทรวงศึกษาธิการ,2556: 57) 

ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในยุคน้ีจ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ มีทกัษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอและสามารถน าความรู้ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเร่ืองความน่าจะเป็นอนัจะส่งผลผูเ้รียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ไดดี้ ซ่ึงแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นให้
ไดสู้งข้ึนนั้น ควรอาศยัเทคนิคหรือวิธีท่ีช่วยในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ เช่น วิธีการสอนแบบร่วมมือกนั 
เทคนิคกลุ่มแข่งขนั(TGT) อนัเป็นวิธีท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันากระบวนการคิด การใชเ้หตุผลท่ีเหมาะสมของนกัเรียน 

จากปัญหาและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจจะน าการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้
วิธีการสอนแบบร่วมมือกัน เทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT) น าใช้กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาเร่ืองความจะเป็น ว่า วิธีการสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่ม
แข่งขัน(TGT) จะสามารถส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ืองความน่าจะเป็น ให้หลังเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียนไดห้รือไม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

 
 



 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.) การจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพท่ีระดบั 85.32/84.90  

2.) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มีระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 9 จ  านวน 6 หอ้งเรียน มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 281 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมธัยม) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 48 คน ไดม้าโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster 
random sampling) 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT 
 ตวัแปรตาม คือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 



 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT มีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT เร่ือง ความน่าจะเป็น
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั 
TGT 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยั
ก่ึงทดลอง (Qui-experimental research) ไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วชิาวิคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ผูว้จิยั โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 ใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 8 ชัว่โมง โดยทดสอบก่อนเรียน (pretest) 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอน
เน้ือหาและทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน 6 ชัว่โมง ทดสอบหลงัเรียน (posttest) 1 ชัว่โมง 

2. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น 



3. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวธีิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวจิยัก่ึงทดลอง (Qui-experimental research) 
ตารางที ่1 
แบบแผนการวจิยัแบบท่ี 1 รูปแบบการวจิยั 

 กลุ่ม   สอบก่อน  ทดลอง   สอบหลงั 
   E          T1        X                                         T2 

  เม่ือ E แทน กลุ่มทดลองหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
         X แทน การสอนโดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั  TGT 
          T1 แทน การสอบก่อนเรียน 
         T2 แทน การสอบหลงัเรียน 

ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัด าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT 

เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. ช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT 

เพื่อใหน้กัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไปท าการทดสอบกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน (pretest) 
 4. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT โดยผูว้จิยั

เป็นผูส้อนเองจ านวน 6 ชัว่โมง และระหวา่งท าการทดลองมีการแข่งขนัเป็นกลุ่มเพื่อทดสอบยอ่ย 
 5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกผลคะแนนหลงัเรียน 
 6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบน าคะแนนท่ีไดว้เิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานต่อไป 
  

 



การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่า t test   
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความน่าเป็น โดยวธีิแบบร่วมมือ
เทคนิคแข่งขนั TGT ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 

1.) การจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ท่ี
ระดบั 85.32/84.90 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

2.) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั 
TGT โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.32/84.90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาผล

ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นว่ามีปัจจยัหลายดา้นท่ีท าให้ผลการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้วิธีเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคแข่งขนั TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เพราะแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัสร้างข้ึน ยึดหลกัผูเ้รียนเป็น

ส าคญั ตามแนวความคิดของสถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551, หนา้ 9) ได้

กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้

คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู ้สอนมีส่วนช่วยในการเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า และช้ีแนะใน

ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะให้เรียนได ้ร่วมกนัคิด ร่วมกนั

แกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น ดว้ยเหตุผล ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งความรู้ 

ทกัษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึน งานวิจยัของ ศรีภรณ์  ณะวงศ์ษา (2542 : 71 – 74)  



ไดท้  า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียน

แบบ TGT และแบบ STAD และสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ท่ีสอนแบบ TGT และแบบ STAD สูงกว่านกัเรียนท่ีสอนโดยใชคู้่มือครู   งานวิจยัของ นาฏยา  ป้ันอยู ่ 

(2543 : 91 – 95)   ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิท่ีมีผลต่อ         

เชาว์อารมณ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ผลการวิจยัพบวา่    นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีเชาวอ์ารมณ์และมีผลสัมฤทธ์ิทาง การ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      และงานวิจยัของ  

เช่ียวชาญ  เทพสกุล (2545 : 84 – 88)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการเรียนแบบ STAD  ท่ีเน้นทกัษะการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน     ผลการศึกษา

พบวา่     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนภายหลงัไดรั้บการสอนดว้ยชุดการเรียน  สูงกวา่ก่อนไดรั้บ

การสอนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 จากผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบ

