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การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค TGT ชันประถมศึกษาปี ที 2
The Development of Mathematical Problem Solving Ability on
Collaborative Learning Technique TGT for Prathomsuksa 2 Students.
อุกฤษฏ์ ทองอยู่1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการ
แก้ โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ารเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ของ นั กเรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 2 2) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาพฤติกรรมการ
ทํา งานกลุ่ ม 4) ศึ กษาความพึ งพอใจต่ อ การเรี ยนรู้ ก ารแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2/3 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริง
ราฎร์ บํา รุ ง อ.หนองแค จ.สระบุ รี จํา นวน 1 ห้ องเรี ยน 33 คน เลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ 3) แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวบข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้ อมูล โดย
ใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ paired samples t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 25
คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.75 และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 2)
ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้ ทางคณิ ต ศาสตร์ คะแนนหลั งเรี ยนสูงกว่ า ก่ อ นอย่ า งมี
นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ .05(t =18.05, Sig.= .000) 3) นั กเรี ยนทุ กกลุ่ ม มีพฤติก รรมการ
ทํางานกลุ่มอยู่ในระดับดี 4) ความพึ งพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.27, S.D. =
0.53 )
คําสําคัญ : การพั ฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา, คณิตศาสตร์ , เรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT
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ทีมาและความสําคัญของปัญหา
เนืองจากโลกยุคปั จจุ บันชีวิตของคนเราต้ องเกียวกับข้ องตัวเลข การคิดคํานวณ และ
ค่ า ทางสถิ ติ อ ยู่ ต ลอดเวลา จํา เป็ นอย่ า งยิ งทีหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต้ อ งให้ ค วามสํา คั ญ กั บ วิ ช า ที
เกียวข้ องกับจํานวนตัวเลข ฝึ กให้ ผ้ ู เรี ยนคิดเป็ นทําเป็ น มีทักษะในการคิดคํานวณเพื อนําไปใช้
แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน แต่ส่วนใหญ่นักเรียนมีปัญหาในด้ านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึงเป็ น
ผลตามมาก็คือนั กเรี ยนทีจบหลักสูตรประถมศึ กษามีความรู้ในวิ ชาคณิตศาสตร์ ไม่เหมาะสมกับ
ระดับชัน ผู้เรียนมีทศั นคติทไม่
ี ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทําให้ เกิดปั ญหาในการเรียนในระดับทีสูงขึน
ซึงเป็ นการล้ มเหลวในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็ นอย่างมาก เพราะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็ น
เป็ นเครืองมือสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรา
จากสภาพการณ์ทวไปพบว่
ั
าสิงต่างๆ ทีเกิดขึนรอบตัวมีความเปลียนแปลงตลอดเวลา
และอย่างรวดเร็วนัน บางครังกระแสความเปลียนแปลงทําให้ การรับข่าวสารข้ อมูลมากเกินไป จน
ทําให้ เราต้ องเลือกข้ อมูลข่าวสารทีจําเป็ นและสําคัญๆ เพือได้ ข้อมูลทีถูกต้ องและชัดเจนดังนันการ
พิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะข่าวสารต่างๆ จึงจําเป็ นอย่างยิงทีเยาวชนจะต้ องเป็ นผู้คิดเป็ น
การคิดแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ (2555) กล่าวว่า ทีผ่าน
มาวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูไทยไม่ได้ สร้ างให้ เด็กเกิดความคิดในการแก้ ปัญหา เวลาครู
สอนก็บอกให้ เด็กทําอย่างเดียว เช่น “ห้ องเรียนคณิตศาสตร์ป.1 เวลาครูสอนครูกจ็ ะเปิ ดหนังสือ
ให้ เด็กอ่านตามว่ ามีลูกเป็ ดกีตัว ซึงเป็ นการสอนภาษามากกว่าการสอนตัวเลข ครูมักไม่สนใจว่ า
กระบวนการคิดของเด็กจะเป็ นอย่างไร สนใจเพียงผลลัพธ์ถูกหรือไม่ หรือคําตอบทําให้ เด็กไม่ต้อง
คิดอะไรมาก นับนิวมาตอบขอให้ คาํ ตอบถูก แต่สิงนีไม่ได้ ทาํ ให้ เด็กคิดแก้ ปัญหา ดังนันวิธีทครู
ี
คณิตศาสตร์จะสอนให้ เด็กเผชิญกับปัญหาและคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา ครูต้องปรับวิธีสอนใหม่โดย
ต้ องนําเสนอปัญหาปลายเปิ ดกับเด็ก ด้ วยการตังโจทย์สร้ างสถานการณ์ขึนมาให้ เด็กแก้ ปัญหา ให้
เวลาเด็กได้ คิดวิเคราะห์เอง โดยครูไม่ต้องไปบอกอะไรเด็กซึงเป็ นวิธสี อนทีทําให้ เด็กคิดได้ ”
