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บอกเน้ือหาแก่นกัเรียน เม่ือนกัเรียนเรียนโดยการท่องจ าซ่ึงยากจะจดจ าเน้ือหาไดห้มด
ขาดความเขา้ใจและทกัษะการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม อีกทั้งส่ือการเรียนการสอนอาจจะไม่
เหมาะสม ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนเพราะเรียนไม่เขา้ใจ การวิจยัคร้ังน้ีจึงมี
ความมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 4 เร่ือง
ฟังก์ชนัก าลงัสอง โดยการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเองร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ านวน 41 คน ซ่ึงไดม้าโดยการจบัสลาก เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัมีอยู่ 3 ชนิด ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนั
ก าลงัสอง จ านวน 6 แผนใช้เวลาท ากิจกรรมแผนละ 1 ชัว่โมง แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.62 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 1.00 และแบบวดัความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t test 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  
  1. การจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ืองฟังก์ชนัก าลงั
สอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80.40/81.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
  2. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงั
สอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT ก่อนและหลงัเรียน
พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01 



3 
 

  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนั 
ก าลงัสอง อยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅     ) 
  โดยสรุป ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎี 
การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT ไปใช ้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนได ้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวจะท าให้ 
การสอนมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผูเ้รียนเรียนรู้ 
อยา่งมีความสุขจากการเรียนรู้ผา่นเกม  
Keyword: 
Team Game Tournament 
 

Abstract 
Research Title  The Effects of Administering Study for Matthayom Sueksa 
   Four Students on the Quadratic function the Use of 
   the Constructivist Theory of Cooperative Learning as 
   Applied to the Team Game Tournament Technique 
Student’s Name Miss Yatima  Limsittikool 
Degree Sought  Master of Education 
Field of Study  Mathematics Education 
Academic Year 2017 
Advisory Committee 
   1. Assoc. Prof. Dr. Noppon Yamsang    
    2. Assoc. Prof. Dr. Woranuch Yamsang 
 Inasmuch as mathematics is abstract, it is difficult to teach this subject in an 
easily comprehensible fashion. Generally speaking, instruction and study in this field 
has not been as successful as it should have been. Academic achievement in 
mathematics is unsatisfactory. This may be because instruction and study has hither to 



4 
 

relied on rote learning without focusing on understanding .Teachers merely present 
results without teaching how one arrives at these results. If rote learning is exclusively 
used, then students find it difficult to memorize all that they have been taught. They 
are devoid of proper understanding and do not command appropriate problem-solving 
skills. Instruction media may also be inappropriate. As such, students become bored 
because they do not understand what they have been taught. 
 In this thesis, accordingly, the objective of the researcher is to develop 
an approach to learning mathematics at the Matthayom Sueksa Four level on 
the quadratic function as an elementary aspect of the study of exponentials. Using 
constructivist theory, the researcher fosters cooperative learning using the Team Game 
Tournament (TGT) technique such that the set efficiency standard of 80/80 would be 
satisfied. 
 Applying constructivist theory, the researcher proceeds by preparing an 
effectiveness index for lesson plans to be used in conjunction with TGT. The 
researcher thence compares academic achievement prior to and after providing 
the aforementioned instruction and study activities. Finally, the researcher 
determines student satisfaction with the researcher’s approach to learning. 
 Using the method of cluster random sampling, the researcher selected 
a sample population consisting of 41 Matthayom Sueksa four students enrolled 
in the second semester of the academic year 2017 at Triam Udom Suksa Pattanakarn 
School under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 2 . 
 The research instruments were tripartite: The first consisted of six 
one-hour lesson plans in mathematics on the Quadratic function. The second was 
a twenty-item four-choice test of academic achievement with difficulty ranging 
from 0.21 to 0.62 and with a discriminatory power ranging from 0.22 to 1.00. 
Finally, the third was a form utilized in measuring student satisfaction with 
the learning activities. 
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 Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the 
data collected in terms of percentage, mean and standard deviation. Hypothesis 
testing was conducted using a t test technique. 
 Findings are as follows: 
 1. The lesson plans constructed by the researcher were determined to 
satisfy the efficiency standard at 80.40/81.20, thereby surpassing the set 
efficiency standard of 80/80. 
 2. The students displayed academic achievement after the study was 
completed at a higher level than prior to the commencement of study at the 
statistically significant level of .01. 
 3. The students were found to evince satisfaction with the learning 
activities at the highest level. 
 In conclusion, in the view of the researcher, mathematics teachers can 
successfully use learning activities based on constructivist theory together 
with the method of TGT in instructing their students. The use of these 
learning activities will be conducive to efficient teaching. The students will 
display higher levels of academic achievement and will be happy to learn 
through the playing of games.  

