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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี2 2) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่ม
ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยครังนี คือนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2/3 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริง
ราฎร์บํารุง อ.หนองแค จ.สระบุรี จํานวน 1 ห้องเรียน 33 คน เลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเกบ็รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดย
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ paired samples t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และมีนักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 2) 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05(t =18.05, Sig.= .000) 3) นักเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มอยู่ในระดับดี 4) ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีุด (X = 4.27, S.D. = 

0.53 )  
คาํสาํคัญ : การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา, คณิตศาสตร์, เรียนรู้แบบ
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ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
 เนืองจากโลกยุคปัจจุบันชีวิตของคนเราต้องเกียวกับข้องตัวเลข การคิดคาํนวณ และ

ค่าทางสถิติอยู่ตลอดเวลา จําเป็นอย่างยิงทีหลักสูตรการศึกษาต้องให้ความสาํคัญกับวิชา ที
เกียวข้องกับจํานวนตัวเลข ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทาํเป็น มีทักษะในการคิดคาํนวณเพือนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจาํวัน แต่ส่วนใหญ่นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึงเป็น
ผลตามมากคื็อนักเรียนทีจบหลักสูตรประถมศึกษามีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไม่เหมาะสมกับ
ระดับชัน ผู้เรียนมีทศันคติทไีม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทาํให้เกิดปัญหาในการเรียนในระดับทสีูงขึน
ซึงเป็นการล้มเหลวในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็น
เป็นเครืองมือสาํคัญในการดาํรงชีวิตประจาํวันของคนเรา 

 จากสภาพการณ์ทวัไปพบว่าสงิต่างๆ ทเีกิดขึนรอบตัวมีความเปลียนแปลงตลอดเวลา
และอย่างรวดเรว็นัน บางครังกระแสความเปลียนแปลงทาํให้การรับข่าวสารข้อมูลมากเกินไป จน
ทาํให้เราต้องเลือกข้อมูลข่าวสารทจีาํเป็นและสาํคัญๆ เพือได้ข้อมูลทถูีกต้องและชัดเจนดังนันการ
พิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะข่าวสารต่างๆ จึงจาํเป็นอย่างยิงทเียาวชนจะต้องเป็นผู้คิดเป็น  

 การคิดแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไมตรี อนิทร์ประสทิธ ิ(2555) กล่าวว่า ทผ่ีาน
มาวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูไทยไม่ได้สร้างให้เดก็เกิดความคิดในการแก้ปัญหา  เวลาครู
สอนกบ็อกให้เดก็ทาํอย่างเดียว เช่น “ห้องเรียนคณิตศาสตร์ป.1 เวลาครูสอนครูกจ็ะเปิดหนังสือ
ให้เดก็อ่านตามว่ามีลูกเป็ดกีตัว ซึงเป็นการสอนภาษามากกว่าการสอนตัวเลข ครูมักไม่สนใจว่า
กระบวนการคิดของเดก็จะเป็นอย่างไร สนใจเพียงผลลัพธถู์กหรือไม่ หรือคาํตอบทาํให้เดก็ไม่ต้อง
คิดอะไรมาก นับนิวมาตอบขอให้คาํตอบถูก แต่สิงนีไม่ได้ทาํให้เดก็คิดแก้ปัญหา  ดังนันวิธีทคีรู
คณิตศาสตร์จะสอนให้เดก็เผชิญกบัปัญหาและคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ครูต้องปรับวิธีสอนใหม่โดย
ต้องนาํเสนอปัญหาปลายเปิดกับเดก็ ด้วยการตังโจทย์สร้างสถานการณ์ขึนมาให้เดก็แก้ปัญหา ให้
เวลาเดก็ได้คิดวิเคราะห์เอง โดยครูไม่ต้องไปบอกอะไรเดก็ซึงเป็นวิธสีอนททีาํให้เดก็คิดได้” 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาพืนฐานทีสาํคัญในการศึกษาวิทยาการต่างๆ หลายสาขา เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพืนฐานทังสิน 
คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสาํคัญมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทาํให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างถีถ้วนรอบคอบช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551, น .1) 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึงทีเป็นเครืองมือช่วยฝึกการคิดของผู้เรียนได้เพราะโดยธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์แล้วนันเป็นวิชาแห่งการคิด โดยจะคิดอย่างยืดหยุ่น คิดเป็นขันตอนอย่างมีระบบไม่
สับสน และเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนีคณิตศาสตร์ยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะทีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตอนืๆ อีก เช่น การสังเกต ความละเอียด การรู้จักแก้ปัญหา ซึงในชีวิตประจาํวันเราได้ใช้
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ความรู้ในด้านคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา เช่น การประมาณค่า การซือขาย (วรสุดา บุญยไวโรจน์.
2537, น.67 ) คณิตศาสตร์จึงเป็นเครืองมือทจีะปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา (กรมวิชาการ.
2545 ค : 1) อกีทงัยังเป็นทพัีฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วิธีในการคิดและมีความช่างสังเกต จากทักษะดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนนําไปเป็นพืนฐานใน
การศึกษาวิทยาการสาขาอนืๆ ทจีาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต (ยุพิน พิพิธกุล, 2534, น. 1)  

