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บทคัดย่อ  
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

TGT ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  2)เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่าน
ระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมต่ีอกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่าน
ระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) และใช้หน่วยเป็นห้องเรียนในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 1) 
แผนการจัดการการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตาม
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 
โดยมีค่าอำนาจจำแนก โดยมีค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.10 ถึง 0.68 ค่าความยาก (P) ต้ังแต่ 0.50 ถึง 
0.88 และค่าความเชื่อมันท้ังฉบับเท่ากับ 0.820 และ 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบร่วมมือ เทคนิคTGT ผ่านระบบออนไลน์ สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และระดับคุณภาพผลการศึกษา ปรากฏดังนี้  

1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  พบว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/70.16  

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ก่อนและ
หลังเรียน ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ผ่านระบบออนไลน์ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

 
คําสําคัญ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT , การเรียนออนไลน์ , ค่าดัชนีประสิทธิผล , ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน , ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the efficiency of mathematics 
activities on Pythagoras’ Theorem by using cooperative learning online TGT 
technique of Matthayomsuksa 2 students, 2) compare mathematics learning 
achievement of Matthayomsuksa 2 students through cooperative learning online TGT 
technique on Pythagoras’ Theorem, and 3) to study Matthayomsuksa 2 students’ 
satisfaction related to mathematics activities on Pythagoras’ Theorem by using 
cooperative learning online TGT technique. The participants were 24 students of 
Matthayomsuksa 2 at Chinorotwittayalai School, Bangkok Noi, Bangkok, in the first 
semester of the academic year 2021 selected by cluster random sampling. The 
research instrument were 1) 10 lesson plans on Pythagoras’ Theorem of 
Matthayomsuksa 2 students by using cooperative learning online TGT technique, 2) 
25 items with 4 multiple choices of mathematics learning achievement test with the 
discrimination (r) ranging from 0.10 to 0.68, the difficulty (p) ranging from 0.50 to 0.88 
and the holistic reliability at 0.820, and 3) the questionnaire of Matthayomsuksa 2 
students’ satisfaction with the mathematics activities on Pythagoras’ Theorem by 
using cooperative learning online TGT technique. Percentage, means, standard 
deviation, and t-test were utilized for data analysis.  
 The research findings reveal that 1) the efficiency criterion of mathematics 
activities on Pythagoras’ Theorem by using cooperative learning online TGT 
technique of Matthayomsuksa 2 students was 81.93/70.16, 2) the mathematics 
learning achievement of Matthayomsuksa 2 students on the topic of Pythagoras’ 
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Theorem through cooperative learning online TGT technique was higher than before 
the study and significantly at the level .05, and 3) the average means of 
Matthayomsuksa 2 students’ satisfaction with the mathematics activities on 
Pythagoras’ Theorem by using cooperative learning online TGT technique was 3.87, 
considered as a high level. 
 
Keywords: Cooperative Learning Online TGT Technique, Online instruction, Efficiency 
Criterion, Mathematics Learning Achievement, Students’ Satisfaction with Cooperative 
Learning  
 
บทนำ 

ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบ ก้าวกระโดด สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก รูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลก
เข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที ่ม ีอัตราการเกิดลดลง และเกิดสังคมผู ้สูงวัย การ
เปลี่ยนแปลง ทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านยิม วิถีชีวิต 
รูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย การศึกษาจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ให้กับคนทุก
ช่วงวัยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย รวมไปถึงสมรรถนะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 108) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลของการศึกษา
คณิตศาสตร์ที ่ได้ระบุในตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าการศึกษา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

ตามความข้างต้น จะเห็นว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ 
ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล   คิดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
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การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