 
บทน า 
 

ปัจจุบนัน้ี วิทยาการต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ วิทยาการ ต่าง ๆ ข้างต้น ล้วน
แลว้แต่จะตอ้งอาศยัพ้ืนฐานความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน คณิตศาสตร์ จึงเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2546, หน้า 1) อธิบายว่า คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีบทบาท 
ส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์และมนุษยไ์ดใ้ชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ใน
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การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ต่าง ๆ คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี
ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน 
สามารถ วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ยงัเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของเราทุกคน เช่น การซ้ือขาย เศรษฐกิจ 
การเงิน การธนาคาร ตลอดจนการคิดค านวณเพ่ือการก่อสร้างต่าง ๆ 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมี
ความส าคญั ศาสตร์หน่ึงซ่ึงการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ส าหรีบหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง ต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว ผู ้เรียน จะมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ มีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ 
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมี ความสุข (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546, หนา้ 2) ดงันั้น ในการจดักระบวนการเรียนการสอนมีความส าคญัต่อ
การเรียนของนกัเรียน ผูส้อนควรใช ้วิธีสอนท่ีหลากหลาย ยืดหยุน่ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา
ไม่ควรมุ่งสอนแต่เน้ือหาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดีเดียว แต่ต้องสอดแทรกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนคุณลกัษณะ ต่าง ๆ ในดา้นจริยธรรม ความเป็น
ระเบียบวินัยและมีเหตุผล (ยุพิน พิพิธกุล , 2544, หน้า 10-12) เพราะคณิตศาสตร์มี
ความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะด าเนินโดย
ราบร่ืนและได้ผลสมความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัความสามารถของ 
ผูส้อนในดา้นวิธีการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรมวิชาการ (2544) ศึกษาเร่ือง 
การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการสงัเคราะห์วิธีการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ระดบั ประถมศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ควรเน้นครูผูส้อนและนักเรียนมีบทบาทร่วมกนั เน่ืองจากธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์เป็น กลุ่มสาระท่ีว่าด้วยนามธรรม จึงไม่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้คิด
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ค านวณดว้ยตนเองได ้อย่างมีเหตุผล แสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ ชดัเจนและ
รัดกุม เห็นคุณค่าของ คณิตศาสตร์ จึงต้องอาศยัครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความรู้และก าหนด
กิจกรรมท่ีเน้นให้นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและหลกัการทาง
คณิตศาสตร์ จากนั้นให้นกัเรียน ไดเ้รียนรู้ดว้ยการฝึกปฏิบติัท่ีหลากหลายต่อไป 
  ถึงแมว้่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะมีความส าคญั แต่การเรียนการสอน ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเทา่ท่ีควร ทั้งน้ี อาจจะเน่ืองมาจาก โดย
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งยากและเป็นนามธรรม เป็น
การคิดค านวณ ความคิดรวบยอด และทกัษะ มีโครงสร้างแสดงความเป็นเหตุเป็นผล ส่ือ
ความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ ซ่ึงในการยากต่อการเรียนรู้และการเขา้ใจ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ จึงขาดความสนใจเรียนวิชาน้ี (ยพิุน พิพิธกุล, 2544, หนา้ 1-3) ผูเ้รียนอยูใ่นฐานะจ า
ยอม จึงไม่มีโอกาสไดร่้วมเรียนรู้ร่วมคิดและร่วมแกปั้ญหาการท่ีผูส้อนใชวิ้ธีการสอน
ดงักล่าว ตลอดทั้งภาคยอ่มท าให้นกัเรียนซ่ึงอยูใ่นวยัอยากรู้อยากเห็น อยากคิดอยากท า
ส่ิงต่าง ๆ อยา่งจริงจงั เกิดความเบ่ือหน่ายไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน จนผูเ้รียนบางคน
อาจมีเจตคติ ท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นได ้ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท า
ให้ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑต์ ่า จึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทัว่ไป มกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบั 
ผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนมกัถูกมองขา้มทั้ง ๆ 
ท่ีมีผลการวิจยัว่า ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อผูเ้รียน ครู และเพ่ือนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้
มาก ดงัค ากล่าวของ Johnson and Johnson (1974, pp. 31-32) กล่าวว่า ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่าง ผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการแขง่ขนักนัในการศึกษาเรียนรู้ ลกัษณะต่าง
คนต่างเรียน และลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ ซ่ึงควรให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ทั้ง 3 ลกัษณะ โดยรู้จกัการใชล้กัษณะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีทั้ง 3 
ลกัษณะ แต่เน่ืองจาก การศึกษาปัจจุบนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนัและแบบ
รายบุคคลอยูแ่ลว้ จึงควร ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้งได ้ทกัษะทางสงัคมและการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นทกัษะ
ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อยา่งยิง่หรือประยกุต ์3 ลกัษณะให้เกิดข้ึนขณะจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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  การสอนแบบใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นอีกแนวทางท่ีจะท า
ให้ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะการสอนแบบใช้
ทฤษฎี การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ของบุคคลท่ีวิจยั อ่าน เรียนฝึกฝน 
หรือ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น จนก่อให้เกิดการเปล่ียนความคิดหรือ
พฤติกรรม ไปในทางท่ีดีข้ึน (นพพร แหยมแสง, 2555, หนา้ 35) เม่ือเราน าทฤษฎีการ
สร้างองคค์วามรู้ มาใช ้เราจะสามารถท าให้เดก็เกิดการเรียนรู้ท่ีตวัเดก็เองเป็นคนสร้าง
ข้ึนมา ซ่ึงจะมีความหมาย กบัเดก็มากกว่าการสอนท่ีครูเป็นคนบอกกล่าว 
  การเล่นเกมเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใชใ้นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียน 
ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ ฝึกทกัษะดว้ยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และช่วยสร้าง 
เจตคติท่ีดีในการฝึกทกัษะ ไม่น่าเบ่ือต่อการฝึก รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ใน
การคิดรวบยอด หลกัการและกระบวนการคิดไดร้วดเร็วง่ายและชดัเจน อยา่งสมเหตุ สม
ผล (สุวร กาญจนมยรู, 2544, หนา้ 5-6) 
  จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ีน ามาใชเ้พ่ือพฒันา การ
เรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็คือการสอนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ ดว้ยตนเองและการสอนแบบร่วมมือแบบ Team Game Tournament (TGT) การ
จดักิจกรรม การเรียนการสอนจะเป็นการสอนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ TGT โดยในขั้นการสอน จะจดักิจกรรมการเรียนเพ่ือให้เดก็สร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง โดยให้นกัเรียน ท่ีมีความสามารถต่างกนัท างานร่วมกนัเป็นทีมเลก็ ๆ ทีมละ 4 คน 
และใชก้ารแข่งขนัเกม โดยนกัเรียนมีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกนัเขา้แข่งขนั
ตามกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน า คะแนนมาเป็นคะแนนของกลุ่มแต่ในเวลาเรียนจะตอ้งร่วมมือกนั 
จากท่ีกล่าวมาแลว้นั้นจะเห็นว่า การเรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ ดว้ย
ตนเองและการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ TGT จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วย 
แกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และเสริมสร้าง เจตคติ 
ท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได ้ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าการ
เรียน การสอนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการรู้แบบ
ร่วมมือ แบบ TGT จะท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนั
ก าลงัสอง  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
ร่วมกบั การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงั
สอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชท้ฤษฎีการ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. การจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้าง องคค์วามรู้
ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
  3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   
 