 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็ม
ความสามารถการนาํความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาํเนิน
ชีวิต การศึกษาต่อการมีเหตุผล มีเจตคติทดีีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และ
สร้างสรรค์ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน.2552, น.10) โดยได้กาํหนดไว้ว่า
คุณภาพของผู้เรียนเมือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว การทผู้ีเรียนจะเกดิการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนัน จะต้องมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทจีาํเป็น ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทหีลากหลาย การให้เหตุผล การสอืสาร สอืความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การนาํเสนอ และการมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ การเชือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และเชือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อืนๆ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน.2552 : 59) ดังนันการจัดกจิกรรมการเรียนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์จึง
ต้องคาํนึงถึงผู้เรียนเป็นสาํคัญ การจัดเนือหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ  ความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียนปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากการฝึก
ปฏบัิติฝึกให้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา นอกจากนีกจิกรรมการเรียนรู้ ต้องผสมผสานสาระทงัด้าน
เนือหา และด้านทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมทีดีงาม ถูกต้องและ
เหมาะสม ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทยึีดผู้เรียนเป็นสาํคัญ ผู้สอนควรคาํนึงถึงความถนัดความ
สนใจของผู้เรียนและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสาํคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.2548 ) 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนันมีเป้าหมายที
สําคัญ คือ ให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาเกียวกับคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาํวันได้ (Howard และ Dumas, 1963 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2545) และความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นการวางพืนฐาน โดยเฉพาะ
พืนฐาน การแก้โจทย์ปัญหา (ดาํริ บุญชู.2545 : 2 )  

จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยให้ความสาํคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ 
ด้วยความรู้ และประสบการณ์ทีเคยสอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลาสามปี ได้พบว่าผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษามีปัญหาในด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือ ผู้เรียนจะทาํแบบฝึกหัดทมีี
ลักษณะเหมือนตัวอย่างได้ แต่จะทาํโจทย์ปัญหาทพีลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ จึงทาํให้ผู้เรียนเกิด
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ทศันคติทไีม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกิดความท้อแท้และเบือหน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนในบางช่วงชันไม่ได้ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
โดยการคิดวิเคราะห์หรือมีพืนฐานมาก่อน จึงทาํให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามขันตอนขาดความต่อเนือง ไม่ถึงเกณฑ์การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในวิชานีดังเช่น ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 จากการทดสอบความรู้พืนฐานโดยใช้
ข้อสอบทีผู้วิจัยจัดทาํขึน ทังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี พบว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 

โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราษฎร์บาํรุง อาํเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อย
ละ 60 ซึงเป็นผลทีไม่น่าพอใจ ดังนันแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้
ศึกษาและค้นคว้าเกียวกับเรืองการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT น่าจะช่วยทาํให้นักเรียน
ประสบความสาํเรจ็ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สงูขนึ 

 จากแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1990, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี : 102) ได้
กล่าวว่า การให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ  –  คน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภมูิใจ
ในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยพัฒนาความสมัพันธท์ดีี ยอมรับ
ความคิดเหน็ของผู้อนืมากขึน สร้างความมันใจในตนเอง และรู้คุณค่าของตนเองมากขึน  