แต่จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปัจจุบนั 
พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร จากรายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าสอบ 665,495 คน มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 26.73 คะแนน เมื่อแยกตามสาระ จะพบว่าสาระที่ 2 การวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.39 
คะแนน สาระที่ 3 เรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ย 26.93 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563, 
หน้า 7) และปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
25.46 คะแนน เมื่อแยกตามสาระ จะพบว่าสาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.91 
คะแนน  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2564, หน้า 7) ซึ่งใน 2 ปีการศึกษาท่ีได้กล่าวมานั้น ใน
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 ท้ังหมด และในสาระที่ 2 การ
วัดและเรขาคณิตนั้นมี เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รวมอยู่ด้วย และจากการสังเกตของ
ผู้วิจัย พบว่าในการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ท่ีผ่านๆมา นักเรียนส่วนใหญ่มักมีปัญหา
ในเร่ืองการจำสูตร ท่ีนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าความยาวด้านของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
และนักเรียนบางคนจำสูตรได้แต่ใช้ไม่เป็น เพราะขาดความเข้าใจ รวมไปถึงจำสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากไม่ได้  นอกจากปัญหาท่ีมาจากเนื้อหาบทเรียนแลว้ ยังมีปัญหาจากปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ ด้านบุคลิกภาพ
ของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ความสัมพนัธภาพระหวา่งนักเรียนกับผู้ปกครอง 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  และสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน กล่าวคือ นักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพดีกับเพื่อน จะมีปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา นามโคตร (2559, 
หน้า 12) ดังนั้นหากมีการสรา้งกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ระหว่าง เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระห่างนักเรียนและ
เพื่อน ก็จะทำให้เรียนคณิตศาสตร์เข้าใจมากยิ่งข้ึน เพราะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนในชั้น
เรียนอย่างมีความสุขแล้ว  และหากนักเรียนพบว่าเพือ่นมีปัญหาในการทำโจทย์คณิตศาสตร์  นักเรียนก็จะ
อยากให้ความช่วยเหลือ ในทางกลับกันเมื่อนกัเรียนไม่เข้าใจบทเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อนคนอื่นๆที่เรียนเข้าใจ 
จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียน จึงส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน 

ดังนั้นการผู้วจิัยจึงสนใจจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
นักเรียนและเพื่อน ด้วยวิธีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT (Team Game 
Tournament)  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ได้มีการ
แลกเปลี่ยนและรับฟังกนั  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อกีทั้งทำให้นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเกิดความรู้สึกท้า
ทาย  และไม่เบ่ือหน่ายในบทเรียน  จากการเกมการแข่งขัน  แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกด้วย 
 อีกท้ังจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลใหไ้ม่สามารถจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติได้ ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (2563, หน้า 6 ) ได้ใหแ้นว
ทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ ดังนี ้
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 1.On-site เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
 2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 
 3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 
 4.Online เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
 5.On-hand เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรือ
อาจใช้วิธีอื่นๆ เชน่ วิทยุ เป็นต้น 

ดังนั้นทางโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้มีจดัการจัดการเรียนสอนผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) โดยได้มีการนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต เข้ามาเป็นสื่อกลางในการสร้างปฏสิัมพนัธ์ในชั้นเรียน 
และเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โดย
มุ่งหวังว่าการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้นี้  จะทำให้การเรียนการสอนสามารถดำเนนิไปใกล้เคียงปกติมาก
ท่ีสุด  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้วจิัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบประสานเวลา ผ่าน
โปรแกรมหรือแอพลิเคชัน Google Meet เพื่อการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ของนักเรียน โดยนักเรียนจะ
สามารถสื่อสารกันได้คล้ายกับการจัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนในสถานการณ์ปกติ 

จากความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสถานการณ์โรค
ระบาดท่ีพบ ส่งผลให้ผู้วจิัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT  ผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบ
ออนไลน ์
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  ผ่านระบบออนไลน์  
เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  ผ่านระบบออนไลน์  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  ผ่าน
ระบบออนไลน์  วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  ผ่านระบบออนไลน์  วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TGT ผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญ ท่ีระดับ 0.05 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT ผ่านระบบ
ออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้  ดังนี้ 
1.เน้ือหาที่ใช ้

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ในสาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต มาตรฐาน ค2.2 ตัวชี้วัด ม.2/5  
 2. ระยะเวลาที่ใช้ 
 ทำการทดลองสอนในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564  ภาคเรียนท่ี  1  ปี
การศึกษา  2564  ใดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เป็นเวลา  12  คาบ  คาบละ  50  นาที 
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  320  คน   

