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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  2) ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี
/  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ อาํเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา 

 จาํนวน  ห้องเรียน  คน เป็นห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ ) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ เรือง หลักการนับเบืองต้น โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการ
นับเบืองต้น ) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ผู้วิจัยเกบ็รวบรวม
ข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired 

Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดยีว นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  2) พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว นักเรียนมีค่าเฉลียอยู่
ระดับดีมากคือ การทาํงานเป็นกลุ่ม รองลงมา คือการทาํงานเป็นคู่ ) นักเรียนมีสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 (t = 18.90*, Sig.= 0.000) 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( = = 

4.49 , S.D. = 0.66 )  
คําสําคญั : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา, วิชาคณิตศาสตร์, การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
กลุ่ม- คู่-เดยีว ,นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ทมีีความสาํคัญ และจาํเป็นอย่างยิง แต่เหน็ได้ว่าจากสภาพการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร ปัจจัยที
เกียวข้องพบว่า นักเรียนขาดการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เน้นการจํามากกว่าความ
เข้าใจ ซึงทาํให้นักเรียนไม่เข้าใจโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็นและไม่รู้ว่าโจทย์ปัญหาแต่ละข้อ
เป็นเรืองการบวก หรือ การลบ หรือการคูณ หรือการหาร รวมไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์
ด้วย ซึงเป็นความรู้ทจีะต้องนาํไปใช้ในการเรียนในระดับทสีูงขึน จนทาํให้นักเรียนขาดพืนฐานทดีี 
ทาํให้การเรียนบทต่อไปไม่เข้าใจเพิมเติมไปอีกจนความไม่เข้าใจสะสมเพิมขึนไปเรือยๆ  จน
กลายเป็นความไม่เข้าใจซาํซ้อนทีแก้ไขได้ยาก เพราะเมือถามนักเรียนว่าไม่เข้าใจตรงไหน หรือ
เรืองอะไร นักเรียนจะตอบไม่ได้หรืออาจจะตอบว่า “ไม่เข้าใจทงัหมด” เพราะนักเรียนมีสิงทีไม่
เข้าใจสะสมอยู่เป็นจาํนวนมาก จนไม่ทราบว่าตนเองไม่เข้าใจอะไรบ้าง ซึงสาเหตุส่วนหนึงกค็ือ 
การจัดการเรียนรู้ของครูทียังมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีไม่หลากหลาย และเอือต่อการฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนเท่าทคีวร และอีกสาเหตุหนึงทสีาํคัญ กคื็อ นักเรียนมีเจตคติ
ทไีม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็น
วิชาทีมีเนือหายาก เรียนแล้วเข้าใจยาก เรียนแล้วเครียด เรียนแล้วไม่สนุก น่าเบือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่น่าวนใจ และมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ทาํเยอะ และยากเป็นต้น (ศักดิชาย ขวัญ
สนิ,  น. 3) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนันมีเป้าหมายที
สําคัญ คือ ให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาเกียวกับคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาํวันได้ (Howard และ Dumas, 1963 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2541) และความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นการวางพืนฐาน โดยเฉพาะ
พืนฐาน การแก้โจทย์ปัญหา (ดาํริ บุญชู.2545 : 2 )  

จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยให้ความสาํคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ 
ด้วยความรู้ และประสบการณ์ทเีคยสอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลาสามปี ได้พบว่าผู้เรียนในทุก
ระดับช่วงชันมีปัญหาในด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือ  ผู้เรียนจะทาํแบบฝึกหัดทีมี
ลักษณะเหมือนตัวอย่างได้ แต่จะทาํโจทย์ปัญหาทพีลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ จึงทาํให้ผู้เรียนเกิด
ทศันคติทไีม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกิดความท้อแท้และเบือหน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนในบางช่วงชันไม่ได้ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
โดยการคิดวิเคราะห์หรือมีพืนฐานมาก่อน จึงทาํให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิ ชา
คณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามขันตอนขาดความต่อเนือง ไม่ถึงเกณฑ์การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในวิชานีดังเช่น ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท ี1 จากการทดสอบความรู้พืนฐานเกียวกับ
คณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบทีผู้วิจัยจัดทาํขึน พบว่านักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  มีคะแนนไม่ถึง
เกณฑร้์อยละ 60 ซึงเป็นผลทไีม่น่าพอใจ  