 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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 ระยะเวลาท่ีท าการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เป็นแนวทางส าหรีบครูในการท างานวิจยัในเน้ือหาอ่ืน ๆ ตามแนวทางของ 
ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
เพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มลู ค า (2547, หนา้ 163) กล่าวถึงการเรียนโดยใชเ้ทคนิค 
TGT ไวว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบ
หน่ึงคลา้ยกบัเทคนิค STAD ท่ีแบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพ่ือ
ท างานร่วมกนั กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มไดแ้ข่งขนักนัใน
เกมการเรียนท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ ท าการทดสอบความรู้ โดยการใชเ้กมแข่งขนั 
คะแนนท่ีไดจ้ากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนในลกัษณะการแข่งขนัตวัต่อตวักบัทีม
อ่ืนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้
รางวลัค าชมเชย เป็นตน้ ดงันั้น สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้ าหมายร่วมกนั
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 

สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มลู ค า (2547, หนา้ 165) กล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารเรียน 
การสอนแบบ TGT มีไวเ้พ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง และเพ่ือ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการทางสงัคม เช่น ทกัษะกระบวนการกลุ่ม ทกัษะ 
การเป็นผูน้ า และฝึกความรับผิดชอบ 

 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2547, หนา้ 167) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบ
TGT ไวด้งัน้ี 

1. ขั้นเตรียมเน้ือหา ประกอบดว้ย 
1.1 การจดัเตรียมเน้ือหาสาระ ผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหาสาระหรือเร่ืองท่ีจะให้ 
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ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 
1.2 การจดัเตรียมเกม ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมค าถามง่าย ๆ ซ่ึงเป็นค าถามจาก

เน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ วิธีการให้คะแนนโบนสัในการเล่มเกม รวมทั้งส่ืออุปกรณ์
การเรียนรู้ เช่น ใบงาน ใบความรู้ ชุดค าถาม กระดาษค าตอบ กระดาษบนัทึกคะแนน 
เป็นตน้ 

2. ขั้นจดัเตรียม ผูส้อนจดัทีมผูเ้รียนโดยให้คละกนัทั้งเพศและความสามารถทีม
ละประมาณ 4-5 คน เช่น ทีมท่ีมีสมาชิก 4 คน อาจจะประกอบดว้ยชาย 2 คน หญิง 2 คน 
เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน เป็นตน้ เพ่ือเรียนรู้โดยปฏิบติักิจกรรม 
ตามค าสัง่หรือใบงานก าหนดไว ้

3. ขั้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
3.1 ผูส้อนแนะน าวิธีการเรียนรู้ 
3.2 ทีมวางแผนการเรียนรู้เพ่ือการแขง่ขนัและร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมตาม

ค าสัง่หรือใบงาน 
3.3 ทีมฝึกซ้อมและประเมินความรู้สมาชิกในกลุ่มทุกคน เพ่ือให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเขา้สู่สนามแข่งขนั โดยอาจตั้งค าถามข้ึนมาเองโดยให้
สมาชิกของทีมทดลองตอบค าถามและช่วยกนัอธิบายบางประเดน็ท่ีสมาชิกยงัไม่เขา้ใจ 

4. ขั้นการแข่งขนั ผูส้อนจดัการแข่งขนั ประกอบดว้ย 
4.1 ผูส้อนแนะน าการแข่งขนัให้ผูเ้รียนทราบ 
4.2 จดัผูเ้รียนหรือสมาชิกตวัแทนของแต่ละทีมเขา้ประจ าโต๊ะแข่งขนั 
4.3 ผูส้อนแนะน าเก่ียวกบัเกม โดยอธิบายจุดประสงคแ์ละกติกาการเล่นเกม 
4.4 สมาชิกหรือผูเ้รียนทุกคนเร่ิมเล่นเกมพร้อมกนั ดว้ยชุดค าถามท่ีเหมือนกนั 

ผูส้อนเดินตามโต๊ะแข่งขนัต่าง ๆ เพ่ือตอบปัญหาขอ้สงสยั 
4.5 เม่ือการแข่งขนัจบลงให้แต่ละโต๊ะตรวจคะแนน จดัล าดบัผลการแข่งขนั 

และให้หาค่าคะแนนโบนสั 
4.6 ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนักลบัไปเขา้ทีมเดิมของตน พร้อมดว้ยน าคะแนนโบนสั 

ไปดว้ย 
4.7 ทีมน าคะแนนโบนสัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 
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อาจจะหาค่าเฉล่ียหรือไม่ก็ได ้ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บการยอมรับว่าทีมชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศตามล าดบั 

5. ขั้นยอมรับความส าเร็จของทีม ผูส้อนประกาศผลการแข่งขนัและเผยแพร่ 
สู่สาธารณชนดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศท่ีบอร์ด ลงข่าวหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
จดหมายข่าว ประกาศหนา้เสาธง เป็นตน้ รวมทั้งมอบรางวลั ยกยอ่ง ชมเชย 

สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2547, หนา้ 170) กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ 
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT มีดงัน้ี 

ขอ้ดี 
1. ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า 
4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 
5. ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้ 
ขอ้จ ากดั 
1. ถา้ผูเ้รียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่มและ 

การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ 
2. เป็นวิธีการท่ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมการ ดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดจึงจะไดผ้ลดี 
3. ผูส้อนมีภาระงานมากข้ึน 

จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัในชั้นเรียนช่วยพฒันาผูเ้รียน 

ทั้งในดา้นผลสมัฤทธ์ิ ดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึก และเจตคติ ตลอดจนพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