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  24  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  
Random Sampling)  โดยใช้หน่วยเป็นห้องเรียนในการสุ่ม 
 4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1 ตัวแปรอิสระ 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน ์
4.2 ตัวแปรตาม 

4.2.1 ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

4.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TGT ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT (Team-Game-Tournament) 

สิริพร ทิพย์คง (2545, หน้า 10-24) ได้ให้ความหมายว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค TGT 
(Teams Game Tournament) คล้ายกับแบบ STAD โดยครูจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเร่ือง
ท่ีเรียน  แต่ไม่มีการสอบทุกสัปดาห์  มีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัด  ทบทวน ในเร่ืองท่ี
เรียนไปแล้ว โดยการทำในรูปแบบการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม  จะมีการจัดกลุ่มใหม่ทุกสัปดาห์ โดยพิจารณา
จากความสามารถของแต่ละบุคคล  ซึ่งช่วยทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  ดังนั้น สมาชิกที่เคยเรียน
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  เมื่อเข้าแข่งขันจะแยกย้ายไปแข่งขันกับเพื่อนต่างกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถใกล้เคียง
กัน เมื่อเสร็จสิน้ภาระกจิการแข่งขันแล้วก็จะกลับมากลุ่มเดิม และนำคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มท่ีได้ จาก
การแข่งขันทุกรอบมารวมกัน ซึ่งจะได้เป็นคะแนนของกลุ่ม 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, หน้า 121) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันเป็นกิจกรรมท่ี
สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหาสาระจากผู้สอนด้วยกันแล้วแต่ละคนแยกย้ายไปแข่งขันทดสอบความรู้คะแนนท่ี
ได้ของแต่ละคนจะนามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่มกลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัล 

การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบ TGT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้สึกถึงความท้าทายและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการจัดกลุ่มจะประกอบไปด้วย
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลางและต่ำ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติจน
สามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ (สิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย, 2556, หน้า 5)  

2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ 
  2.1 การจัดกลุ่มนักเรียน 

ครูผู้สอนจะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แบ่งนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาคณิตศาสตร์ ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1  กล่าวคือ ในกลุ่มนักเรียน 4  คน จะเป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน  ปาน
กลาง 2 คน  และอ่อน 1 คน  โดยจะเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน (Home Group)  วิธีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม 
ทำได้โดยเรียงลำดับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงไปต่ำ  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนก่อนหน้า 

2.2 นำเสนอเนื้อหาใหม่  
ครูนำเสนอบทเรียนใหม่ต่อท้ังนักเรียนท้ังชั้นเรียน  โดยเป็นการนำเสนอผ่านโปรแกรม

ประชุมสนทนาออนไลน์ Google Meet  ซึ่งเป็นโปรแกรมการประชุมวิดีโอทางไกลท่ีผู้สอนสามารถเตรียม
เอกสารประกอบการสอน เชน่ วิดีโอ รูปภาพ เอกสารการสอนในรูปของไฟล์ Word Excel หรือ PDFเป็นต้น 
โดยท่ีผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนการสอนได้ รวมท้ังสามารถบันทึกไฟล์วีดิโอ
ภายหลังการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียน   

2.3 การศึกษากลุ่มย่อย 
ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 คน โดยท่ีสมาชิกของกลุ่มจะมี

ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันไป ในอัตรา 1: 2 : 1 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกเข้าห้อง
สนทนาออนไลน์  Google Meet ท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้  เพื่อให้สมากชิกในกลุ่มได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้  และหากมีสมาชิกคนใดในกลุ่มยังไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีผู้สอนได้สอนไปแล้วนัน้  เพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
ต้องรับผิดชอบสอนเพื่อนคนนั้นให้เข้าใจ ทำให้เกิดความร่วมมือท่ีจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยให้
นักเรียนได้ทบทวนและจดจำว่ากลวิธีใดเหมาะสมกับตนเอง โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อชนะการเกมการแข่งขัน
วิชาการ ทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีกัน โดยนักเรียนแต่ละคนรับรู้ว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันใช้
ความสามารถของแต่คนในการทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  
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2.4 การเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา  (เกมการแข่งขันวิชาการ) 
เกมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบ

ความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยผู้เล่น 6 คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การกำหนดผู้เรียนเข้ากลุ่มเพื่อเลน่เกม จะยึดหลักผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ผู้เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน ผู้เรียนปานกลางแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน และผู้เรียน
อ่อนของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน การท่ีผู้เรียนท่ีมีความสามารถแต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน เพื่อให้ผู้เรียนแข่งขันกบั
ตนเองและผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสในการช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสำเร็จเท่าเทียมกัน ถ้าผู้เรียนแต่ละ
คนเตรียมตัวให้ดีท่ีสุด การแข่งขันเกมจะกระทำประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากแข่งขันไปแล้วสัปดาห์
ต่อไปผู้เรียนอาจจะถูกเปลี่ยนไปแข่งกับโต๊ะเกมอื่นๆ โดยจะแข่งขันผ่านโปรแกรม Quizizz ซึ่งเกมท่ีเหมาะ
กับการวัดและประเมินผล และเพื่อเพิ่มความสนกุสนานในการเรียนได้ อีกท้ังนักเรียนจะได้รับทราบข้อมูล
และประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเนื้อหา ตรงส่วนใดเพื่อจะได้กลับไปทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหา
นั้นอีกครั้งหนึ่ง เสมือนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ 

2.5 การยอมรับความสำเร็จของทีม 
เมื่อนักเรียนแต่กลุ่มทำการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเสร็จสิ้น จะมีการนำคะแนนของแต่

ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  ท้ังนี้ผู้ท่ีได้อันดับ 1-3 จะมีคะแนนโบนัสพิเศษ จากนัน้จึงนำ
คะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นคะแนนของทีม ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด จะได้รับการยอมรับให้เป็น
ทีมชนะเลิศประจำสัปดาห ์
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และทำการทดลองกับกลุ่มเดียว มี
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องท่ีใช้ คือ 
1. แผนการจัดการการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 
10 แผน  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวน 25 ข้อ  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคTGT ผ่านระบบออนไลน์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและทำการรวบรวมข้อมูล นำมาดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้  

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 70/70 โดยการหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1 /E2 ) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนำผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ มาเปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์ ผลโดยใช้การหาค่าสถิติ
พื้นฐาน และทดสอบค่าที (Dependent Sample t-test) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TGT โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นำมาเปรียบเทียบ แปล 
ความหมาย กับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและทำการรวบรวมข้อมูล นำมาดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ตามวิธีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามเกณฑ์ 70/70 (E1 / E2 ) นั่นคือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ได้ทำการพิจารณาคะแนนประเมนิ
ระหว่างเรียน และคะแนนประเมินหลังเรียน ได้ผลดังตาราง 1 
ตาราง 1  
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT  ผ่านระบบออนไลน์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

คะแนน 
จำนวน 
(คน) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 24 30 24.58 3.635 81.93 

หลังเรียน (E2) 24 25 17.54 4.863 70.16 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนได้คะแนนจากการทำกจิกรรมระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 24.58 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.93 และนักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เฉลี่ยรวม 17.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.16 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  จำนวน 24 คน มปีระสิทธิภาพ เท่ากับ 81.93/70.16  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ท่ีกำหนดไว้ 
 2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  

คะแนน n  x̅ SD t df Sig. 

ก่อนเรียน 24 7.17 2.390 
12.255* 23 .000 

หลังเรียน 24 17.54 4.863 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT ผ่านระบบ
ออนไลน์ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.17 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.54 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยจากการทำแบบทด สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ได้ผลดังตาราง3 
ตาราง 3  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค 
TGT ผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ข้อ รายการ x̅ SD แปลความหมาย 

1 เนื้อหาท่ีเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียงจากง่าย
ไปยาก 

4.29 .806 พึงพอใจมาก 

2 ฉันมีความรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ง่ายข้ึน  เมื่อ
เรียนผ่านการใช้กิจกรรม 