คณิตศาสตร์ เป็ นวิ ชาพื นฐานทีสํา คัญ ในการศึ ก ษาวิ ทยาการต่ า งๆ หลายสาขา เช่ น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ล้ ว นต้ องอาศั ยคณิ ต ศาสตร์ เป็ นพื นฐานทังสิน
คณิตศาสตร์ ยัง มีบ ทบาทสําคัญ มากต่อการพั ฒนาความคิดของมนุ ษย์ ทําให้ มนุ ษย์มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างถีถ้ วนรอบคอบช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ ปัญหาและนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดี
ขึ นและสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื นได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2551, น.1)
คณิตศาสตร์ เป็ นวิ ชาหนึ งทีเป็ นเครื องมือช่ วยฝึ กการคิดของผู้ เรี ยนได้ เพราะโดยธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์แล้ วนันเป็ นวิชาแห่ งการคิด โดยจะคิดอย่างยืดหยุ่น คิดเป็ นขันตอนอย่างมีระบบไม่
สับสน และเป็ นเหตุเป็ นผล นอกจากนีคณิตศาสตร์ยังช่ วยสร้ างเสริ มคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตอืนๆ อีก เช่น การสังเกต ความละเอียด การรู้จักแก้ ปัญหา ซึงในชีวิตประจําวันเราได้ ใช้
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ความรู้ในด้ านคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา เช่น การประมาณค่า การซือขาย (วรสุดา บุญยไวโรจน์.
2537, น.67 ) คณิตศาสตร์จึงเป็ นเครืองมือทีจะปลูกฝังให้ ผ้ ูเรียนเป็ นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา (กรมวิชาการ.
2545 ค : 1) อีกทังยังเป็ นทีพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้ เป็ นคนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วิธีในการคิดและมีความช่ า งสังเกต จากทักษะดังกล่ าวจึ งส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนนํา ไปเป็ นพื นฐานใน
การศึกษาวิทยาการสาขาอืนๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินชีวิต (ยุพิน พิพิธกุล, 2534, น. 1)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 มุ่ ง เน้ นให้ เยาวชนทุ ก คนได้ เรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถการนําความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาการดําเนิน
ชีวิต การศึกษาต่อการมีเหตุผล มีเจตคติทดีี ต่อคณิตศาสตร์ พั ฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ และ
สร้ างสรรค์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน.2552, น.10) โดยได้ กาํ หนดไว้ ว่า
คุณภาพของผู้เรียนเมือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ ว การทีผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนัน จะต้ องมีทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทจํี าเป็ น ได้ แก่
ความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการทีหลากหลาย การให้ เหตุผล การสือสาร สือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ และการมีความคิดริเริมสร้ างสรรค์ การเชือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน.2552 : 59) ดังนันการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์จึง
ต้ องคํานึงถึงผู้เรียนเป็ นสําคัญ การจัดเนือหาสาระและกิจกรรมต้ องสอดคล้ องกับวุฒิภาวะ ความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรี ยนปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนจากประสบการณ์จริง จากการฝึ ก
ปฏิบัติฝึกให้ คิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหา นอกจากนีกิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระทังด้ าน
เนือหา และด้ านทักษะกระบวนการตลอดจนปลู กฝังคุ ณธรรม และค่ านิ ยมทีดีงาม ถู กต้ องและ
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทยึี ดผู้เรียนเป็ นสําคัญ ผู้สอนควรคํานึงถึงความถนัดความ
สนใจของผู้เรียนและความแตกต่างของผู้เรียนเป็ นสําคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.2548 )
การจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิ ชาคณิตศาสตร์ ให้ กับนั กเรี ยนนันมีเป้ าหมายที
สํา คั ญ คื อ ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก วิ ธี ก ารคิ ด และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาเกี ยวกั บ คณิ ต ศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ (Howard และ Dumas, 1963 อ้ างถึงใน กรมวิชาการ, 2545) และความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็ นการวางพืนฐาน โดยเฉพาะ
พืนฐาน การแก้ โจทย์ปัญหา (ดําริ บุญชู.2545 : 2 )
จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยให้ ความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร์