2. การใชเ้กมประกอบการสอนเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ในการเรียนการสอน
มากถา้จดัเกมประกอบการสอนไดเ้หมาะสม นกัเรียนก็จะมีประสบการณ์หลายดา้น เช่น 
ไดฝึ้กทกัษะในดา้นการคิดและการค านวณ จนเกิดความเขา้ใจและจดจ าไดน้าน 
นอกจากนั้นครูจะตอ้งคิดเลือกเกมให้เหมาะสม และควรกวดขนัให้นกัเรียนปฏิบติัตาม
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กติกา มีน ้ าใจมีมารยาท และความยติุธรรมในการเล่นเกม ปัจจุบนัมีการใชเ้กมการสอน
กนัอยา่งกวา้งขวางในวงการการศึกษา 

3. การเรียนการสอนโดยใชวิ้ธีการต่าง ๆ นั้น ช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติต่อ 
วิชาคณิตศาสตร์ดีข้ึน เพราะเจตคติเป็นเคร่ืองบ่งช้ีขอ้หน่ึงของพฤติกรรมอนัเป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนบรรลจุุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และจาก 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่า มีความสมัพนัธ์ในทางบวก 

4. การจดัการเรียนรู้ตามแนว Constructivism มีกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใน
ผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง ครูจะมีบทบาทส าคญัมากในการ เป็นผู้
อ  านวยความสะดวกเพ่ือเปล่ียนมโนมติในการเรียนของผูเ้รียน โดยครูมีหนา้ท่ีเป็น ผูท้า้
ทายความคิดของนกัเรียน เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนหา
ค าตอบดว้ยตนเอง 

5. การจดัการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองตอ้งมาจากการปฏิบติังาน
จริงในบริบทจริง ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝน การสร้างความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่ืนตวั ไดจ้ดักระท า
กบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยมีการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง 
ลองผิดลองถกูกบัส่ิงนั้น ใชก้ระบวนการคิดในการจดักระท ากบัขอ้มูล มีโอกาสเรียนรู้ 
ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้าง 
ความรู้ และในการวดัประเมินผล จึงควรมีลกัษณะท่ียืดหยุน่ไปในแต่ละบุคคลโดยใช ้
วิธีการหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการประเมินจากเพ่ือน แฟ้มผลงาน และการประเมิน
ตนเอง 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชนัก าลงั
สอง ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาท าการทดสอบก่อนการเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งใน
คาบท่ี 1 โดยใชเ้วลาในการทดสอบ 30 นาที 
  2. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสอง ดว้ยตนเอง
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กบั กลุ่มตวัอยา่ง เม่ือสอนจบในแต่ละหวัขอ้ยอ่ย จะมีการท าทดสอบยอ่ยทา้ยคาบ โดยใช ้
เวลา 15 นาที เพ่ือใชป้ระเมินความสามารถของนกัเรียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  3. เม่ือผูวิ้จยัสอนครบ 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้แลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
ฟังก์ชนัก าลงัสอง  ฉบบัเดิม มาท าการทดสอบหลงัการเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งในคาบท่ี 6  
โดยใช ้เวลาในการทดสอบ 30 นาที 
  4. เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จ ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ วดั
ความพึงพอใจท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน เพ่ือวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการ
สอน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ TGT 
  5. น าผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองฟังก์ชนั
ก าลงัสอง ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัโดยใชส้ถิติทดสอบ test 
dependent test 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ร่วมกับการจัดการเ รียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เ ร่ือง ฟังก์ชันก าลังสอง ท่ี มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง โดยค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  

 

 