 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นแนวคิดริเริมของ Spencer 

Kagan และ David และ Roger Johnson ซึงการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นมักพบเหน็ได้ในชันเรียน
ทัวไปและยังมีประสิทธิภาพในชันเรียนดังทีจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 

1991, p. 10-15) กล่าวถึงลักษณะสาํคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้  ประการ ดังนี  ) การ
สร้างความรู้สึกพึงพากันทางบวกให้เกิดขึนในกลุ่มนักเรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ทีส่งเสริมกัน
ระหว่างนักเรียน ) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล 4) ทกัษะระหว่างบุคคลและทักษะ
การทาํงานกลุ่มย่อย 5) กระบวนการกลุ่ม  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบหนึงทน่ีาสนใจ คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม คู่ 
เดียว  (Team – Pair –Solo) มีรากฐานมาจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
(Constructionism) ของ Vygotsky ( ) โดยแนวความคิดนีสามารถแบ่งออกเป็นส่วนสาํคัญ 
 ส่วน ได้แก่ ) การพัฒนากระบวนการรับรู้ แบ่งออกเป็น  ระดับ ได้แก่ ระดับทางสังคม คือ

การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน และระดับบุคคล คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ) แนวความคิดผู้ทีมี
ความรู้มากกว่า คือ ผู้ทมีีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อนืในกลุ่มหรือสังคมไม่จาํกดัแค่ครูผู้สอน
หรือผู้ทอีาวุโสกว่า แต่รวมไปถึงเพือนและผู้ทอีาวุโสน้อยกว่า 
 Kagan ( ) ได้นําแนวของ Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ความสําคัญกับสอง
ประเดน็หลัก คือ ) ทาํอย่างไรให้ผู้มีความรู้มากกว่า และผู้มีความรู้น้อยกว่า สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ ) ทาํอย่างไรให้สามารถแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นสอง
ระดับสําคัญคือ ระดับทางสังคม และระดับบุคคล  จากสองประเด็นดังกล่าว Kagan จึงเกิด
แนวความคิด เทคนิคการเรียนรู้แบบ กลุ่ม คู่ เดียว (Team – Pair – Solo) โดยแบ่งการเรียนรู้
เป็น  ระดับได้แก่ 
 . ระดับกลุ่ม (Team) ผู้เรียนทีมีความสามารถมากกว่าสามารถร่วมมือเรียน และ
ช่วยเหลือผู้เรียนทมีีความสามารถน้อยกว่า  
 . ระดับคู่ (Pair) ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึนและสามารถใช้ความรู้ทไีด้จาก
การเรียนระดับกลุ่ม มาต่อยอด  
 . ระดับเดียว (Solo) หลังจากทผู้ีเรียนได้ผ่านการเรียนรู้จากระดับกลุ่ม และระดับคู่ 
ทาํให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจการเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรือง การแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนาํการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว (Team – Pair 

- Solo) มาใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  เพือทจีะช่วยทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึน และเพือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและ มีประสทิธภิาพยิงขนึ  
 

 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
. เพือพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 

กลุ่ม – คู่ – เดยีว ( Team – Pair –Solo ) สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  

. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยใช้เทคนิค 
กลุ่ม – คู่ – เดยีว ( Team – Pair –Solo ) 

. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา              
ปีท ี  โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว ( Team – Pair –Solo ) 

. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 
กลุ่ม – คู่ – เดยีว ( Team – Pair –Solo ) 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 . นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว 
( Team – Pair –Solo ) มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 
 . นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว ( Team – Pair –