ด้ วยความรู้ และประสบการณ์ทีเคยสอนวิ ชาคณิตศาสตร์ มาเป็ นเวลาสามปี ได้ พบว่ าผู้เรี ยนใน
ระดับประถมศึกษามีปัญหาในด้ านการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือ ผู้เรียนจะทําแบบฝึ กหัดทีมี
ลักษณะเหมือนตัวอย่างได้ แต่จะทําโจทย์ปัญหาทีพลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ จึงทําให้ ผ้ ูเรียนเกิด
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ทัศนคติทไม่
ี ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกิดความท้ อแท้ และเบือหน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนในบางช่วงชันไม่ได้ ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
โดยการคิดวิ เ คราะห์ หรื อ มีพื นฐานมาก่ อน จึ งทําให้ ก ารจั ด กระบวนการเรี ยนการสอนในวิ ช า
คณิตศาสตร์ ไม่เป็ นไปตามขันตอนขาดความต่อเนือง ไม่ถึงเกณฑ์การจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนในวิชานีดังเช่น ในปี การศึกษา 2561 ภาคเรี ยนที 1 จากการทดสอบความรู้พืนฐานโดยใช้
ข้ อ สอบทีผู้ วิ จั ยจั ดทํา ขึ น ทังภาคปฏิบั ติ และภาคทฤษฎี พบว่ า นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราษฎร์บาํ รุง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อย
ละ 60 ซึงเป็ นผลทีไม่น่าพอใจ ดังนันแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ้ ูวิจัยได้
ศึ ก ษาและค้ น คว้ า เกียวกับ เรื องการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ ค TGT น่ า จะช่ วยทําให้ นั กเรี ย น
ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึน
จากแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1990, อ้ างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี
: 102) ได้
กล่าวว่า การให้ ผ้ ูเรียนเรียนเป็ นกลุ่มๆ ละ – คน จะช่วยให้ ผ้ ูเรียนมีความกระตือรือร้ น ภูมิใจ
ในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทดีี ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อนมากขึ
ื
น สร้ างความมันใจในตนเอง และรู้คุณค่าของตนเองมากขึน
ผู้วิจัยซึงเป็ นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทําการศึกษาค้ นคว้ าวิธีการสอนต่างๆ ทีจะช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิและเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ พัฒนาตนเองdผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าและพบว่าวิธี
สอนแบบร่ ว มมื อ กั น (Cooperative Learning) เทคนิ ค TGT เป็ นวิ ธี ก ารสอนที สามารถช่ ว ย
แก้ ปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริง
ราษฎร์ บาํ รุง ชันประถมศึกษาปี ที 2 ได้ ซึงวิธีสอนในแบบดังกล่ าวเป็ นวิธีสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย ให้ นักเรียนได้ ทาํ กิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
ซึงจะช่วยให้ นักเรียนเข้ าใจในเนือหามากขึน ดังแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and
Johnson, 1987:d115) ทีกล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน มีผลดีกับนักเรียนและสอดคล้ องกับ
การดําเนินชีวิตในสังคม กล่าวคือ 1) นักเรียนทีเข้ าใจคําสอนของครูจะสามารถอธิบายให้ เพือนฟั ง
ได้ เข้ าใจมากขึน 2) นักเรียนทีทําหน้ าทีอธิบายบทเรียนให้ เพือนฟังจะเข้ าใจบทเรียนได้ มากขึน 3)
นักเรี ยนพยายามช่ วยเหลือกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังกลุ่ม) นักเรียนทุกคนมี
โอกาสฝึ กทักษะทางสังคม รู้จักการทํางานเป็ นกลุ่ม ซึงสอดคล้ องกับ งานวิจัยของกรวีณา ศรีละ
พันธ์ (
: บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิและความพึงพอใจในการเรียน
เรือง ความน่าจะเป็ นชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT สาร
สิน เล็กเจริญ (2554 : บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรืองการเขียนสะกด
คําของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีได้ รับการสอนโดยการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิคTGTกับ
การสอนแบบปกติ ทัศนา ชาวปากนํา (2562 : บทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที เรือง ศีลศักดิสิทธิ ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่ม
แข่งขัน (TGT) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus งานวิจัยการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ นd ผู้เรียนทีได้ รับการ
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จัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือกัน ด้ วยเทคนิค TGT ทําให้ นักเรียนมีผลการเรี ยนรู้สูงขึน นักเรี ยนที