15 
 

สรุปผลการวจิยั    
 จากผลการวิจยัเพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนโดยใชก้ารสอน
แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผูวิ้จยัไดส้รุป
ผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. การจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ืองฟังก์ชนัก าลงั
สอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80.40/81.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
  จากการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสอง ท่ีสร้างข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพดงัเห็นไดจ้ากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัท่ี กรมวิชาการ (2544, หนา้ 1) อธิบายว่า ทฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางผา่นรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือให้ผูเ้รียนต่ืนตวัตลอดเวลา และมีการเช่ือมโยงความรู้ เป็นการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ให้ดีท่ีสุด อีกทั้งเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีใชก้ารเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบ TGT มาร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั เนน้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างกนัสมาชิกมีความสามารถแตกต่างกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือกนั (สุคนธ์ 
สินธพานนท์,2554, หนา้ 22) จึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนสูงข้ึนตามขา้งตน้ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาวคล่ี ศิริวาล (2543) ศึกษาเร่ือง ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที 1 ท่ีเรียนจากการประยกุต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ผลการศึกษา
พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนสูงข้ึนกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและ
สนใจเรียนมากข้ึน การเล่นเกมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ท าให้เดก็มีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และ
ช่วยเพ่ือนเตรียมพร้อมส าหรับเน้ือหาท่ีจะน ามาเล่นเกมเพ่ือชยัชนะของทีม นกัเรียนได้
เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม และช่วยกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ 
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  2. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงั
สอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT ก่อนและหลงัเรียน
พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดย
ใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 
มีการจดักิจกรรมท่ีช่วยพฒันาให้นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตวัของนกัเรียน นกัเรียน 
สร้างความรู้ดว้ยตวัเอง ท าให้สามารถจดจ าความรู้ไดดี้กว่าการเรียนแบบครูบอกให้รู้ 
อีกทั้งความรู้ท่ีเพ่ือนในกลุ่มช่วยกนัซกัซ้อมเพ่ือเตรียมตวัส าหรับการแข่งขนัเกมนั้น 
นกัเรียนมีความตั้งใจสูงและตั้งใจจริง เพ่ือจะไดน้ าชยัชนะมาให้กบัทีม เพราะเป็นการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนตั้งใจจริง ไม่ใช่การการเรียนท่ีถูกบงัคบัให้นกัเรียนตอ้งทราบ นกัเรียน
จึงมีความรู้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนั
ก าลงัสอง อยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅     ) 
 
 อภปิรายผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จากผลการศึกษาค้นควา้ผูวิ้จัย
สามารถอภิปรายผลตามล าดบัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. จากการทดลองพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT มีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และมีประสิทธิภาพ 80.40 / 81.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้แสดงให้
เห็นว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT สูงข้ึน  
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 2. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงั
สอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT ก่อนและหลงัเรียน
พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมากจากการเรียนการสอนโดยใช้
การจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบ TGT นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีกิจกรรมช่วย
พฒันาให้นกัเรียนสามารถจดจ าความรู้ไดดี้กว่าการเรียนการสอบแบบบรรยาย อีกทั้ง
ความรู้ท่ีเพ่ือนในกลุ่มช่วยกนัซกัซ้อมเพ่ือเตรียมตวัส าหรับการแข่งขนัเกมนั้น นกัเรียนมี
ความตั้งใจสูงและตั้งใจจริง นกัเรียนจึงมีความรู้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

3. จากการทดลองพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT คณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงั
สอง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก นกัเรียนมีความ
พอใจท่ีได้เรียนรู้โดยการเล่นเกม และครูมีการแจ้งคะแนนให้นกัเรียนทราบ ค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ เ น้ือหาท่ีนักเรียนเรียนเป็นเ ร่ืองใกล้ตัวและระลึกได้ ท่ี เ ป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสอง เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียน
คน้พบความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง โดยมีครูเป็นคนคอยช้ีแนะและกระตุน้ นกัเรียนเรียนรู้
ดว้ยความสนุกสนานจากการเล่นเกมเป็นกลุ่ม นกัเรียนมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ช่วยสอนนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน เพ่ือเตรียมความรู้ในการเล่นเกมแต่ละ
คร้ัง นกัเรียนไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีมและเรียนรู้การใชชี้วิตในสังคมอีกดว้ย 
การเรียนการสอนมีการช่วยให้นกัเรียนทราบค าตอบและทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
มีการเสริมแรงโดยการให้รางวลั ส่งผลให้นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงข้ึน
และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพ็ชร
ชาย โชคประเสริฐ (2543) ศึกษาเร่ืองผลของเกมการแข่งขนัเป็นทีมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนคณิตศาสตร์ ความคงทนในการจ า และเจตคติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
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4 ผลการศึกษาพบว่า พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีใชเ้กมการแข่งขนั
เป็นทีมสูงข้ึนภายหลงัการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เ ร่ืองฟังก์ชันก าลังสอง ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไม่เหมาะส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจาก
นักเรียนอยู่ในช่วงวยัท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืน นักเรียนส่วนมากไม่ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT 

 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการท่ีสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
ขอบคุณบิดา มารดา ท่ีคอยให้การสบบัสนุน และขอบคุณอาจารยท์ุกท่านท่ีให้ค าปรึกษา
ในการท างานคร้ังน้ี 
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