 ผู้วิจัยซึงเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทาํการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนต่างๆ ทจีะช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองdผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและพบว่าวิธี
สอนแบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) เทคนิค TGT เป็นวิธีการสอนทีสามารถช่วย
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริง
ราษฎร์บาํรุง ชันประถมศึกษาปีท ี2 ได้ ซึงวิธีสอนในแบบดังกล่าวเป็นวิธีสอนทเีน้นผู้เรียนเป็น
สาํคัญ มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย ให้นักเรียนได้ทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ซึงจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนือหามากขึน ดังแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and 

Johnson, 1987:d115) ทกีล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน มีผลดีกับนักเรียนและสอดคล้องกับ
การดาํเนินชีวิตในสงัคม กล่าวคือ 1) นักเรียนทเีข้าใจคาํสอนของครูจะสามารถอธบิายให้เพือนฟัง
ได้เข้าใจมากขึน 2) นักเรียนททีาํหน้าทอีธบิายบทเรียนให้เพือนฟังจะเข้าใจบทเรียนได้มากขึน 3) 

นักเรียนพยายามช่วยเหลือกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลียของนักเรียนทังกลุ่ม) นักเรียนทุกคนมี
โอกาสฝึกทักษะทางสังคม รู้จักการทาํงานเป็นกลุ่ม ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรวีณา ศรีละ
พันธ์ (  : บทคัดย่อ) ได้ทาํการวิจัยเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิและความพึงพอใจในการเรียน 
เรือง ความน่าจะเป็นชันมัธยมศึกษาปีท ี3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT สาร
สิน เลก็เจริญ (2554 : บทคัดย่อ) การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรืองการเขียนสะกด
คาํของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ทีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGTกับ
การสอนแบบปกติ ทศันา ชาวปากนาํ (2562 : บทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีท ี  เรือง ศีลศักดิสิทธิ  ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่ม
แข่งขัน (TGT) ร่วมกบัเทคนิค KWL-Plus งานวิจัยการศึกษาดังกล่าวข้างต้นd ผู้เรียนทไีด้รับการ
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จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค TGT ทาํให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึน นักเรียนที
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หรือการสอนตามแนวคู่มือครู และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรัก สามัคคีกนั ช่วยเหลือเกอืกูลกนั 

 จากสภาพปัญหาและข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาพัฒนาผล
การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ซึงผล
จากการวิจัยครังนีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ยิงขนึ 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษา

ปีท ี2 
3. เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2
4. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 

3. สมมุติฐานการวิจยั
1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน
3. นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ในระดับดี
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 อยู่ในระดับมาก
4 ขอบเขตของการวิจยั 

4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 ทกีาํลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราฎร์บาํรุง อ.หนองแค จ.สระบุรี มี
จาํนวนทงัหมด 3 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทงัหมด 159 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในงานวิจัยในครังนีเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โดยเลือกมา 
1 ห้องเรียน จาํนวน 33 คน การเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) เนืองจากนักเรียนทุก
ห้องเป็นคละความสามารถ และผู้วิจัยเป็นครูประจาํชันของห้องทเีลือก 

4.2 ตัวแปรทใีช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ตัวแปรตาม ได้แก่  

(1) ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(2) ผลสมัฤทธทิางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
(3) พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
(4)ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 
4.3 ขอบเขตเนือหาการวิจัย 

เนือหาทใีช้ในการวิจัยครังนีคือหน่วยการเรียนรู้ท ี12 เรือง การหาผลลัพธ์การบวกลบ
คูณหารระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนของจาํนวนไม่เกนิ1,000และ0  

ระยะเวลาใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
เครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี2 หน่วยการเรียนรู้ที
12 เรือง การหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนของจาํนวนไม่เกิน
1,000 และ 0 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี2
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดย

ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิ จัยในครังนีเป็นการวิ จัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึง ผู้ วิ จัย
ดาํเนินการทดลองตามแบบวิจัยแบบ one group pretest – posttest design  

วิธีดําเนินการวิจัยพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ประถมศึกษาปีท ี2 โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริงราษฎร์บาํรุง 
ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 33 คน มีวิธดีาํเนินการวิจัยดังนี 
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1. ขันเตรียม ชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอน และรายละเอียดเกียวกับการเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หน่วยการเรียนรู้ 
เรืองการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนฯแก่นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน(pretest)วิชาคณิตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปีที 2 หน่วยการเรียนรู้ 12 เรืองการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนและ
โจทย์ปัญหาสองขันตอน จาํนวน 20 ข้อใช้เวลา 1 ชัวโมง 

3. ขนัทดลอง นาํแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีท ี2 โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หน่วยการเรียนรู้ 12 เรืองการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหาร
ระคนและโจทย์ปัญหาสองขันตอนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในห้องเรียนจาํนวน 6 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาทังหมด 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ผู้สอนจะมีใบความรู้ 
ประกอบการเรียนรู้ และเมือสนิสุดการสอนแต่ละแผน มีแบบฝึกทกัษะเพือวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบปรนัย จาํนวน 13 ข้อ โดยใช้เวลา 
15 นาทเีพือเกบ็คะแนนเป็นรายบุคคล  

4. เมือสินสุดทุกแผนแล้วได้ทาํทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
เรียน(posttest)ซึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อใช้เวลา 1 
ชัวโมง 

5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาํ เพือเกบ็ข้อมูล 

6. รวบรวมข้อมูลทงัหมดมาวิเคราะห์และแปลผล

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยนาํข้อมูลทไีด้จากการรวบรวมมาดาํเนินการดังนี 

1. วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉลีย (Mean) 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้ค่าสถิติ paired samples t-test 

3. วิเคราะพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ใน
การแก้โจทย์โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) 

4. วิเคราะห์ผลระดับความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ วิเคราะห์คะแนนเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจยั 

ตอนที 1 ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 นักเรียนจาํนวน 33 คน พบว่านักเรียน
มีคะแนน ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และมีนักเรียนที
ไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

ตอนท ี2 ผลการศึกษาผลสมัฤทธทิางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษา ปีท ี2พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเทา่กบั 7.90 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 2.98 และนักเรียนมีคะแนนเฉลียหลังเรียนเทา่กับ 12.54 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
2.81 เมือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05(t=18.05, Sig. = .000) 

ตอนท ี3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 นักเรียนจาํนวน 33 

คนประเมินเป็นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่มอยู่ในระดับดี 

ตอนท ี4 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 จาํนวน 33 คน พบว่า
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีดุ (X = 4.27, S.D. = 0.53 )เมอืพิจารณารายด้าน
เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือด้านผู้สอน(X = 4.30, S.D. = 0.46 ) ด้านกจิกรรม
การเรียนรู้ (X = 4.26, S.D. = 0.53 )และด้านผู้เรียน (X = 4.24, S.D. = 0.59 ) 

5.8 อภิปรายผล 

 ตอนที 1 ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ของ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 นักเรียนจาํนวน 33 คน พบว่านักเรียน
มีคะแนน ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และมีนักเรียนที
ไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 เมือพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบท้ายบท
จาํนวน 6 ครัง นักเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนผ่านเกณฑ์คือ มีคะแนนไม่ตาํร้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็ มีครังท ี5 และครังท ี6 เป็นเรืองของการหารและการบวกลบคูณหารระคนซึงนักเรียนบางคน
ยังไม่เข้าใจ คะแนนทีทาํได้จึงน้อยกว่าครังที 1, 2, 3 และ 4 และการทดสอบความสามารถ
ดังกล่าวทาํเป็นรายบุคคล แต่ในขณะททีาํแบบฝึกหัดนักเรียนทาํเป็นกลุ่มบางคนอาจจะไม่เข้าใจ 
แต่อย่างไรกต็ามการเรียนคณิตศาสตร์กมี็ความสาํคัญ ดังท ีกัญญา โพธิวัฒน์ (  : 6) กล่าว
ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาทว่ีาด้วยสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทใีช้แทนความคิด เป็นเครืองมือในการฝึก
สมอง ช่วยให้เกดิการกระทาํในการ คิดคาํนวณ แก้ปัญหา เช่น +, –, × และคณิตศาสตร์เป็นภาษา
อย่างหนึง มีการกาํหนดสญัลักษณ์ทรัีดกุม สอืความได้ถูกต้อง เพือแสดงความหมายแทนความคิด 
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เช่นเดียวกบัภาษา เช่น  – 2 = 3 ทุกคนจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร และจะได้คาํตอบทเีป็น
อย่างเดียวกัน คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นตรรกศาสตร์ มีการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัทุก
ขันตอนของความคิดจะเป็นเหตุผลต่อกัน มีความสัมพันธ์กันเช่น  2 × 3 = 6 และ  × 2 = 6 