ได้ รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หรือการสอนตามแนวคู่มือครู และยังช่วยส่งเสริมให้ นักเรียน
มีความรัก สามัคคีกนั ช่วยเหลือเกือกูลกัน
จากสภาพปัญหาและข้ อมูล ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพัฒนาผล
การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ซึงผล
จากการวิจัยครังนีจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ให้ มีคุณภาพ
ยิงขึน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปี ที 2
3. เพือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
4. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
3. สมมุติฐานการวิจยั
1. นั ก เรี ย นสามารถแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมือ
เทคนิค TGT มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรียน
3. นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับดี
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 อยู่ในระดับมาก
4 ขอบเขตของการวิจยั
4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนีเป็ นนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราฎร์บาํ รุง อ.หนองแค จ.สระบุรี มี
จํานวนทังหมด 3 ห้ องเรียน มีนักเรียนรวมทังหมด 159 คน
กลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในงานวิจัยในครังนีเป็ นนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โดยเลือกมา
1 ห้ องเรียน จํานวน 33 คน การเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) เนืองจากนักเรียนทุก
ห้ องเป็ นคละความสามารถ และผู้วิจัยเป็ นครูประจําชันของห้ องทีเลือก
4.2 ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
ตัวแปรตาม ได้ แก่
(1) ความสามารถการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
(3) พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
(4)ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู้ การแก้ โจทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
คณิตศาสตร์
4.3 ขอบเขตเนือหาการวิจัย
เนือหาทีใช้ ในการวิจัยครังนีคือหน่วยการเรียนรู้ที 12 เรือง การหาผลลัพธ์การบวกลบ
คูณหารระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนของจํานวนไม่เกิน1,000และ0
ระยะเวลาใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 2 หน่ วยการเรี ยนรู้ ที
12 เรือง การหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนของจํานวนไม่เกิน
1,000 และ 0
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที 2
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ในครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง ( Experimental Research) ซึ งผู้ วิ จั ย
ดําเนินการทดลองตามแบบวิจัยแบบ one group pretest – posttest design
วิ ธี ดํา เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาความสามารถการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ใ น
ประถมศึกษาปี ที 2 โดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราษฎร์บาํ รุง
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 33 คน มีวิธดี าํ เนินการวิจัยดังนี
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1. ขันเตรี ยม ชี แจงวั ตถุ ประสงค์ ขันตอน และรายละเอียดเกียวกับการเรี ยนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หน่วยการเรียนรู้
เรื องการหาผลลั พ ธ์ก ารบวกลบคู ณ หารระคนและโจทย์ปั ญ หาสองขันตอนฯแก่ นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน(pretest)วิชาคณิตศาสตร์
ชั นประถมศึ กษาปี ที 2 หน่ วยการเรี ยนรู้ 12 เรื องการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนและ
โจทย์ปัญหาสองขันตอน จํานวน 20 ข้ อใช้ เวลา 1 ชัวโมง
3. ขันทดลอง นําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หน่วยการเรียนรู้ 12 เรืองการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหาร
ระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนไปใช้ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในห้ องเรียนจํานวน 6 แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ใช้ ระยะเวลาทังหมด 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ ผู้สอนจะมีใบความรู้
ประกอบการเรียนรู้ และเมือสินสุดการสอนแต่ละแผน มีแบบฝึ กทักษะเพือวัดความรู้ความเข้ าใจ
ในการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โ ดยการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค TGTโดยใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็ นข้ อสอบปรนัย จํานวน 13 ข้ อ โดยใช้ เวลา
15 นาทีเพือเก็บคะแนนเป็ นรายบุคคล
