
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT กบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

วาสนา จันทร์แจ้ง * 

______________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน                   

เร่ือง เลขยกกาํลงั ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กบัการจดัการเรียนรู้

แบบปกติ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TGT  เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 2 หอ้งเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโยธิน

บูรณะ กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการจบั

ฉลากเพื่อกาํหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน กลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กลุ่มควบคุม ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT 

เร่ือง เลขยกกาํลงั (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน-หลงั

เรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 ฉบบั 20 ขอ้ (3) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT  เร่ือง เลข

ยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้น

การทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ ค่า (Indpendent  Samples )  

 ผลการวจัิยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGTสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ

ปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

____________________ 

* นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค TGT เร่ือง 

เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คําสําคัญ :  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT, เลขยกกาํลงั 

 

บทนํา  

คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์ ช่วยใหม้นุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 

สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน 

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา้ 10) 

ถึงแมว้า่คณิตศาสตร์จะมีความสาคญัมาก แต่พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีผา่นมา ยงัประสบปัญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเห็นไดจ้ากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2560 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยแยกตามสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ คะแนนเตม็ 

100 คะแนน นกัเรียนสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย 32.98 เน่ืองจากผลการทดสอบมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ร้อย

ละ 50  เม่ือเทียบจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน  

ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ใหดี้ข้ึน ครูควรคน้หาวธีิการจดัการเรียน

การสอนใหน้กัเรียนดว้ยความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือต่อการเรียนและมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ในการศึกษางานวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจดักิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีการพฒันาทกัษะการคิด การส่ือสารท่ีดีข้ึน มีทกัษะ

ความสัมพนัธ์กบับุคคล ยอมรับและช่วยเหลือผูอ่ื้น (ชนาธิป พรกุล, 2554 หนา้102 – 103)  

 การเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT  จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการ

จดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์และเสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัจึง

เลือกใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค TGT จะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ

แตกต่างไปจากการสอนแบบปกติหรือไม่ เพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

ในวชิาคณิตศาสตร์ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั ท่ีสอนดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TGT  เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

สมมติฐานของการวจัิย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                  

ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 ห้องเรียน หอ้งเรียนละ 40 คน  มีนกัเรียน

รวม 400 คน โดยนกัเรียนในหอ้งเรียนไดค้ละความสามารถระหวา่งนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน

เท่า ๆ กนั 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 2 ห้องเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการจบัฉลากเพื่อกาํหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มละ 40 คน 

กลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT  

กลุ่มควบคุม ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระมี 1 ตวัแปร คือวธีิสอนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค TGT 

 2. การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั สูงข้ึน 

2. เพื่อเป็นแนวทางใหค้รูไดก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
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3. เพื่อเป็นแนวทางใหค้รูไดมี้การจดัการเรียนรู้แบบต่างๆเพื่อใหน้กัเรียนสนใจในการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการวจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน เร่ืองเลขยกกาํลงั โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กบัการสอนแบบ

ปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆจากเอกสาร 

ตาํรา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553)ไดใ้หค้าํจาํกดั

ความของแผนการจดัการเรียนรู้คือ การนาํวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะตอ้งทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ อุปกรณ์การจดัการ

เรียนรู้และการวดัผลประเมินผลโดยจดัเน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรียนยอ่ย ๆให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์หรือจุดเนน้ของหลกัสูตร สภาพของผูเ้รียน ความพร้อมของโรงเรียนในดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ และตรงกบัชีวติจริงในหอ้งเรียน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558) กล่าวถึง การเรียนแบบทีม

แข่งขนั (Team games tournament: TGT) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนได้

รวมกลุ่มเพื่อทาํงานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบดว้ยสมาชิก

ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั คือ ความสามารถสูง ปานกลางและตํ่ามารวมกลุ่มกนัในอตัราส่วน 

1:2:1 ซ่ึงสมาชิกของทีมจะไดแ้ข่งขนักนัในเกมเชิงวชิาการ โดยความสาํเร็จของทีมจะข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญัและทราภรณ์ อนุทุม (2558) ไดส้รุปขั้นตอนการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค TGT ดงัน้ี (1) ขั้นเตรียมการ คือ ครูแนะนาํวิธีการจดัการเรียนรู้ ทบทวนการเรียนรู้ 

นาํเสนอบทเรียน ซกัถามนกัเรียนและ อธิบายเพิ่มเติม (2) ขั้นฝึกทกัษะ คือ การแบ่งนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถท่ีแตกต่างกนั แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน และใหน้กัเรียนแต่

ละกลุ่ม ทาํแบบฝึกหดัร่วมกนัหรือใบงานท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมาย มีการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม เพื่อน

สอนเพื่อน และสรุปวธีิการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม (3) ขั้นการแข่งขนั คือ การจดันกัเรียนแต่ละกลุ่มท่ี