3.79 .884 พึงพอใจมาก 

3 ฉันชอบให้ครูจัดกิจกรรม ครูถามคำถาม และนักเรียน
เป็นผู้ตอบคำถาม 

3.33 .963 พึงพอใจปานกลาง 

4 ฉันรู้สึกสนกุสนาน เมื่อได้เรียนผ่านกจิกรรม 3.79 .884 พึงพอใจมาก 
5 ฉันรู้สึกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของฉันมีการพัฒนา 3.87 .850 พึงพอใจมาก 
6 การเรียนด้วยวิธีการแข่งขันแบบกลุ่ม ทำให้ฉันเข้าใจ

เนื้อหาท่ีได้เรียนมากข้ึน 
3.63 .770 พึงพอใจมาก 

7 ฉันมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบกลุ่ม 

3.63 .875 พึงพอใจมาก 

8 ฉันชอบสมาชิกในกลุ่มและงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.46 .721 พึงพอใจปานกลาง 
9 ฉันชอบเมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ทำ

ให้เข้าใจเนื้อหาท่ีได้เรียนมากข้ึน 
3.79 .833 พึงพอใจมาก 
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ข้อ รายการ x̅ SD แปลความหมาย 

10 ฉันเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึน 3.67 .917 พึงพอใจมาก 
11 ฉันชอบท่ีสื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีเรียน 3.88 .680 พึงพอใจมาก 
12 ฉันชอบท่ีครูใช้สื่อ Quizziz 4.29 .859 พึงพอใจมาก 
13 ฉันชอบท่ีสื่อการเรียนรู้จูงใจให้สนใจบทเรียนมากข้ึน 3.92 .717 พึงพอใจมาก 
14 เวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.12 .741 พึงพอใจมาก 
15 เอกสารประกอบการเรียนทำให้ฉันเข้าใจ เรื่องทฤษฎี

บทพีทาโกรัส ดีข้ึน 
3.67 .702 พึงพอใจมาก 

16 ฉันชอบวิธีการประเมินผลในกจิกรรมการเรียนรู้ 4.00 .834 พึงพอใจมาก 
17 ฉันพอใจกับคะแนนของตนเอง และคะแนนของกลุ่ม 3.79 .932 พึงพอใจมาก 
18 ฉันชอบท่ีทราบผลการประเมินหลังทำกิจกรรมการ

เรียนรู ้หรือใบงานหรือแบบฝึกทักษะย่อย 
4.00 .885 พึงพอใจมาก 

19 ฉันชอบท่ีได้ทราบความก้าวหน้าของการเรียน 3.96 .806 พึงพอใจมาก 
20 ฉันพึงพอใจการดูแล เอาใจใส่ ของคุณครูในระหว่างทำ