4. เมือสินสุดทุกแผนแล้ วได้ ทาํ ทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ หลั ง
เรี ยน(posttest)ซึงเป็ นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้ อใช้ เวลา 1
ชัวโมง
5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาให้ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทํา เพือเก็บข้ อมูล
6. รวบรวมข้ อมูลทังหมดมาวิเคราะห์และแปลผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนําข้ อมูลทีได้ จากการรวบรวมมาดําเนินการดังนี
1. วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยวิเคราะห์ค่าร้ อยละ (Percentage) คะแนนเฉลีย (Mean)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้ ค่าสถิติ paired samples t-test
3. วิเคราะพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TGT ใน
การแก้ โจทย์โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean)
4. วิเคราะห์ผลระดับความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ วิเคราะห์คะแนนเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ความสามารถการแก้ โจทย์ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 นักเรียนจํานวน 33 คน พบว่านักเรียน
มีคะแนน ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.75 และมีนักเรียนที
ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25
ตอนที 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษา ปี ที 2พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากับ 7.90 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.98 และนักเรียนมีคะแนนเฉลียหลังเรียนเท่ากับ 12.54 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.81 เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05(t=18.05, Sig. = .000)
ตอนที 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
TGT การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 นักเรียนจํานวน 33
คนประเมินเป็ นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่มอยู่ในระดับดี
ตอนที 4 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 33 คน พบว่า
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.27, S.D. = 0.53 )เมือพิจารณารายด้ าน
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อยคือด้ านผู้สอน( X = 4.30, S.D. = 0.46 ) ด้ านกิจกรรม
การเรียนรู้ ( X = 4.26, S.D. = 0.53 )และด้ านผู้เรียน ( X = 4.24, S.D. = 0.59 )
5.8 อภิปรายผล
ตอนที 1 ความสามารถการแก้ โจทย์ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แ บบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 นักเรียนจํานวน 33 คน พบว่านักเรียน
มีคะแนน ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.75 และมีนักเรียนที
ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 เมือพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบท้ ายบท
จํานวน 6 ครัง นักเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนผ่านเกณฑ์คือ มีคะแนนไม่ตาร้
ํ อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม มีครังที 5 และครังที 6 เป็ นเรืองของการหารและการบวกลบคูณหารระคนซึงนักเรียนบางคน
ยั งไม่ เ ข้ า ใจ คะแนนทีทํา ได้ จึ ง น้ อ ยกว่ า ครั งที 1, 2, 3 และ 4 และการทดสอบความสามารถ
ดังกล่าวทําเป็ นรายบุคคล แต่ ในขณะทีทําแบบฝึ กหัดนักเรี ยนทําเป็ นกลุ่มบางคนอาจจะไม่เข้ าใจ
แต่อย่างไรก็ตามการเรียนคณิตศาสตร์กม็ ีความสําคัญ ดังที กัญญา โพธิวัฒน์ (
: 6) กล่าว
ว่า คณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีว่าด้ วยสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทใช้
ี แทนความคิด เป็ นเครืองมือในการฝึ ก
สมอง ช่วยให้ เกิดการกระทําในการ คิดคํานวณ แก้ ปัญหา เช่น +, –, × และคณิตศาสตร์เป็ นภาษา
อย่างหนึง มีการกําหนดสัญลักษณ์ทรัี ดกุม สือความได้ ถูกต้ อง เพือแสดงความหมายแทนความคิด
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เช่นเดียวกับภาษา เช่น – 2 = 3 ทุกคนจะมีความเข้ าใจว่าหมายถึงอะไร และจะได้ คาํ ตอบทีเป็ น
อย่างเดียวกัน คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็ นตรรกศาสตร์ มีการแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกันทุก
ขันตอนของความคิดจะเป็ นเหตุผลต่อกัน มีความสัมพั นธ์กันเช่ น 2 × 3 = 6 และ × 2 = 6
เพราะฉะนัน 2 ×3 = 3 ×2 คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็ นปรนัยอยู่ในตัวเอง มีความถูกต้ องเทียงตรง
สามารถพิ สู จ น์ ห รื อ ทดสอบได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ล และการใช้ ก ฎเกณฑ์ ทีแน่ น อน เช่ น + 4 = ?