เพราะฉะนัน 2 ×3 = 3 ×2 คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นปรนัยอยู่ในตัวเอง มีความถูกต้องเทยีงตรง
สามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ด้วยเหตุผล และการใช้กฎเกณฑ์ทีแน่นอน เช่น  + 4 = ? 

คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแบบจําลองและศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ มีการพิสจูน์ ทดลอง มีระเบียบแบบแผน และมีความกลมกลืนทเีกดิขึนภายใน
คณิตศาสตร์มีความเป็นกรณีทัวไป (Generalization) เป็นวิชาทีมุ่งหากรณีทัวไปของสิงต่างๆ 
แทนทีจะหาเฉพาะกรณีเท่านัน เช่น 2 × 3 = 3 × 2 กรณีทัวไปจะได้ว่า a × b = b × a วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีมีโครงสร้าง ในรูปทสีมบูรณ์แล้วเริมด้วยธรรมชาติซึงอาจเป็นทางฟิสิกส์ 
ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาธุรกิจ เป็นต้น ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชนก บุญจันทร์ 
(2558 : บทคัดย่อ) ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธเิสริมด้วยกลวิธเีมตาคอกนิ
ชันทมีีต่อผลสมัฤทธทิางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 2 ผลการวิจัย นักเรียนทีเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธิเสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 9.72 คิดเป็นร้อยละ 32.41 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 
22.83 คิดเป็นร้อยละ 76.11 โดยทีคะแนนเฉลียหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน2. นักเรียนทีเรียนโดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิเสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 10.25 คิดเป็นร้อยละ 41.72 และคะแนนหลังเรียนมี
ค่าเฉลียเทา่กบั 29.79 คิดเป็นร้อยละ 75.79 และมีคะแนนเฉลียหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 ตอนที 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ท ี2พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเทา่กบั 7.90 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.98 และนักเรียนมีคะแนนเฉลียหลังเรียนเท่ากับ 12.54 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
2.81 เมือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05(t=18.05, Sig. = .000) จากคะแนน
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ดังท ีวัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 15) ได้กล่าวถึงการ
จัดกิจกรรมการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคทีมการแข่งขันหรือ TGT ในการจัด
กิจกรรมกลุ่ม ครูจัดกลุ่มให้นักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ตามใบงานหรือใบกิจกรรมทีเตรียมไว้
ล่วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชัวโมงสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้นักเรียนใน
กลุ่มได้ร่วมกันศึกษาและทาํแบบฝึกหัด คนเก่งคอยช่วยเหลือ แนะนาํ อธิบายให้เพือนสมาชิกที
เรียนด้อยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกทเีรียนอ่อนกว่าจะต้องยอมรับ รวมทงัพยายามถามและตอบร่วม
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เรียนรู้และฝึกปฏบัิติ จนรู้และเข้าใจในสาระเหล่านันอย่างแท้จริง ทสีาํคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องรู้
ยอมรับว่าผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานททุีกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็นผล
การปฏบัิติของกลุ่ม จึงทาํให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ในเรืองนันๆ เมอืมีการทดสอบเป็นรายบุคคล
นักเรียนสามารถทจีะทาํได้ด้วยตนเอง จากคะแนนก่อนเรียน(pretest)คะแนนเตม็ 20 นักเรียนได้
คะแนนตาํสุด 3 คะแนนและนักเรียนได้คะแนนสูง 14 คะแนนหลังจากเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT เมือพิจารณาคะแนนหลังเรียน(posttest)นักเรียนมีคะแนน
ตาํสุด 7 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 18 คะแนนและนักเรียนทุกคนมีคะแนนเพืมขึนและบางคน
มีคะแนนตาํในก่อนเรียน หลังเรียนมีคะแนนเพืมขึนเท่าตัวเช่น 3 ขึนเป็น 10, 4 ขึนเป็น 11, 7 
ขึนเป็น 13 เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารสิน เล็กเจริญ (2554 : บทคัดย่อ) การ
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ที
ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGTกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ทีได้รับการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT สูงกว่าทไีด้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 และกรวีณา ศรีละพันธ์ (  : บทคัดย่อ) ได้ทาํการวิจัยเรืองการศึกษา
ผลสัมฤทธิและความพึงพอใจในการเรียน เรือง ความน่าจะเป็นชันมัธยมศึกษาปีท ี3 โดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิและความพึงพอใจ
ในการเรียน เรือง ความน่าจะเป็นชันมัธยมศึกษาปีท ี3 โดยวิธกีารเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน 
TGTแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทีระดับ .  โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

