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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2) ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
/ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน ห้ องเรียน คน เป็ นห้ องเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิ ต ศาสตร์ เรื อง หลั ก การนั บ เบื องต้ น โดยใช้ เทคนิ ค กลุ่ ม – คู่ – เดียว ) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการ
นับเบืองต้ น ) แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล สถิติทีใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสถิติ Paired
Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดียว นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว นั กเรี ยนมีค่าเฉลี ยอยู่
ระดับดีมากคือ การทํางานเป็ นกลุ่ม รองลงมา คือการทํางานเป็ นคู่ ) นักเรียนมีสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 (t = 18.90*, Sig.= 0.000) 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการ
เรี ยนคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิ คกลุ่ ม – คู่ – เดียว โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มากทีสุด (ݔҧ = =
4.49 , S.D. = 0.66 )
คําสําคัญ : ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา, วิชาคณิตศาสตร์, การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
กลุ่ม- คู่-เดียว ,นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
1
2
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
คณิตศาสตร์เป็ นศาสตร์ทมีี ความสําคัญ และจําเป็ นอย่างยิง แต่เห็นได้ ว่าจากสภาพการ
เรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ตั งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น ไม่ ป ระสบความสํา เร็จ เท่า ทีควร ปั จ จั ย ที
เกียวข้ องพบว่ า นั กเรี ยนขาดการฝึ กทักษะการคิดวิ เคราะห์ ส่วนใหญ่ เน้ นการจํามากกว่ าความ
เข้ าใจ ซึงทําให้ นักเรียนไม่เข้ าใจโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็ นและไม่ร้ ูว่าโจทย์ปัญหาแต่ละข้ อ
เป็ นเรืองการบวก หรือ การลบ หรือการคูณ หรือการหาร รวมไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์
ด้ วย ซึงเป็ นความรู้ทจะต้
ี องนําไปใช้ ในการเรียนในระดับทีสูงขึน จนทําให้ นักเรียนขาดพืนฐานทีดี
ทําให้ ก ารเรี ยนบทต่ อไปไม่ เข้ าใจเพิ มเติมไปอีกจนความไม่ เข้ า ใจสะสมเพิ มขึนไปเรื อยๆ จน
กลายเป็ นความไม่เข้ าใจซําซ้ อนทีแก้ ไขได้ ยาก เพราะเมือถามนักเรี ยนว่ าไม่เข้ าใจตรงไหน หรื อ
เรืองอะไร นักเรียนจะตอบไม่ได้ หรืออาจจะตอบว่า “ไม่เข้ าใจทังหมด” เพราะนักเรี ยนมีสิงทีไม่
เข้ าใจสะสมอยู่เป็ นจํานวนมาก จนไม่ทราบว่าตนเองไม่เข้ าใจอะไรบ้ าง ซึงสาเหตุส่วนหนึ งก็คือ
การจั ดการเรี ยนรู้ ของครูทียังมีรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีไม่ หลากหลาย และเอือต่ อการฝึ ก
ทักษะกระบวนการคิดให้ แก่นักเรียนเท่าทีควร และอีกสาเหตุหนึงทีสําคัญ ก็คือ นักเรียนมีเจตคติ
ทีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรี ยนคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็ น
วิชาทีมีเนือหายาก เรี ยนแล้ วเข้ าใจยาก เรี ยนแล้ วเครี ยด เรี ยนแล้ วไม่สนุ ก น่ าเบือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่น่าวนใจ และมีแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบให้ ทาํ เยอะ และยากเป็ นต้ น (ศักดิชาย ขวัญ
สิน,
น. 3)
การจั ดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ให้ กับ นั ก เรี ยนนันมี เ ป้ 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, 2541) และความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็ นการวางพืนฐาน โดยเฉพาะ
พืนฐาน การแก้ โจทย์ปัญหา (ดําริ บุญชู.2545 : 2 )
จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยให้ ความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร์
ด้ วยความรู้ และประสบการณ์ทเคยสอนวิ
ี
ชาคณิตศาสตร์มาเป็ นเวลาสามปี ได้ พบว่าผู้เรียนในทุก
ระดับ ช่ วงชั นมีปั ญ หาในด้ า นการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ คือ ผู้ เ รี ยนจะทํา แบบฝึ กหั ด ทีมี
ลักษณะเหมือนตัวอย่างได้ แต่จะทําโจทย์ปัญหาทีพลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ จึงทําให้ ผ้ ูเรียนเกิด
ทัศนคติทไม่
ี ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกิดความท้ อแท้ และเบือหน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนในบางช่วงชันไม่ได้ ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
โดยการคิดวิ เ คราะห์ หรื อ มีพื นฐานมาก่ อน จึ งทําให้ ก ารจั ด กระบวนการเรี ยนการสอนในวิ ชา
คณิตศาสตร์ไม่เป็ นไปตามขันตอนขาดความต่อเนือง ไม่ถึงเกณฑ์การจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนในวิชานีดังเช่น ในปี การศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 จากการทดสอบความรู้พืนฐานเกียวกับ
คณิตศาสตร์ โดยใช้ ข้อสอบทีผู้วิจัยจัดทําขึน พบว่ านักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีคะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ร้อยละ 60 ซึงเป็ นผลทีไม่น่าพอใจ



การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) เป็ นแนวคิ ด ริ เ ริ มของ Spencer
Kagan และ David และ Roger Johnson ซึงการเรียนรู้แบบร่ วมมือเป็ นมักพบเห็นได้ ในชันเรียน
ทัวไปและยั ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพในชั นเรี ยนดั งทีจอห์ น สัน และจอห์ น สัน (Johnson and Johnson,
1991, p. 10-15) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ประการ ดังนี ) การ
สร้ างความรู้สึกพึ งพากันทางบวกให้ เกิด ขึนในกลุ่ มนักเรี ยน 2) การมีปฏิสัมพั นธ์ทีส่งเสริ มกัน
ระหว่างนักเรียน ) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล 4) ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะ
การทํางานกลุ่มย่อย 5) กระบวนการกลุ่ม
การเรียนรู้แบบร่ วมมือแบบหนึงทีน่าสนใจ คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม คู่
เดี ยว (Team – Pair –Solo) มี ร ากฐานมาจากแนวคิ ด การสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง
(Constructionism) ของ Vygotsky (
) โดยแนวความคิดนีสามารถแบ่งออกเป็ นส่วนสําคัญ
ส่วน ได้ แก่ ) การพัฒนากระบวนการรับรู้ แบ่งออกเป็ น ระดับ ได้ แก่ ระดับทางสังคม คือ
การเรี ยนรู้ระหว่ า งกลุ่ มคน และระดับบุ คคล คือ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ) แนวความคิดผู้ ทีมี
ความรู้มากกว่า คือ ผู้ทมีี ความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อนในกลุ
ื
่มหรือสังคมไม่จาํ กัดแค่ครูผ้ ูสอน
หรือผู้ทอาวุ
ี โสกว่า แต่รวมไปถึงเพือนและผู้ทอาวุ
ี โสน้ อยกว่า
Kagan (
) ได้ นํา แนวของ Vygotsky มาต่ อ ยอดโดยให้ ค วามสํา คั ญ กั บ สอง
ประเด็นหลัก คือ ) ทําอย่างไรให้ ผ้ ูมีความรู้มากกว่า และผู้มีความรู้น้อยกว่า สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ ) ทําอย่างไรให้ สามารถแบ่งการเรียนรู้ออกเป็ นสอง
ระดั บ สํา คั ญ คื อ ระดั บ ทางสัง คม และระดั บ บุ ค คล จากสองประเด็น ดั ง กล่ า ว Kagan จึ ง เกิด
แนวความคิด เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ กลุ่ม คู่ เดียว (Team – Pair – Solo) โดยแบ่งการเรียนรู้
เป็ น ระดับได้ แก่
. ระดับกลุ่ม (Team) ผู้ เรี ยนทีมีความสามารถมากกว่ าสามารถร่ วมมือเรี ยน และ
ช่วยเหลือผู้เรียนทีมีความสามารถน้ อยกว่า
. ระดับคู่ (Pair) ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่ วมได้ มากขึนและสามารถใช้ ความรู้ทได้
ี จาก
การเรียนระดับกลุ่ม มาต่อยอด
. ระดับเดียว (Solo) หลังจากทีผู้เรียนได้ ผ่านการเรี ยนรู้จากระดับกลุ่ม และระดับคู่
ทําให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจัยจึงสนใจการเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรือง การแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนําการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่ม-คู่-เดียว (Team – Pair
- Solo) มาใช้ กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที เพือทีจะช่วยทําให้ นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึน และเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้ มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพยิงขึน



วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื อพั ฒ นาความสามารถการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เ ทคนิ ค
กลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
. เพื อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้ เทคนิ ค
กลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo )
. เพื อศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชันมั ธยมศึ ก ษา
ปี ที โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo )
. เพื อศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิ ค
กลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo )

สมมติฐานการวิจยั
. นักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว
( Team – Pair –Solo ) มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –
Solo) อยู่ในระดับดี
. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาคณิตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั นมัธยมศึ กษาปี ที หลั ง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ –
เดียว ( Team – Pair –Solo ) อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย นกสิ ณ ธรเซนต์ ปี เตอร์
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน ห้ องเรียน รวม คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนกสิณธรเซนต์ปี
เตอร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน ห้ องเรียน คน เป็ น
ห้ อ งเรี ย นสายวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ ซึ งได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิ คกลุ่ ม คู่ เดียว (Team - Pair Solo)



ตัวแปรตาม ได้ แก่
. ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
. พฤติกรรมในการเรียนรู้
. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิค กลุ่ม – คู่ – เดียว
( Team – Pair –Solo )
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิจัยครังนีคือ หน่วยการเรียนรู้ที หลักการนับเบืองต้ น กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที ตามตัวชีวัดหลักสูตรแกนกลาง
(ฉบับ
ปรับปรุง
)
ระยะเวลาในการทําวิจัย
การวิจัยครังนีดําเนินการในภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน ชัวโมง

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการนับเบืองต้ น โดยใช้ เทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดียว (Team - Pair - Solo)
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว
(Team - Pair - Solo)
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการนับเบืองต้ น
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม-คู่เดียว (Team - Pair - Solo)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธดี าํ เนินการวิจัย การพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว สําหรับนําเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
จํานวนนักเรียน คน มีวิธีดาํ เนินการวิจัย ดังนี
1. ชี แจงวั ตถุ ป ระสงค์ ขันตอน และรายละเอียดการเรี ยนแก่ นั ก เรี ยนเกียวกับ การ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือง การพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair –Solo) สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
2. ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียน เรือง หลักการนับเบืองต้ น กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ข้ อ บันทึกผลการ
สอบไว้ สาํ หรับวิเคราะห์ข้อมูล



3. ดําเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair –
Solo) เรือง หลักการนับเบืองต้ น จํานวน แผน จํานวน ชัวโมงในการเรียนรู้ทุกๆแผน ผู้วิจัย
ได้ ใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว โดยฝี กจากปั ญหาเดียวกันในแต่ละแบบฝึ กเพื อดูคะแนนกลุ่ม
คะแนนคู่และคะแนนเดียว ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ และทดสอบเป็ นรายบุคคล ทีผู้วิจัยสร้ าง
ขึนจนครบ
4. หลังจากสอนครบทุกแผนแล้ วทําการทดสอบวัดความรู้หลังเรียน(Posttest) คือโดย
ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (posttest) เรือง หลักการนับเบืองต้ น จํานวน
ข้ อ ซึ งเป็ นแบบทดสอบคู่ ข นาน บั น ทึกผลการสอบไว้ เป็ นคะแนนหลั งการทดลองสํา หรั บ
วิเคราะห์ข้อมูล
5. ให้ นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team –
Pair –Solo)
. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์เรือง หลักการนับ
เบืองต้ น สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair –
Solo) โดยการหาค่าร้ อยละ
2. วิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั กเรี ย น โดยใช้ เ ทคนิ ค กลุ่ ม – คู่ – เดี ยว
(Team – Pair –Solo) โดยการหาค่าเฉลีย (Mean)
3. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื อง หลักการ
นับเบืองต้ น สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair
–Solo)โดยใช้ สถิติตรวจสอบสมมติฐาน Pair Sample t-test
4. วิเคราะห์ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ เ ทคนิ ค กลุ่ ม – คู่ – เดี ยว (Team – Pair –Solo) โดยการหาค่ า เฉลี ย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สรุปผลโดยใช้ ตารางและการพรรณนาและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจยั
1. ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว
( Team – Pair –Solo ) ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที 5 พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น
มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
2. เพื อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ เทคนิ ค
กลุ่ ม – คู่ – เดี ยว ( Team – Pair –Solo ) พบว่ า การเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม -คู่ - เดี ยว นั ก เรี ย นมี



ค่ า เฉลี ยอยู่ ร ะดั บ ดี มาก คือ การทํา งานเป็ นกลุ่ ม (ݔҧ =3.60) รองลงมา คือ การทํา งานเป็ นคู่
(ݔҧ =3.35)
3. ผลการเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึ กษาปี ที 5 โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่ านักเรี ยนได้
คะแนนเฉลียก่อนเรี ยน (ݔҧ =6.59, S.D.= 2.42) ได้ คะแนนเฉลียหลังเรี ยน (ݔҧ =15.22, S.D.=
2.32) และเมือทดสอบค่า ค่าที (t-test for dependent samples) นักเรี ยนมีสัมฤทธิทางการเรียน
วิ ชาคณิตศาสตร์ หลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . (t= 18.90*,
Sig.=0.000) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ จํานวน
S.D.
t
Sig.
ݔҧ
ทางการเรียน
นักเรียน
การทดสอบก่อนเรียน
27
6.59
2.42
18.90*
.000
การทดสอบหลังเรียน
27
15.22
2.32
* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ –
เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด (ݔҧ = 4.49
, S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านเรียงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย คือ ด้ านเทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดียว (ݔҧ = 4.70 , S.D. = . ) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.46 , S.D. = .
) และด้ านครูผ้ ูสอน (ݔҧ = 4.46 , S.D. = 0.59 )
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว (Team-Pair-Solo) สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที อภิปรายผลได้
ดังนี
ตอนที ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ –
เดี ยว ( Team – Pair –Solo ) – ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที จํา นวน คน พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
การทีนักเรียนได้ คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน เนืองจาก เกิดจากการเรียนรู้ การทํางานเป็ น
กลุ่ม ซึงนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ – คน ทําคะแนนได้ ค่อนข้ างสูง จากคะแนนเต็ม
คะแนน นักเรียนมีคะแนน เป็ นคะแนนตําสุด คะแนนสูงสุด คะแนน เมือให้ นักเรียนจับ
เป็ นคู่ จากกลุ่มเดิม นักเรียนบางคู่ได้ คะแนนน้ อยจากคะแนนเต็ม คะแนน นักเรียนมีคะแนน
เป็ นคะแนนตําสุด คะแนนสูงสุด คะแนน ซึงในแบบทดสอบครังที และครังที ซึงอาจ
เป็ นเรืองยาก ครังที เรือง การเรียงสับเปลียนเชิงเส้ นของสิงของทีไม่แตกต่างกันทังหมด ครังที