กิจกรรม 
4.50 .511 พึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.87 .544 ระดับมาก 
 จากตาราง 3 พบว่าความพึงใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT 
ผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก        
( X  = 3.87)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  1 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก 17 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 3.33 ถึง 4.50 และ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันพึงพอใจการดูแล เอาใจใส่ ของคุณครูในระหว่างทำกิจกรรม ( X = 4.50) รองลงมา คือ 
เนื้อหาท่ีเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียงจากง่ายไปยาก  และ ฉันชอบท่ีครูใช้สื่อ Quizziz  (X = 4.29 ) 
และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ฉันชอบให้ครูจัดกิจกรรม ครูถามคำถาม และนักเรียนเป็นผู้ตอบคำถาม ( X = 3.33) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบอน
ไลน์  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 พบว่ามีประสิทธิภาพการเท่ากับ 81.93/70.16  
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ก่อนและ
หลังเรียน ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ผ่านระบบออนไลน์ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนากจิกรรมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ ตาม
สรุปผลการวิเคราะห์  อภิปรายได้ว่า 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  พบว่า นักเรียนได้ คะแนน
จากการทำ กิจกรรมระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 24.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
81.93  และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยรวม  17.54  จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.16  ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70  ท่ีกำหนดไว้  จากการวิจยัดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรวีณา ศรีละพนัธ์ (2559) และ 
วราทิพย์ หมื่นยุทธ (2556) เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ 
มีข้ันตอนท่ีให้นักเรียนทำงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน โดยสมาชิกที่มีเก่งกว่าจะสามารถช่วยอธิบายเนื้อหา 
บทเรียน หรือความรู้ให้กับสมาชิกที่อ่อนกว่าให้มีความเข้าใจมากข้ึน  อีกท้ังสมาชิกที่เป็นผู้อธิบายยังได้
ทบทวนบทเรียน และจดจำว่ากลวิธีใดเหมาะสมกับตนเอง มีความแม่นยำในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน  เพื่อนท่ีฟงั
เกิดความเข้าใจชัดแจ้ง เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีกลุ่มสัมพนัธ์  ทิศนา แขมมณี  (2522, หน้า 
199-201)  ท่ีกล่าวว่า การสอนท่ียึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ ผู้เรียนท่ีได้ฝึกการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มจะ
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พยายามค้นหาและพบคำตอบด้วยตนเองนั้น  ผู้เรียนมักจะจดจำได้ดีและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้มากกว่าการเรียนรู้ท่ีได้จากการบอกเล่าจากผู้อืน่  และสอดคล้องกับทฤษฎีร่วมมือกัน 
(Johnson; & Johnson, 1994, หน้า 103) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการพึ่งพากนัทางสังคม (Social 
Interdependence)  เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล  การกระทำหรือสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการ
พึ่งพากนัทางสังคมแบบใดแบบหนึ่ง  ทำให้บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กันตามรูปแบบท่ีต้องการ  การพึ่งพากันทาง
สังคมจะมีข้ึน เมื่อผลงานของแต่ละบุคคลได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้อืน่ในสถานการณ์ทางสังคม 
แต่ละคนอาจร่วมมือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน หรือแข่งขันกันเพื่อดูว่าใครดีท่ีสุด การพึ่งพากันทางสังคม
จึงอาจอยู่ในรูปการร่วมมือและการแข่งขัน  
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2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  พบว่า  
เมื่อนำผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  17.54  คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.16  อาจจะเป็นเพราะการพึ่งพาเชิงบวกของนักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับ Sprinthall (1991, หน้า 334) ได้
กล่าวว่าการร่วมมือกันจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลอยู่ในสถานการณ์ของการพึ่งพากนัทางบวก ส่งผลให้บุคคล
ส่งเสริมกันและกนัให้ประสบผลสำเร็จ และนำไปสู่การเพิ่มผลงาน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล  และการท่ีผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล โดยการนำคะแนนของ
แต่ละคนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งคะแนนของสมาชิกแต่ละคนจะมีความสำคัญ จึงเป็นแรงจูงใจอย่าง
หนึ่งท่ีทำให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ส่วนนกัเรียนอ่อนจะกระตือรือร้นในการเรียนและต้ังใจเรียน
มากข้ึน เพื่อผลสำเร็จของกลุ่ม อีกทั้งผูส้อนได้มีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลกลุ่มท่ีเป็นผู้ชนะ และมีการ
ชมเชยกลุ่มท่ีมีพัฒนาการในระหว่างการเรียน มีการยอมรับความสำเร็จของกลุ่มของนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมากยิ่งข้ึน  ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีแรงจูงใจ  (อาร ีพันธ์มณี 2534, หน้า 
198-200) ท่ีว่าการต้ังรางวัลสำหรับงานท่ีมอบหมาย ครูควรต้ังรางวัลไว้ล่วงหน้าแก่งานท่ีนักเรียนทำ
สำเร็จ  เพื่อเป็นการย่ัวยุให้นักเรียนเกิดความพยายามมากยิ่งข้ึน การตำหนิและการชมเชยจะทำเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล  มีการมอบรางวัลให้สำหรับกลุ่มท่ีมีการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วราทิพย์ หมื่นยุทธ (2556) และกรวีณา ศรีละพันธ์ (2559) ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ช่วยกนัพัฒนาให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองและการจัดกลุ่มแข่งขัน
ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ มีความตั้งใจเพื่อจะนำชัยชนะมาให้กลุ่มของตนเอง ส่งผลให้มีความสนใจ
และรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน นักเรียนจึงมีความรู้เพิ่มข้ึน กล่าวได้ว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคม การ
รู้จักแก้ปัญหา เนื่องจากทุกคนมีแรงจูงใจในการเรียนทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูง 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.544 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก 17 ข้อ และอยู่ในระดับปาน
กลาง 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 3.33 ถึง 4.50 และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันพึงพอใจการดูแล 
เอาใจใส่ของคุณครูในระหว่างทำกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ เนื้อหาท่ีเรียน เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส เรียงจากง่ายไปยาก และฉันชอบท่ีครูใช้สื่อ Quizziz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ฉันชอบให้ครูจัดกิจกรรม ครูถามคำถาม และนักเรียนเป็นผู้ตอบคำถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดและหลักการสร้างแบบฝึกจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาจัดทำแบบฝึกหัด และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน โดยจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนมีอิสระ มสีื่อการ
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เรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียน ครูได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามแผนท่ี
เตรียมไว้โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมเป็นลำดับ การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่เบ่ือหน่าย มีความสนใจต่อการเรียนตลอดเวลา นักเรียนเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจโดยใช้สื่อท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าสื่อท่ีเป็นนามธรรมและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ทำงานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วมทุกข้ันตอน มีการให้การเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย และ
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มดีเด่น  ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน ทำให้นักเรียน
เรียนอย่างไม่โดดเด่ียว มีความอบอุ่นใจ  บรรยายกาศในห้องเรียนดี ครูให้ความเป็นกันเอง  ทำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสนุก และส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนค้นพบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ภายในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรวีณา ศรีละพันธ์ (2559)  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ ควร
วางแผนให้กิจกรรมมีความกระชับเพื่อใหส้อดรับกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 