 ตอนท ี3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 นักเรียนจาํนวน 33 

คนประเมินเป็นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่มอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.60 ถึง 3.00 การทีแต่ละกลุ่มทาํงานร่วมกัน สิงทีมี
คะแนนเฉลียระดับดี คือ การวางแผนการทาํงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและใช้เวลา
ปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนคะแนนเฉลียรองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็
และรับผิดชอบงานทไีด้รับมอบหมายซึงบางกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทาํงานอยู่ระดับพอใช้ แต่
ในภาพรวมก็ยังอยู่ในระดับดี คือมีคะแนนเฉลีย 2.40 และ 2.60 ดังทีKurt Lewin(1920) 

กล่าวถึงแนวคิดพืนฐานของกระบวนการกลุ่มว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลทีมีลักษณะแตกต่างกัน 
และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่มการรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทาํ ความรู้สึก และความคิดสมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้า
หากันและจะพยายามช่วยกันทาํงานโดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลซึงจะทาํให้การ
ปฏบัิติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่มและ สาํนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
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(2534,น.230) กล่าวถึง การแบ่งกลุ่มเพือให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันนัน ผู้สอนอาจจะ
แบ่งกลุ่มโดยคาํนึงถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน เช่น 1)แบ่งตามความสามารถ ใช้ใน
กรณีทีครูมีภาระงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มแตกต่างไปตามความสามรถ หรือต้องการศึกษา
ความแตกต่างในการทาํงานระหว่างกลุ่มทีมีความสามารถสูงและตาํ 2) แบ่งตามความถนัด โดย
แบ่งกลุ่มทมีีความถนัดเรืองเดียวกันไว้ด้วยกัน 3) แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เดก็บางคน
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ให้เดก็เรียนเก่งกับเดก็ทเีรียนอ่อนเพือให้เดก็เรียนเก่งช่วยเดก็ทีเรียน
อ่อน หรือให้เด็กปรับตัวเข้าหากัน 4) แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดย
พิจารณาเดก็ทมีีประสบการณ์คล้ายคลึงกนัมาอยู่ด้วยกนัเพือประโยชน์ในการช่วยกนัวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึงโดยเฉพาะสอดคล้องกับการวิจัยของ ทัศนา ชาวปากนํา (2562 : 
บทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  เรือง ศีลศักดิสิทธิ  
ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกบัเทคนิค KWL-Plus 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพฤติกรรมทปีฏบัิติในระดับมากทสีุดคือการร่วมมือกันระบุ
ประเดน็และสาระสาํคัญ และพฤติกรรมทนัีกเรียนปฏบัิติอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับสุดท้ายคือการ
ยกย่องให้กาํลังใจ 