มีความสามารถต่างกนัร่วมกนัแข่งขนักบักลุ่มอ่ืน โดยแบ่งนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่ม

อ่อน (4) ขั้นการสรุป คือ สรุปเน้ือหา สรุปผลการแข่งขนั (5) ขั้นวดัและประเมินผล คือ ทดสอบ

ความสามารถการเรียนรู้ จากการสังเกต การทาํแบบฝึกทกัษะ การอธิบายกนัในกลุ่ม การซกัถาม 

การเล่นเกม ทดสอบยอ่ย ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กมี็ของการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุวารี ศรีอาํไพววิฒัน์ (2560) กล่าววา่ 

องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม(TGT) ตอ้ง

ประกอบดว้ย การสอนเน้ือหา การจดัทีม เกม การแข่งขนัและการยอมรับความสาํเร็จของทีม ซ่ึง

เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีไดเ้นน้ท่ีตวันกัเรียนเป็นหลกั ทาํใหส้ามารถดึงความสนใจของนกัเรียนเขา้มา
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ศึกษาเน้ือหาเร่ืองนั้นๆอยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรก็ตามการจดัการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคTGT ยงัมีทั้ง

ขอ้ดีและขอ้จาํกดัเราควรศึกษาเทคนิคใหเ้ขา้ใจและมีการเตรียมการกระบวนการจดัการเรียนการ

สอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2550) ไดส้รุปขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT ไวด้งัน้ี ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT (1) ผูเ้รียนมี

ความเอาใจใส่รับผดิชอบตวัเองและกลุ่ม ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน (2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถ

ต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั (3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้าํ (4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

และเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง (5) ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ขอ้จาํกดัของ

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT (1) ถา้ผูเ้รียนขาดความเอาใจใส่และความรับผดิชอบ จะส่งผล

ใหผ้ลงานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความสาํเร็จ (2) เป็นวธีิการท่ีครูจะตอ้งเตรียมการ ดูแลเอา

ใจใส่กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดจึงจะไดผ้ลดี (3) ครูมีภาระงานมากข้ึน  

เม่ือเรามีการจดักิจกกรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TGT ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550)ไดใ้ห้

ความหมายของวธีิสอนแบบปกติหรือวธีิสอนโดยการใชก้ารบรรยายท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ วธีิสอนช่วย

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการพดู บอก เล่า อธิบาย ส่ิงท่ีตอ้งการ

สอนแก่นกัเรียน โดยท่ีนกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย เพียงแต่ฟัง  จด

บนัทึก หรือซกัถามบางคร้ัง แลว้ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง หากตอ้งการ

เปรียบเทียบวา่การสอนแบบไหนดีกวา่กนัเราตอ้งมีการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุรินทร์ 

แกว้ประพนัธ์ (2555) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบวา่ผูเ้รียน

สามารถแสดงออกถึงความสามารถท่ีพฒันาข้ึนมากเพียงใดหลงัจากการเรียนการสอนและไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนและหลกัสูตรไดว้างไวเ้พียงใด รวมถึงวนิดา อารมณ์เพียร (2552) กล่าววา่ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาดีข้ึน อนัเกิดจาก

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การไดป้ฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพทาง

สมอง 

ทองจนัทร์ ปะสีรัมย ์(2555) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ รู้สึกดีมี

ความสุข ของบุคคลต่อการปฏิบติังานหรือการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและสมหมาย ศุภพินิจ 

(2551) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจเกิดข้ึน

เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตนตอ้งการ และทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงเร้านั้นในเชิงบวกหรือเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ หรือไม่มีความรู้สึกขดัแยง้กบัส่ิงเหล่านั้น และถา้ระดบัความรู้สึกมี

ความเครียดมากจะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไปตามเวลา

และสถานการณ์แวดลอ้ม 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

มยรีุ  เรืองศรีมัน่ (2553) ไดท้าํการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

แบบ TGT กบัการจดักิจกรรมการเรียรู้แบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.12/80.34และแผนการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมการเรียรู้แบบปกติ มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั77.66/75.50ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75ท่ีกาํหนดไว ้2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 กลุ่มท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนโดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบTGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มีความพึงพอใจโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สมจิตต ์ซุยจนัทึก (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เร่ืองเลขยกกาํลงั ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.60/84.32 2) 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีเรียนโดยใชส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เร่ืองเลขยกกาํลงั แลว้มีผลสัมทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนเพิ่มข้ึนจากก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียน

มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกกาํลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โดยการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

แบบ TGT อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT เร่ือง เลขยกกาํลงั         

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน-หลงัเรียน  

เร่ือง เลขยกกาํลงั สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 ฉบบั 20 ขอ้  

3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TGT  เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั 

จาํนวน 20 ขอ้ 
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 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ผูว้จิยัไดท้ดลองเองและใชเ้วลาการทดลอง 5 ชัว่โมง ไม่รวม

กบัการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงถึง

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

2. ดาํเนินการทาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง เลขยกกาํลงั ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโยธินบูรณะ ดงัน้ี 

2.1 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ท่ีไดรั้บ

การปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาทาํการทดสอบก่อนการเรียน(pre-test)กบักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ในคาบท่ี 

1 โดยใชเ้วลาในการทดสอบ 50 นาที เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 

กลุ่มวา่มีระดบัความรู้พื้นฐานเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 

2.2 ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองเลขยกกาํลงักบักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม 

2.3 เม่ือผูว้ิจยัสอนครบ 5 แผน คาบละ 50 นาที ตามแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ ผูว้จิยัไดน้าํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ฉบบัเดิม มาทาํการ

ทดสอบหลงัการเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งในคาบท่ี 7 โดยใชเ้วลาสอบ 50 นาที  

2.4 เม่ือนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จ ใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามวดัความพึง

พอใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิค TGT   

2.5 นาํผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั                         

ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัโดยใช ้Independent Samples test และนาํผลของแบบ

วดัความพึงพอใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั หาค่าเฉล่ียและสรุปผล 

2.6 ตรวจสอบผลสอบ แลว้นาํคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน 

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

     การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้วลาทดลอง 7 ชัว่โมง โดยใชด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 20 ขอ้ 

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีสอนดว้ยการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT และกลุ่มควบคุมท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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วเิคราะห์ผล โดยวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 

กลุ่ม โดยการทดสอบค่า (t test) กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระจากกนั (Independent Samples )  

3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค TGT วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ร้อยละ  

ผลการวจัิย 

 การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง เลขยกกาํลงั 

ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนโยธินบูรณะ มีประเด็นจากการวิจยัท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค TGT เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนโยธินบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิคTGT และกลุ่มท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือนกัเรียนท่ีเรียน เร่ืองเลขยกกาํลงั โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT สูงกวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล ดงัน้ีคือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิค TGT เป็นการจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงานและกิจกรรมกิจกรรม

การร่วมกนัเรียนรู้เป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยแต่กลุ่มท่ีประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน มีความร่วมมือกนั ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้นการ

เรียนและการทาํงาน โดยนกัเรียนท่ีมีความสามรถสูงกวา่ มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือของบทเรียนได้

ดีกวา่ไดช่้วยอธิบาย และเปล่ียนความคิด กบัเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัท่ีมีความสามารถจํ่ากวา่ไม่เขา้ใจ

เน้ือหาในบทเรียนและกิจกรรมใหมี้คามเขา้ใจในเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียนมากข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของมยุรี เรืองศรีมัน่ (2553) กล่าววา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่มแบบ TGT นั้นเป็นการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้ตาม

ความเหมาะสมกบัระดบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความคิดวิเคราะห์เน้ือหา จนสามารถ

สรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม มีการแข่งขนัในเกมดา้นความรู้ มีการ

ช่วยเหลือระหวา่งคนเก่ง ปานกลาง คนอ่อน กนัในกลุ่ม ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้สึกต่อการ

เรียนในวชิคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT เร่ือง เลขยก

กาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจดา้น

กิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นส่ือและอุปกรณ์การสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีความพึง

พอใจดา้นเน้ือหาและการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนโดย

การเปิดอากาสใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมหลายๆอยา่ง มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในทีม เป็น

การเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งผลให้

นกัเรียนคลายความวิตกกงัวลในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั

ของทราภรณ์  อนุทุม (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียว ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ 

ผลการวเิคราะห์แบบวดัความพึงพอใจการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

              1. ครูอธิบายถึงจุดประสงคใ์นการแบ่งกลุ่มของนกัเรียน เพื่อใหมี้ความเขา้ใจวา่ภายในกลุ่ม

จะประกอบดว้ย นกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทุกคนตอ้งช่วยเหลือกนัและทุกคนมีหนา้ท่ี

รับผดิชอบเพื่อใหก้ลุ่มของตนเองประสบความสาํเร็จ 

2. ครูควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียน

เกิดความสนใจและสนุกกบัการเรียน ควรเตรีมความพร้อมของส่ือ 

3. ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจากการมีส่วนร่วม และ

สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความภูมิใจและเกิดความเท่าเทียมกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค TGT ในการแข่งขนัครูควรย ํ้า

นกัเรียนในเร่ืองความซ่ือสัตย ์กติกา และเวลาในการทาํกิจกรรม 

คําขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณคณาอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกท่าน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ใน

การศึกษาอิสระคร้ังน้ีท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอะแนะท่ี

เป็นประโยชน์จนกระทัง่การศึกษาอิสระสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

เอกสารอ้างองิ 
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