Solo) อยู่ในระดับดี 
 . ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  หลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  
 . นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – 
เดยีว ( Team – Pair –Solo ) อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  ห้องเรียน รวม  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี /  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปี
เตอร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  ห้องเรียน  คน เป็น
ห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม คู่ เดียว (Team - Pair - 

Solo) 
  

 



ตัวแปรตาม ได้แก่  
. ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
. พฤติกรรมในการเรียนรู้  
. ผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค กลุ่ม – คู่ – เดียว 

( Team – Pair –Solo ) 
 ขอบเขตด้านเนือหา 
  เนือหาทใีช้ในการวิจัยครังนีคือ หน่วยการเรียนรู้ท ี  หลักการนับเบืองต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีที  ตามตัวชีวัดหลักสูตรแกนกลาง  (ฉบับ
ปรับปรุง ) 
 ระยะเวลาในการทาํวิจัย  
  การวิจัยครังนีดาํเนินการในภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  ชัวโมง 
 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการนับเบืองต้น โดยใช้เทคนิค  
กลุ่ม – คู่ – เดยีว (Team - Pair - Solo) 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว  
(Team - Pair - Solo) 
 3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการนับเบืองต้น  

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม-คู่-

เดยีว (Team - Pair - Solo) 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 วิธดีาํเนินการวิจัย การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดยีว สาํหรับนาํเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนกสณิธรเซนต์ปีเตอร์  
จาํนวนนักเรียน  คน มีวิธีดาํเนินการวิจัย ดังนี 

 1. ชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอน และรายละเอียดการเรียนแก่นักเรียนเกียวกับการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว (Team – Pair –Solo) สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   
 2. ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียน เรือง หลักการนับเบืองต้น กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  ข้อ บันทกึผลการ
สอบไว้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูล 



 3. ดาํเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว (Team – Pair –

Solo) เรือง หลักการนับเบืองต้น จาํนวน  แผน จาํนวน  ชัวโมงในการเรียนรู้ ทุกๆแผน ผู้วิจัย
ได้ใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว โดยฝีกจากปัญหาเดียวกันในแต่ละแบบฝึกเพือดูคะแนนกลุ่ม 
คะแนนคู่และคะแนนเดียว ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ และทดสอบเป็นรายบุคคล ทผู้ีวิจัยสร้าง
ขนึจนครบ  
 4. หลังจากสอนครบทุกแผนแล้วทาํการทดสอบวัดความรู้หลังเรียน(Posttest) คือโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนหลังเรียน (posttest) เรือง หลักการนับเบืองต้น จาํนวน 

 ข้อ ซึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังการทดลองสาํหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 5. ให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – 

Pair –Solo)  
 . เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมดเพือนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์เรือง หลักการนับ
เบืองต้น สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair –

Solo) โดยการหาค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว  

(Team – Pair –Solo) โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) 
3. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง หลักการ

นับเบืองต้น สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี5 โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดยีว (Team – Pair 

–Solo)โดยใช้สถิติตรวจสอบสมมติฐาน Pair Sample t-test  

4. วิเคราะห์ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team – Pair –Solo) โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และ 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนาและอภิปรายผล 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – 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 
มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้เทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดียว นักเรียนมี



ค่าเฉลียอยู่ระดับดีมาก คือ การทาํงานเป็นกลุ่ม ( =3.60) รองลงมา คือการทาํงานเป็นคู่ 
( =3.35)  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่านักเรียนได้
คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( =6.59, S.D.= 2.42) ได้คะแนนเฉลียหลังเรียน ( =15.22, S.D.= 
2.32) และเมือทดสอบค่าค่าที (t-test for dependent samples) นักเรียนมีสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  (t= 18.90*, 

Sig.=0.000) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ 
 

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

จาํนวน
นักเรียน 

 S.D. t Sig. 