2. ผู้สอนควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอน ในกรณท่ีีพบเจอปัญหา อาทิ นักเรียนไม่สามารถเข้า
ร่วมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี และควรออกแบบ
กิจกรรมให้มีความหลากหลาย และมีความยืดหยุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อเสริมแรงจูงใจในการเรียน ส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบเทคนิค TGT ผ่านระบบ
ออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบเทคนิค TGT 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆ 
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนตามวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบเทคนิคTGT กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบอ่ืน 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรวีณา ศรีละพันธ์. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้น 
        มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา 
        ศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ 
        ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช2551. กรุงเทพฯ : โรง 
        พิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 



15 
 

ทิศนา แขมณี. (2522). “ทฤษฎีกลุ่มสัมพนัธ์ในการสอน” , กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เล่ม 2.  
        กรุงเทพฯ : บูรนาศิลปะการพิมพ ์
วนิดา นามโคตร (2559). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ 
        มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
        (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
วราทิพย์ หมื่นยุทธ์. (2556). การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่ม 
        แข่งขันตอบปัญหา (TGT) เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  
        วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        สกลนคร. 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2563). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 [สื่ออิเล็กทรอนิกส์]. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2564). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 [สื่ออิเล็กทรอนิกส์]. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
สิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย. (2556). ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยบูรณาการ รูปแบบ การเรียนแบบ  
        TGT  (Teams Games Tournaments) ท่ีมีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
        มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สิริพร ทิพย์คง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว). 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2563). แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
        ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563. [สื่ออิเล็คทรอนิกส์]. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ : โรง 
        พิมพ์ บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด. 
อาภรณ์ ใจเท่ียง. (2553). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). (พิมพครั้งท่ี5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร. 
อารี พันธ์มณี. (2534). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ. 
Johnson, D. W. ; Johnson, R.T.  and Holubec, E. J. (1994). The Nuts and Bolts of  
       Cooperative Learning. Minnesota : Interaction Book Company. 
Pradipta Annurwanda. (2018). The Effect of Teams Games Tournament on Mathematics  
        Self- Efficacy in Junior High Schools. West Kalimantan 
Sprinthall, N. A., & Sprinthall, R. C. (1991). Education psychology: A developmental  
        Approach (5th ed.). New York: McGraw-Hill. 