ร่วมมือสามารถพฒันาทั้งในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการ  และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ในการจดัการ
เรียนการสอนคร้ังน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT เป็นวธีิการ
มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนท างานเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สมาชิกในกลุ่มมีลกัษณะความสามารถท่ี
แตกต่างกนัคือนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ สูง 1 คนต่อปานกลาง 2 คน
ต่อต ่า 1 คน และทุกกลุ่มจะมีเป้าหมายอยูท่ี่เกมการแข่งขนัความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียนเก่งจะตอ้ง
ฝึกภาวะและบทบาทในการเป็นผูน้ าท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกท่ีอ่อนกวา่ในกลุ่ม และทบทวนความรู้ของ
ตนเองจนแม่นย  ามากข้ึนในการท่ีจะตอ้งอธิบาย เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระใหม้ากท่ีสุด ส่วนสมาชิกคนอ่ืน ๆในกลุ่มก็เช่นเดียวกนัตอ้งฝึกการเรียนรู้ร่วมกนัในสังคม ตอ้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและกระตุน้ตนเองในการท่ีจะใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สอบถาม เม่ือยงัไม่
เขา้ใจ เพื่อไม่ท าให้ตนเองเป็นภาระต่อกลุ่มของตนเอง การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีตอ้งการเนน้ให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั   เกิดความ
ร่วมมือ   มีความรับผดิชอบ  และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั  ตลอดจนการฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ 
นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความรับผดิชอบในงานของตน มีการตรวจสอบงานท่ีรับมอบหมาย  มีการ
น าเสนอผลงานของแต่ละคน  มีการอภิปรายและลงสรุปร่วมกนั มีการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม  คนเก่งช่วย



คนอ่อน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ สามารถท่ีจะตอบค าถามได ้ และความส าเร็จของ
แต่ละบุคคลในกลุ่ม คือความส าเร็จของกลุ่ม  ดงันั้น การเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งพฒันาทั้งเจตคติและค่านิยมในตวัของนกัเรียน  มีการน าเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น มี
แนวคิดท่ีหลากหลายระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม พฒันาพฤติกรรมการแกปั้ญหา  การคิดวเิคราะห์และการคิด
อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียนให้รู้จกัตนเอง และเพิ่มคุณค่าของตนเอง  ซ่ึง
กิจกรรมดงักล่าวจะมีผลต่อนกัเรียน 3 ประการ คือ  มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา        มีทกัษะทาง
สังคมโดยเฉพาะทกัษะการท างานร่วมกนั   รู้จกัตนเองและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง (สิริพร  ทิพย์
คง. 2545 : 151 – 153)   

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั 
TGT โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม พยายามช่วยเหลือกนัจนกลุ่ม
สามารถท างานบรรลุเป้าหมาย อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั 
TGT เป็นการจดัประสบการณ์ใหเ้กิดข้ึนโดยตรงกบัตวันกัเรียน นกัเรียนไดท้  างานกลุ่มระหวา่งนกัเรียนท่ี
มีความสามารถแตกต่างกนัไดป้รึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการช่วยเหลือในการเรียน 
ท าใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน นกัเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจการเรียน และสนุกกบัการ
เรียน ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคลอ้งกบั วสัริน ประเสริฐศรี (2544) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนดว้ยการเรียนแบบ
ร่วมมือกนัโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบกลุ่มแข่งขนั (TGT) และแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) กบัการสอน
ตามแนวคู่มือครู พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (posttest) วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือกนัโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
แข่งขนั (TGT) และแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) กบัการสอนตามแนวคู่มือครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 มีค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนท่ีสอนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือกนั โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มแข่งขนั (TGT) และแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนน
หลงัเรียนท่ีสอนตามแนวคู่มือครู 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นควรมีการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT (Team Games Tournament) ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์



เน้ือหาอ่ืน ๆ และชั้นเรียนอ่ืนๆ อีก   เพราะมีส่วนท าใหน้กัเรียนปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั   และทุกคนมีความรับผดิชอบร่วมกนั  ท าใหทุ้กคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการเรียนท่ีจะ
พฒันาตนเองเพื่อท าคะแนนทดสอบใหดี้ท่ีสุด  เพราะการพฒันาตนของทุกคนในกลุ่มจะส่งผลให้
คะแนนพฒันาของกลุ่มดีข้ึนตาม 
 2. ควรมีการพฒันาการจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใชส่ื้ออ่ืนๆ อีก ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ตามความเหมาะสม เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายวธีิ 

    3. การน าแบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนแบบร่วมมือไปใช ้  นกัเรียน
สามารถน าไปใชฝึ้กทกัษะเพิม่เติมนอกเวลาเรียนไดอี้ก   
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