คณิ ต ศาสตร์ มี ลั ก ษณะเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ โดยสร้ างแบบจํา ลองและศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข อง
ปรากฏการณ์ต่างๆ มีการพิสจู น์ ทดลอง มีระเบียบแบบแผน และมีความกลมกลืนทีเกิดขึนภายใน
คณิ ต ศาสตร์ มีความเป็ นกรณี ทัวไป (Generalization) เป็ นวิ ช าทีมุ่ งหากรณี ทัวไปของสิงต่ า งๆ
แทนที จะหาเฉพาะกรณี เ ท่ า นั น เช่ น 2 × 3 = 3 × 2 กรณี ทัวไปจะได้ ว่ า a × b = b × a วิ ช า
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีโครงสร้ าง ในรูปทีสมบูรณ์แล้ วเริ มด้ วยธรรมชาติซึงอาจเป็ นทางฟิ สิกส์
ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาธุรกิจ เป็ นต้ น ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของพรชนก บุญจันทร์
(2558 : บทคัดย่อ) ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิเสริมด้ วยกลวิธเี มตาคอกนิ
ชันทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั นมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 ผลการวิ จั ย นั ก เรี ยนทีเรี ยนโดยใช้ ก ารเรี ยนแบบร่ วมมื อ แบบแบ่ ง กลุ่ ม
ผลสัมฤทธิเสริ มด้ วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ 9.72 คิดเป็ นร้ อยละ 32.41 และคะแนนหลังเรี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ
22.83 คิดเป็ นร้ อยละ 76.11 โดยทีคะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนไม่ น้อยกว่ าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
คะแนนเฉลียหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน2. นักเรี ยนทีเรี ยนโดยการใช้ การเรี ยนแบบร่ วมมือแบบ
แบ่ งกลุ่มผลสัมฤทธิเสริ มด้ วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนนความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 10.25 คิดเป็ นร้ อยละ 41.72 และคะแนนหลังเรี ยนมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 29.79 คิดเป็ นร้ อยละ 75.79 และมีคะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที 2 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 2พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากับ 7.90 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.98 และนักเรียนมีคะแนนเฉลียหลังเรียนเท่ากับ 12.54 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.81 เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05(t=18.05, Sig. = .000) จากคะแนน
ดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TGT ดังที วัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 15) ได้ กล่าวถึงการ
จั ดกิจ กรรมการสอนด้ ว ยการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมือ เทคนิ คทีมการแข่ ง ขัน หรื อ TGT ในการจั ด
กิจ กรรมกลุ่ ม ครู จั ด กลุ่ มให้ นั ก เรี ยนร่ วมมื อ กัน เรี ยนรู้ ตามใบงานหรื อ ใบกิจ กรรมทีเตรี ย มไว้
ล่วงหน้ าในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู้ หรือแต่ละชัวโมงสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ นักเรี ยนใน
กลุ่มได้ ร่วมกันศึกษาและทําแบบฝึ กหัด คนเก่งคอยช่ วยเหลือ แนะนํา อธิบายให้ เพื อนสมาชิกที
เรียนด้ อยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกทีเรียนอ่อนกว่าจะต้ องยอมรับ รวมทังพยายามถามและตอบร่ วม
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เรียนรู้และฝึ กปฏิบัติ จนรู้และเข้ าใจในสาระเหล่านันอย่างแท้ จริง ทีสําคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้ องรู้
ยอมรับว่าผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานทีทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็ นผล
การปฏิบัติของกลุ่ม จึงทําให้ นักเรียนทุกคนมีความรู้ในเรืองนันๆ เมือมีการทดสอบเป็ นรายบุคคล
นักเรียนสามารถทีจะทําได้ ด้วยตนเอง จากคะแนนก่อนเรียน(pretest)คะแนนเต็ม 20 นักเรียนได้
คะแนนตําสุด 3 คะแนนและนักเรียนได้ คะแนนสูง 14 คะแนนหลังจากเรียนรู้โดยใช้ การเรียนรู้
แบบร่ วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT เมือพิจารณาคะแนนหลังเรี ยน(posttest)นักเรี ยนมีคะแนน
ตําสุด 7 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 18 คะแนนและนักเรียนทุกคนมีคะแนนเพืมขึนและบางคน
มีคะแนนตําในก่อนเรียน หลังเรียนมีคะแนนเพืมขึนเท่าตัวเช่น 3 ขึนเป็ น 10, 4 ขึนเป็ น 11, 7
ขึ นเป็ น 13 เป็ นต้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ สารสิน เล็ก เจริ ญ (2554 : บทคั ด ย่ อ ) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ที