 ตอนท ี4 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 จาํนวน 33 คน พบว่า
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีุด (X = 4.27, S.D. = 0.53 )เมือพิจารณารายด้าน
เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือด้านผู้สอน(X = 4.30, S.D. = 0.46 ) ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ( X = 4.26, S.D. = 0.53 )และด้านผู้เรียน (X = 4.24, S.D. = 0.59 ) เมือ
พิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดเรียงตามลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยจะเหน็ได้ว่า ด้าน
ผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน,ช่วยเหลือและให้คาํปรึกษานักเรียน
เมือมีปัญหา,แจ้งวัตถุประสงค์ เนือหารายวิชาก่อนการเรียนรู้ อย่างชัดเจน ทุกครัง,ผู้สอนทาํให้
ผู้เรียนมีสมาธแิละสนใจบทเรียน,อธบิายเนือหาทต้ีองการให้เรียนรู้ชัดเจน,ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
ได้แก่ ทาํให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์, ทาํให้นักเรียนวางแผนการทาํงานเป็น
กลุ่ม, ทาํให้นักเรียนแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน, ช่วยฝึกคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา, ช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง,ด้านผู้เรียน ได้แก่ มีการคิดแก้โจทย์ปัญหาทีเรียนรู้
มากขึน, สามารถนาํความรู้ไปใช้ได้อย่างต่อเนือง, ท้าทายความสามารถทางการคิด, สามารถนาํ
กระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาไปใช้ได้, มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารสิน เล็กเจริญ (2554 : บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรืองการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ทไีด้รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGTกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหน็ของนักเรียนที
มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT อยู่ในระดับมาก กรวีณา ศรีละพันธ์ (  : บทคัดย่อ) 
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ได้ทาํการวิจัยเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิและความพึงพอใจในการเรียน เรือง ความน่าจะเป็นชัน
มัธยมศึกษาปีที 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

5.9 ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

 1. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTGTทาํให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาซึงพิจารณาจากคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนืองมาจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคTGTนัน นักเรียนแต่ละคนได้เข้าเรียนรู้ในกลุ่มของตนเองตังแต่เริมแบบฝึกที1
จนถึงแบบฝึกที6และมีการแข่งขันในแต่ละครังเพือรวมเป็นคะแนนโบนัสนันคือเป้าหมายที
นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องการ เมือครังที 1 ประสบความสาํเร็จครังต่อๆไปนักเรียนได้มีความ
พยายามทาํอย่างเตม็ท ีผลทเีหน็ได้ชัดคือคะแนนเป็นรายบุคคลในแต่ละแบบทดสอบท้ายบทแต่ก็
ยังมีนักเรียนบางคนมีคะแนนน้อยในบางเรืองเช่นในเรืองการ หาร และ โจทย์ระคนในแผนการ
เรียนรู้ท ี5 ซึงเดก็บางคนมีการเรียนรู้ช้าแต่กพ็อไปได้ดังนัน การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมปีท ี2 จึงเป็นพืนฐานของการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขัน
สงูต่อไป  

 2. การทาํกิจกรรมเกมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยกระตุ้นความสนใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างความสนุกสนานไม่รู้สึกเบือหน่ายมีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกัน
และกันและแบ่งความรับผิดชอบในการทาํงานทาํให้เกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนและฝึกการ
ทาํงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีดังนันครูจึงต้องเสริมแรงด้วย การให้รางวัลคือคะแนนหรือสิงของ
เลก็ๆน้อยๆกไ็ด้ 

5.10 ขอ้เสนอแนะ 
5.10.1 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

1) เนืองจากเป็นเกมนักเรียนจึงชอบและสนุกสนานเสียงดังจึงรบกวนห้องข้างเคียง
ดังนันครูผู้สอนต้องกาํกบัและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและอาจต้องมีข้อตกลงหรือกติกา 

2) ครูผู้สอนจะต้องเตรียมการล่วงหน้าทุกๆครังเพือการดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอย่าง
ราบรืนเช่น การจัดห้องเรียนให้เหมาะกบัการเรียนเป็นกลุ่มอาจต้องขอเวลารายวิชาก่อนและหลัง 

3) การสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องไม่ซาํซากหรือจาํเจอาจปรับหรือเปลียนให้สอดคล้อง
กบัชีวิตประจาํวัน 

5.10.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGTเปรียบเทยีบกบัเทคนิคTAI ในระดับประถมศึกษาตอนต้น 
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