การทดสอบก่อนเรียน 27 6.59 2.42 
18.90* .000 

การทดสอบหลังเรียน 27 15.22 2.32 

* อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – 

เดยีว ( Team – Pair –Solo ) พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีดุ ( = 4.49 
, S.D. = .  ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย คือ ด้านเทคนิค
กลุ่ม – คู่ – เดยีว ( = 4.70 , S.D. = .  ) ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ( = 4.46 , S.D. = .  
) และด้านครูผู้สอน ( = 4.46 , S.D. = 0.59 ) 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว (Team-Pair-Solo) สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  อภิปรายผลได้
ดังนี 

ตอนท ี  ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – 
เดียว ( Team – Pair –Solo ) – ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  จํานวน  คน พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  

การทนัีกเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑทุ์กคน เนืองจาก เกดิจากการเรียนรู้ การทาํงานเป็น
กลุ่ม ซึงนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ  –  คน ทาํคะแนนได้ค่อนข้างสูง จากคะแนนเตม็  
คะแนน นักเรียนมีคะแนน  เป็นคะแนนตาํสุด คะแนนสูงสุด  คะแนน เมือให้นักเรียนจับ
เป็นคู่ จากกลุ่มเดิม นักเรียนบางคู่ได้คะแนนน้อยจากคะแนนเตม็  คะแนน นักเรียนมีคะแนน 

 เป็นคะแนนตาํสุด คะแนนสูงสุด  คะแนน ซึงในแบบทดสอบครังท ี  และครังท ี  ซึงอาจ
เป็นเรืองยาก ครังท ี  เรือง การเรียงสับเปลียนเชิงเส้นของสิงของทไีม่แตกต่างกันทงัหมด ครังท ี



 เรือง การเรียงสับเปลียนเชิงวงกลมของสิงของทีแตกต่างกันทังหมด แต่เมือนักเรียนทํา
แบบทดสอบรายบุคคลในแต่ละครังมีคะแนนเพิมขึน มีนักเรียนจาํนวน  -  คนได้คะแนนน้อย
ในครังท ี  และครังท ี  แต่ส่วนใหญ่มีคะแนนเกินครึง แสดงว่า การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่ม-
คู่-เดียวสามารถพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพราะส่วนใหญ่คะแนนจาก กลุ่ม 
มา คู่ และเดียว บางคนคะแนนเพิมขึน บางคนคะแนนคงท ีและมีบางคนคะแนนลดลง แต่คะแนน
ลดลงไม่มาก แสดงถึง การเรียนในลักษณะนีเป็นประโยชน์กับนักเรียนดังที อัมพร ม้าคะนอง 
(2546 , น.  ) กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ทสีาํคัญ สอนโดยใช้การฝึกหัด ให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทงัการฝึกรายบุคคล ฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทกัษะย่อย
ทางคณิตศาสตร์และการฝึกทกัษะรวม เพือแก้ปัญหาทซัีบซ้อนมากขึน สอดคล้องกบั กรมวิชาการ 
(2541: 2-3) สรุปองค์ประกอบทีจําเป็นในการแก้โจทย์ปัญหาได้แก่ ผู้แก้ปัญหาควรมองทะลุ
ปัญหา มีความคิดกว้างไกลและมองเหน็แนวทางในการแก้ปัญหา มีจินตนาการว่าปัญหานันเป็น
อย่างไร เพือหาแนวทางในการแก้ปัญหา ต้องลงมือทาํอย่างเป็นระบบด้วยความชํานาญ มี
ความรู้สึกท้าทายทจีะแก้ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ รู้จักวิเคราะห์ตามขันตอนทกีระทาํนัน เมือกระทาํ
เห็นรูปแบบแล้วกส็ามารถสรุปได้ มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดรูปแบบทีตนคุ้นเคย ควรยอมรับ
รูปแบบอนื ๆ และวิธีการใหม่ มีโยงความคิด การสัมพันธ์ความคิดเป็นเรืองจาํเป็นอย่างยิงในการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ กาสลัก ( )ได้สร้างแบบทดลองการฝึก
ความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ เรืองการหาปริมาตรและพืนทผิีว สาํหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทใีช้ในการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหา
โจทย์คณิตศาสตร์เรืองการหาปริมาตรและพืนทีผิวมีประสิทธิภาพทาํให้นักเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึนกว่าเดิม และพัชรินทร์ ทติะ
ยา ( ) ศึกษาเรือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนักเรียนประถมศึกษาปี
ที  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่
ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีุด กนัต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ (2560) การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน
และทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธีSTAR ผลการวิจัยพบว่า 1) 

ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียน เรือง การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีSTAR สงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นักเรียน เรืองการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีSTAR หลังการจัด การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดเรียนรู้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 3) ทกัษะ การแก้โจทย์ปัญหาหาคณิตศาสตร์ของ



นักเรียน เรือง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาํคัญ ทางสถิติทรีะดับ .05 

ตอนท ี  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว (Team 

– Pair – Solo) พบว่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดียว นักเรียนมีค่าเฉลียอยู่ระดับดีมากคือ การ
ทํางานเป็นกลุ่ม รองลงมา คือการทํางานเป็นคู่  การเรียนรู้แบบกลุ่ม- คู่-เดียว นักเรียนมี
พฤติกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาเป็นรายข้อการให้ความ
ร่วมมืออยู่ในระดับดีมาก ( = . ) ข้ออนืๆ อยู่ในระดับดี เรียงลาํดับค่าเฉลียมากไปหาน้อย มี
ความตังใจในการทาํงาน ( = 3.42) การตรงต่อเวลา ( = 3.40) การยอมรับฟังความคิดเหน็ 
( = 3.39) ความรับผิดชอบต่อหน้าท ี( = . ) ตามลาํดับ จะเหน็ได้ว่า การทนัีกเรียน เรียน
เป็นกลุ่มจะเรียนได้ดี เพราะ มีการช่วยเหลือซึงกัน มีความตังใจในการทาํงาน ให้ความร่วมมือ 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน ความรับผิดชอบต่อหน้าที การตรงต่อเวลา หรือแม้การ
ทาํงานเป็นคู่กมี็ค่าเฉลียไม่แตกต่างจากกลุ่ม คือ มีระดับดีมากถึงดี ส่วนการทาํงานเป็นรายบุคคล
จะอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดังนัน การเรียนรู้แบบร่วม
กลุ่ม-คู่ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ด้วย ดังท ีKagan (1994, p. 1-11) ได้นาํแนว
ของ Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ความสาํคัญกับสองประเดน็หลัก คือ 1) ระดับกลุ่ม (Team) 
ผู้เรียนทมีีความสามารถมากกว่าสามารถร่วมมือเรียน และช่วยเหลือผู้เรียนทมีีความสามารถน้อย
กว่า 2) ระดับคู่ (Pair) ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึนและสามารถใช้ความรู้ทีได้จากการ
เรียนระดับกลุ่ม มาต่อยอด 3)ระดับเดียว (Solo) หลังจากทีผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้จากระดับ
กลุ่ม และระดับคู่ ทาํให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง  

 ตอนที  ผลการศึกษาสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั .  ได้คะแนนเฉลียหลังเรียน เทา่กบั .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กับ .  และ
เมอืทดสอบค่าท ี(t-test for dependent samples) นักเรียนมีสมัฤทธทิางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t= 18.90*, Sig.=0.000) ซึง
เป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้  

จากการทีนักเรียนได้ฝึกฝนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ทาํแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรียนมีคะแนนสูงขึน ตังแต่  คะแนน จนถึง  คะแนน ถือว่าเป็นการพัฒนา
ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เพิมขึน ซึงสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ พัชรินทร์ ทิตะยา ( ) ศึกษาเรือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 พจนา เบญจมาศ (2558) ได้
ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่ม



สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สาํหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01 และจันทร์
เพญ็ เมืองสง ( ) ได้ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เรือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชันมัธยมศึกษาปี ท1ี 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ชันมัธยมศึกษาปีที1 ก่อนเรียนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญท ี.05 โดยผลสมัฤทธทิางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  
ตอนท ี  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อความสามารถ

ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( Team – Pair –Solo ) พบว่า 
โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีุด ( = 4.49 , S.D. = .  ) เมือพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงลาํดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย คือ ด้านเทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดียว ( = 4.70 , 

= .  ) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.46 , = .  ) และด้านครูผู้สอน ( = 4.46 , 
= 0.59 )จะเหน็ได้ว่า นักเรียนมีความคิดเหน็เกียวกบั เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียวมีค่าเฉลียค่อนข้าง

สูงกว่าด้านอนืๆ เพราะเทคนิคนีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อนื มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากขึน เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้เรว็ขึนและเข้าใจง่ายขึน 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมเรียนรู้อย่างเตม็ท ีกจิกรรมการเรียนรู้มีความ
น่าสนใจ ด้านผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แต่วิธีการสอนของครูทีทาํให้เข้าใจง่ายมี
ค่าเฉลียตาํสดุ สอดคล้องกบังานวิจัยของ พจนา เบญจมาศ (2558) ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึก
ทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท ี1 ทมีีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาชันปีที 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด พัชรินทร์ ทิตะยา ( ) ศึกษาเรือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
TAI ของนักเรียนประถมศึกษาปีที  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีดุ 

 

ขอ้คน้พบในงานวิจยั 

 1. การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว
ทาํให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขนึ พิจารณาจากคะแนนแบบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนืองจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม-คู่-



เดยีวนันทาํให้นักเรียนแต่ละคนทมีีความสามารถในการเรียนรู้ทแีตกต่างกนัคนเก่งได้ช่วยเหลือคน
ทไีม่เก่งเป็นการช่วยเหลือซึงกันและกัน จนทาํให้นักเรียนทไีม่เก่งมีความพยายามเพิมมากขึน ผล
ทเีหน็ได้ชัดคือ คะแนนความสามารถในแต่ละครังมีการพัฒนาเพิมขึน 

 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว ทาํให้นักเรียนเกดิความสนุกสนานใน
การเรียนเพิมขึน และ ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ไม่รู้สึกเบือกับการ
เรียน ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความตังใจ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทีเป็นวิชาทียาก 
โดยเฉพาะคณิตศาสตร์อันดับสูง การได้เรียนเป็นกลุ่มทาํให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อหน้าท ีฟัง
ความคิดเหน็ของเพือนในกลุ่มส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เหน็ด้วยกบัคาํตอบของเพือนใน
กลุ่มกต็ามแต่อย่างไรกด็ี ครูกต้็องให้คาํแนะนาํหรือเป็นทปีรึกษาในบางเรือง เพือให้งานของบาง
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

 

ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
1.ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

 1.1 ผู้สอนควรศึกษาและทาํความเข้าใจเกียวกบัการเรียนรู้เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว
อย่างชัดเจน เพือนาํไปใช้ในการสอน 

 1.2 ผู้สอนควรกําหนดเวลาให้เหมาะสมสําหรับการทําแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 

1.3 ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทุกๆครัง เพือให้การดาํเนินกิจกรรม
เป็นไปอย่างราบรืน เช่น การจัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสมกบัการเรียนแบบกลุ่ม 

 1.4 ควรสร้างโจทย์ปัญหาให้มีความหลากหลาย หรืออาจปรับให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจาํวัน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 2.1 ควรทาํการวิจัยเกียวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียวใน
ระดับชันอนืๆ 

 2.2 ควรมีการนาํการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว ไปปรับใช้กบัสาระ
การเรียนรู้อนืๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 
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