เรื อง การเรี ย งสั บ เปลี ยนเชิ ง วงกลมของสิ งของทีแตกต่ า งกัน ทังหมด แต่ เ มื อนั ก เรี ย นทํา
แบบทดสอบรายบุคคลในแต่ละครังมีคะแนนเพิมขึน มีนักเรียนจํานวน - คนได้ คะแนนน้ อย
ในครังที และครังที แต่ส่วนใหญ่ มีคะแนนเกินครึง แสดงว่า การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่ มคู่-เดียวสามารถพั ฒนาการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพราะส่วนใหญ่ คะแนนจาก กลุ่ม
มา คู่ และเดียว บางคนคะแนนเพิมขึน บางคนคะแนนคงที และมีบางคนคะแนนลดลง แต่คะแนน
ลดลงไม่ มาก แสดงถึง การเรี ยนในลั กษณะนี เป็ นประโยชน์ กับนั กเรี ยนดังที อัมพร ม้ าคะนอง
(2546 , น. ) กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ทสํี าคัญ สอนโดยใช้ การฝึ กหัด ให้ ผ้ ูเรียนเกิด
ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทงการฝึ
ั
กรายบุคคล ฝึ กเป็ นกลุ่ม การฝึ กทักษะย่อย
ทางคณิตศาสตร์และการฝึ กทักษะรวม เพือแก้ ปัญหาทีซับซ้ อนมากขึน สอดคล้ องกับ กรมวิชาการ
(2541: 2-3) สรุ ปองค์ประกอบทีจําเป็ นในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ แก่ ผู้แก้ ปัญหาควรมองทะลุ
ปั ญหา มีความคิดกว้ างไกลและมองเห็นแนวทางในการแก้ ปัญหา มีจินตนาการว่าปั ญหานันเป็ น
อย่ า งไร เพื อหาแนวทางในการแก้ ปั ญ หา ต้ อ งลงมื อ ทํา อย่ า งเป็ นระบบด้ ว ยความชํา นาญ มี
ความรู้สึกท้ าทายทีจะแก้ ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ รู้จักวิเคราะห์ตามขันตอนทีกระทํานัน เมือกระทํา
เห็น รู ป แบบแล้ วก็สามารถสรุ ปได้ มี ความยื ดหยุ่ น ไม่ ยึดติ ดรู ป แบบทีตนคุ้ น เคย ควรยอมรั บ
รูปแบบอืน ๆ และวิธีการใหม่ มีโยงความคิด การสัมพันธ์ความคิดเป็ นเรืองจําเป็ นอย่างยิงในการ
แก้ ปั ญ หา สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ เพลิ น พิ ศ กาสลั ก (
)ได้ สร้ า งแบบทดลองการฝึ ก
ความสามารถในการแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เรืองการหาปริมาตรและพืนทีผิว สําหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทีใช้ ในการฝึ กความสามารถในการแก้ ปัญหา
โจทย์คณิตศาสตร์เรืองการหาปริมาตรและพืนทีผิวมีประสิทธิภาพทําให้ นักเรียนมีการพั ฒนาการ
เรียนรู้ และมีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึนกว่าเดิม และพัชรินทร์ ทิตะ
ยา (
) ศึ กษาเรื อง การพั ฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ ปัญหาของ โพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนักเรียนประถมศึกษาปี
ที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่
ตํากว่าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึ งพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยาร่ วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ TAI โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ (2560) การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน
และทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของนั กเรียนโดยใช้ กลวิธีSTAR ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน เรือง การแก้ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์โดยใช้ กลวิธีSTAR สูง
กว่ า เกณฑ์ร้ อ ยละ 70 อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ .05 2)ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นของ
นักเรียน เรืองการแก้ โจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้ กลวิธีSTAR หลังการจัด การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี ะดับ .05 3) ทักษะ การแก้ โจทย์ปัญหาหาคณิตศาสตร์ของ