ได้ รั บ การสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค TGTกับ การสอนแบบปกติ ผลการวิ จั ยพบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องการเขียนสะกดคําของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีได้ รับการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าทีได้ รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 และกรวีณา ศรี ละพั นธ์ (
: บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การวิจัยเรื องการศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิและความพึงพอใจในการเรียน เรือง ความน่าจะเป็ นชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิและความพึงพอใจ
ในการเรียน เรือง ความน่าจะเป็ นชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน
TGTแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ . โดยผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อน
เรียน
ตอนที 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
TGT การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 นักเรียนจํานวน 33
คนประเมินเป็ นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ มอยู่ ในระดับดี มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.60 ถึง 3.00 การทีแต่ ละกลุ่ มทํางานร่ วมกัน สิงทีมี
คะแนนเฉลียระดับดี คือ การวางแผนการทํางาน ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติงานและใช้ เ วลา
ปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสม ส่วนคะแนนเฉลียรองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และรับผิดชอบงานทีได้ รับมอบหมายซึงบางกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานอยู่ระดับพอใช้ แต่
ในภาพรวมก็ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ดี คื อ มี ค ะแนนเฉลี ย 2.40 และ 2.60 ดั ง ที Kurt Lewin(1920)
กล่าวถึงแนวคิดพืนฐานของกระบวนการกลุ่มว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์
ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้ างของกลุ่มจะเกิดจากการร่ วมกลุ่มของบุคคลทีมีลักษณะแตกต่างกัน
และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่มการรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้ านการกระทํา ความรู้สึก และความคิดสมาชิ กกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้ า
หากัน และจะพยายามช่ วยกัน ทํา งานโดยอาศั ยความสามารถของแต่ ละบุ ค คลซึ งจะทํา ให้ ก าร
ปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ ตามเป้ าหมายของกลุ่ม และ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ
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(2534,น.230) กล่ า วถึ ง การแบ่ ง กลุ่ ม เพื อให้ นั ก เรี ย นปฏิบั ติ ง านร่ ว มกั น นั น ผู้ ส อนอาจจะ
แบ่งกลุ่มโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน เช่น 1)แบ่งตามความสามารถ ใช้ ใน
กรณีทีครู มีภาระงานมอบหมายให้ แต่ ละกลุ่ มแตกต่ างไปตามความสามรถ หรื อต้ องการศึ กษา
ความแตกต่างในการทํางานระหว่างกลุ่มทีมีความสามารถสูงและตํา 2) แบ่งตามความถนัด โดย
แบ่งกลุ่มทีมีความถนัดเรืองเดียวกันไว้ ด้วยกัน 3) แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้ เด็กบางคน
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่ น ให้ เด็กเรี ยนเก่งกับเด็กทีเรี ยนอ่อนเพื อให้ เด็กเรี ยนเก่งช่ วยเด็กทีเรี ยน
อ่อน หรื อให้ เด็ก ปรั บ ตัวเข้ า หากัน 4) แบ่ งกลุ่ มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่ มโดยโดย
พิจารณาเด็กทีมีประสบการณ์คล้ ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพือประโยชน์ในการช่วยกันวิเคราะห์หรือ
แก้ ปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ งโดยเฉพาะสอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ทัศ นา ชาวปากนํา (2562 :
บทคัดย่ อ ) การพั ฒ นาผลการเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที เรื อง ศี ลศั ก ดิสิทธิ
ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพฤติกรรมทีปฏิบัติในระดับมากทีสุดคือการร่วมมือกันระบุ
ประเด็นและสาระสําคัญ และพฤติกรรมทีนักเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับสุดท้ ายคือการ
ยกย่องให้ กาํ ลังใจ
ตอนที 4 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TGT ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 2 จํานวน 33 คน พบว่า
ความพึ งพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.27, S.D. = 0.53 )เมือพิจารณารายด้ าน
เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อยคือด้ านผู้ สอน( X = 4.30, S.D. = 0.46 ) ด้ านกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ( X = 4.26, S.D. = 0.53 )และด้ า นผู้ เ รี ย น ( X = 4.24, S.D. = 0.59 ) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านมีรายละเอียดเรี ยงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อยจะเห็นได้ ว่า ด้ าน
ผู้สอน ได้ แก่ ผู้สอนและผู้เรี ยนมีปฏิสัมพั นธ์ทีดีระหว่ างกัน,ช่วยเหลือและให้ คาํ ปรึกษานักเรี ยน
เมือมีปัญหา,แจ้ งวัตถุประสงค์ เนือหารายวิชาก่อนการเรียนรู้ อย่างชัดเจน ทุกครัง,ผู้สอนทําให้
ผู้เรียนมีสมาธิและสนใจบทเรียน,อธิบายเนือหาทีต้ องการให้ เรียนรู้ชัดเจน,ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ แก่ ทําให้ นักเรียนสนุ กสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ , ทําให้ นักเรียนวางแผนการทํางานเป็ น
กลุ่ ม , ทํา ให้ นั ก เรี ยนแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน , ช่ วยฝึ กคิดหาวิ ธี ก ารแก้ โจทย์ปั ญ หา, ช่ วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้ าใจได้ ด้วยตนเอง,ด้ านผู้เรี ยน ได้ แก่ มีการคิดแก้ โจทย์ปัญหาทีเรี ยนรู้
มากขึน, สามารถนําความรู้ไปใช้ ได้ อย่างต่อเนือง, ท้ าทายความสามารถทางการคิด , สามารถนํา
กระบวนการการแก้ โจทย์ปั ญ หาไปใช้ ไ ด้ , มีความสามารถในการตัด สิน ใจอย่ า งมีเ หตุ ผ ล ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สารสิน เล็กเจริ ญ (2554 : บทคัดย่อ) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีได้ รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGTกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที
มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT อยู่ในระดับมาก กรวีณา ศรีละพันธ์ (
: บทคัดย่อ)
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ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิและความพึ งพอใจในการเรี ยน เรื อง ความน่ าจะเป็ นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
5.9 ข้อค้นพบจากงานวิจยั
1. การจัดการเรียนรู้การแก้ ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTGTทําให้ นักเรี ยนทุกคนมีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาซึงพิ จารณาจากคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน เนืองมาจากการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือเทคนิคTGTนั น นั กเรี ยนแต่ ละคนได้ เข้ าเรี ยนรู้ในกลุ่ มของตนเองตังแต่ เริ มแบบฝึ กที1
จนถึ งแบบฝึ กที6และมี ก ารแข่ งขั น ในแต่ ละครั งเพื อรวมเป็ นคะแนนโบนั ส นั นคื อ เป้ าหมายที
นั ก เรี ยนแต่ ละกลุ่ มต้ อ งการ เมื อครั งที 1 ประสบความสํา เร็จ ครั งต่ อๆไปนั กเรี ยนได้ มี ค วาม
พยายามทําอย่างเต็มที ผลทีเห็นได้ ชัดคือคะแนนเป็ นรายบุคคลในแต่ละแบบทดสอบท้ ายบทแต่ก ็
ยังมีนักเรียนบางคนมีคะแนนน้ อยในบางเรืองเช่นในเรืองการ หาร และ โจทย์ระคนในแผนการ
เรียนรู้ที 5 ซึงเด็กบางคนมีการเรียนรู้ช้าแต่กพ็ อไปได้ ดังนัน การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมปี ที 2 จึงเป็ นพืนฐานของการเรียนการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขัน
สูงต่อไป
2. การทํา กิจ กรรมเกมประกอบการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมือช่ วยกระตุ้น ความสนใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ สร้ างความสนุ กสนานไม่ร้ ูสึกเบือหน่ายมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่ างกัน
และกันและแบ่ งความรั บ ผิดชอบในการทํา งานทํา ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในเรื องทีเรี ยนและฝึ กการ
ทํางานเป็ นทีมได้ เป็ นอย่ างดีดังนันครูจึงต้ องเสริ มแรงด้ วย การให้ รางวัลคือคะแนนหรื อสิงของ
เล็กๆน้ อยๆก็ได้
5.10 ข้อเสนอแนะ
5.10.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1) เนืองจากเป็ นเกมนักเรียนจึงชอบและสนุ กสนานเสียงดังจึงรบกวนห้ องข้ างเคียง
ดังนันครูผ้ ูสอนต้ องกํากับและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ ชิดและอาจต้ องมีข้อตกลงหรือกติกา
2) ครูผ้ ูสอนจะต้ องเตรียมการล่วงหน้ าทุกๆครังเพือการดําเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่าง
ราบรืนเช่น การจัดห้ องเรียนให้ เหมาะกับการเรียนเป็ นกลุ่มอาจต้ องขอเวลารายวิชาก่อนและหลัง
3) การสร้ างโจทย์ปัญหาจะต้ องไม่ซาซากหรื
ํ
อจําเจอาจปรับหรือเปลียนให้ สอดคล้ อง
กับชีวิตประจําวัน
5.10.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
การพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGTเปรียบเทียบกับเทคนิคTAI ในระดับประถมศึกษาตอนต้ น
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