นักเรียน เรื อง การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ กลวิธี STAR หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติทระดั
ี บ .05
ตอนที ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team
– Pair – Solo) พบว่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดียว นักเรี ยนมีค่าเฉลียอยู่ระดับดีมากคือ การ
ทํา งานเป็ นกลุ่ ม รองลงมา คื อ การทํา งานเป็ นคู่ การเรี ย นรู้ แบบกลุ่ ม -คู่ - เดี ยว นั ก เรี ย นมี
พฤติ ก รรมโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ดี มี ค่า เฉลี ย . เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ การให้ ความ
ร่วมมืออยู่ในระดับดีมาก (ݔҧ = . ) ข้ ออืนๆ อยู่ในระดับดี เรียงลําดับค่าเฉลียมากไปหาน้ อย มี
ความตังใจในการทํางาน (ݔҧ = 3.42) การตรงต่อเวลา (ݔҧ = 3.40) การยอมรับฟังความคิดเห็น
(ݔҧ = 3.39) ความรับผิดชอบต่อหน้ าที (ݔҧ = . ) ตามลําดับ จะเห็นได้ ว่า การทีนักเรียน เรียน
เป็ นกลุ่มจะเรียนได้ ดี เพราะ มีการช่วยเหลือซึงกัน มีความตังใจในการทํางาน ให้ ความร่ วมมือ
การยอมรั บฟั งความคิดเห็นของผู้ อืน ความรั บผิดชอบต่ อหน้ าที การตรงต่ อเวลา หรื อแม้ การ
ทํางานเป็ นคู่กม็ ีค่าเฉลียไม่แตกต่างจากกลุ่ม คือ มีระดับดีมากถึงดี ส่วนการทํางานเป็ นรายบุคคล
จะอยู่ในระดับดีเป็ นส่วนใหญ่ มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ดังนัน การเรียนรู้แบบร่วม
กลุ่ม-คู่ ช่ วยพั ฒนาการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคลได้ ด้วย ดังที Kagan (1994, p. 1-11) ได้ นาํ แนว
ของ Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ ความสําคัญกับสองประเด็นหลัก คื อ 1) ระดับกลุ่ม (Team)
ผู้เรียนทีมีความสามารถมากกว่าสามารถร่วมมือเรียน และช่วยเหลือผู้เรียนทีมีความสามารถน้ อย
กว่า 2) ระดับคู่ (Pair) ผู้เรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมได้ มากขึนและสามารถใช้ ความรู้ ทีได้ จากการ
เรียนระดับกลุ่ม มาต่อยอด 3)ระดับเดียว (Solo) หลังจากทีผู้เรียนได้ ผ่านการเรียนรู้จากระดับ
กลุ่ม และระดับคู่ ทําให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ตอนที ผลการศึ ก ษาสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที พบว่า นักเรียนได้ คะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ . ได้ คะแนนเฉลียหลังเรียน เท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . และ
เมือทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) นักเรียนมีสมั ฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t= 18.90*, Sig.=0.000) ซึง
เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
จากการทีนักเรี ยนได้ ฝึกฝนโดยการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือและได้ ทาํ แบบทดสอบวั ดผล
สัมฤทธิทางการเรี ยนมีคะแนนสูงขึน ตังแต่ คะแนน จนถึง คะแนน ถือว่ าเป็ นการพั ฒนา
ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ เพิมขึน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ พั ชริ น ทร์ ทิต ะยา (
) ศึ กษาเรื อง การพั ฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของ โพลยาร่ วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือ TAI ของ
นักเรียนประถมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 พจนา เบญจมาศ (2558) ได้
ศึกษา การพัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค TAI กลุ่ม



สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่ า การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว โดยการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TAI สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และจันทร์
เพ็ญ เมืองสง (
) ได้ ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ วิธีแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เรือง สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ชันมัธยมศึกษาปี ที1
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรือง สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ก่อนเรียนและหลังเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที .05 โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน
ตอนที ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อความสามารถ
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่า
โดยภาพรวมความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด (ݔҧ = 4.49 , S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย คือ ด้ านเทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (ݔҧ = 4.70 ,
ݔҧ = . ) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.46 , ݔҧ = . ) และด้ านครูผ้ ูสอน (ݔҧ = 4.46 ,
ݔҧ = 0.59 )จะเห็นได้ ว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกียวกับ เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียวมีค่าเฉลียค่อนข้ าง
สูงกว่าด้ านอืนๆ เพราะเทคนิคนี ช่วยให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ร่วมกับผู้อนื มีความกระตือรือร้ นในการ
เรียนรู้มากขึน เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ช่วยให้ เข้ าใจบทเรียนได้ เร็วขึนและเข้ าใจง่ายขึน
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้อย่างเต็มที กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
น่ าสนใจ ด้ านผู้สอน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ซัก ถาม แต่ วิธีการสอนของครู ทีทําให้ เข้ า ใจง่ า ยมี
ค่าเฉลียตําสุด สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พจนา เบญจมาศ (2558) ได้ ศึกษา การพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 1 ทีมีต่อการเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาชันปี ที 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด พั ชริ นทร์ ทิตะยา (
) ศึกษาเรื อง การพั ฒนาความสามารถการแก้ โ จทย์
ปั ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของ โพลยาร่ วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
TAI ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยาร่ วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ TAI โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด

ข้อค้นพบในงานวิจยั
1. การจัดการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม -คู่-เดียว
ทําให้ นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ ดีขนึ พิจารณาจากคะแนนแบบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนืองจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม -คู่-



เดียวนันทําให้ นักเรียนแต่ละคนทีมีความสามารถในการเรียนรู้ทแตกต่
ี
างกันคนเก่งได้ ช่วยเหลือคน
ทีไม่เก่งเป็ นการช่วยเหลือซึงกันและกัน จนทําให้ นักเรียนทีไม่เก่งมีความพยายามเพิมมากขึน ผล
ทีเห็นได้ ชัดคือ คะแนนความสามารถในแต่ละครังมีการพัฒนาเพิมขึน
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว ทําให้ นักเรียนเกิดความสนุกสนานใน
การเรียนเพิมขึน และ ยังช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ไม่ร้ ูสึกเบือกับการ
เรี ย น ยั ง เป็ นการช่ ว ยให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ค วามตั งใจ ในการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ทีเป็ นวิ ช าทียาก
โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อันดับสูง การได้ เรี ยนเป็ นกลุ่มทําให้ นักเรี ยนได้ รับผิดชอบต่อหน้ าที ฟั ง
ความคิดเห็นของเพือนในกลุ่มส่วนใหญ่ ถึงแม้ ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นด้ วยกับคําตอบของเพือนใน
กลุ่มก็ตามแต่อย่างไรก็ดี ครูกต็ ้ องให้ คาํ แนะนําหรือเป็ นทีปรึกษาในบางเรือง เพือให้ งานของบาง
กลุ่มบรรลุเป้ าหมาย

ข้อเสนอแนะการวิจยั
1.ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1.1 ผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้ าใจเกียวกับการเรียนรู้เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว
อย่างชัดเจน เพือนําไปใช้ ในการสอน
1.2 ผู้ สอนควรกํา หนดเวลาให้ เหมาะสมสํา หรั บ การทํา แบบฝึ กหั ด และ
แบบทดสอบ
1.3 ผู้สอนควรเตรียมความพร้ อมล่วงหน้ าทุกๆครัง เพือให้ การดําเนินกิจกรรม
เป็ นไปอย่างราบรืน เช่น การจัดเตรียมห้ องเรียนให้ เหมาะสมกับการเรียนแบบกลุ่ม
1.4 ควรสร้ างโจทย์ปัญหาให้ มีความหลากหลาย หรืออาจปรับให้ สอดคล้ องกับ
ชีวิตประจําวัน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
2.1 ควรทําการวิ จัยเกียวกับการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิ คกลุ่ ม-คู่ -เดี ยวใน
ระดับชันอืนๆ
2.2 ควรมีการนําการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว ไปปรับใช้ กบั สาระ
การเรียนรู้อนๆ
ื เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นต้ น
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