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The Development of Learning Activities in Mathematics Subject Using
Games with Think-Pair-Share Cooperative Learning Technique for
Phathomsuksa 6 students
ลูกนํา แก้ วปรีชา1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิ จั ยเชิ งทดลองนี มีวั ตถุ ประสงค์ เพื อ 1) ศึ กษาความสามารถการเรี ยนรู้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ คคิดเดียว-คิดคู่ -คิดร่ วมกัน 2)
ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม 4)
ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน
ประถมศึ กษาปี ที 6 โรงเรี ยนบ้ านคลองกําลัง จั งหวั ดนครสวรรค์ ทีเรี ยนอยู่ ในภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึ กษา 2562 จํา นวน 20 คน เครื องมือ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แผนการจั ด การเรี ยนรู้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ 3) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้
ค่า paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (t = 24.473, Sig. = .000) 3) พฤติกรรม
การทํางานเดียว-คู่ -กลุ่ ม อยู่ในระดับดี 4) นักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อการจั ดการเรี ยนรู้ วิ ชา
ഥ = 2.59, S.D. = 0.49)
คณิตศาสตร์ โดยใช้ เกม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
คําสําคัญ : ความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, เกม, เทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การจั ด การเรี ยนรู้ ทีเน้ น ผู้ เ รี ยนเป็ นสํา คั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2542 และทีแก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2)
พ.ศ. 2545 มีสาระทังสิน 9 หมวดหมวดทีเกียวข้ องกับการจัดการศึกษามากทีสุดคือหมวด 4 แนว
การจัด การศึกษาตามหมวดนีเริมตังแต่มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 มีสาระสําคัญดังนี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ,หน้ า 13 - 17 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทังในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้ อ งเน้ น ความสํา คั ญ ทังความรู้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาในเรืองความรู้
และทักษะด้ านคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เป็ นวิชาหนึงทีเป็ นลักษณะวิชาทีมีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการและมี
เหตุมีผล ให้ ผ้ ูเรียนสามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพือนําไปสู่การแก้ ปัญหา
ได้ ความสามารถในการแก้ ปัญหาเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม เพราะจากสภาพ
สังคมทีมีการเปลี ยนแปลงเกิดขึนอยู่ เสมอ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เจริ ญก้ าวหน้ าไป
อย่างรวดเร็ว การดําเนินชีวิตในสังคมมีความสลับซับซ้ อนและเกิดปัญหาขึนมากมาย ทุกคนต้ อง
เผชิญกับปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึน ฉะนันความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็ น
สิงทีทุกคนต้ องมีและเป็ นสิงทีต้ องปลูกฝังให้ เกิดขึนในตัวนักเรียนโดยอาศัยวิชาการแขนงต่างๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนสามารถโยงความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาในศาสตร์นันๆ
ไปสู่การแก้ ปัญหาอืนๆ เพือให้ สามารถปรับตัวให้ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขต่อไป การเรียน
การสอนคณิตศาสตร์จึงมีส่วนสําคัญอย่างยิงในการส่งเสริมให้ นักเรียนนําความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้ ดังทีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 135) กล่าว
ไว้ ว่า การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิง การจัดการเรียนการสอนทีมีทกั ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นสาระหลักทีจําเป็ นสําหรับนักเรียนทุกคน ครูจึงต้ องจัดการเรี ยน
การสอนเพือส่งเสริมให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ ฝึ กฝนและพัฒนาให้ มากขึน ซึงทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็ นความสามารถทีจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้สิงต่างๆ เพือให้ ได้ มาซึง
ความรู้และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้ นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทจํี าเป็ นและต้ องการพัฒนาให้ เกิดขึนกับผู้เรียน ได้ แก่ ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ความสามารถในการให้ เหตุผล ความสามารถในการสือสาร สือความหมายทางคณิตศาสตร์และ
นําเสนอ ความสามารถในการเชือมโยงความรู้ และการมีความคิดริเริมสร้ างสรรค์ ในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผ้ ูสอนต้ องสอดแทรกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เข้ ากับการ
เรี ยนการสอนด้ านเนือหา ด้ วยการให้ นักเรี ยนทํากิจกรรมหรื อตังคําถามทีกระตุ้นให้ นักเรี ยนคิด
อธิบายและให้ เหตุผล ให้ นักเรี ยนใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกียวกับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน หรือกระตุ้นให้ นักเรียนใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ทีหลากหลายและแตกต่างจากคนอืน รวมทังการแก้ ปัญหาทีแตกต่างจากคนอืนด้ วย



การเรียนรู้ด้วยเกมเป็ นวิธีการหนึงทีอาจจะช่วยให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนคณิตศาสตร์ได้ อย่าง
ท้ าทายความสามารถและสนุ กสนาน โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้เล่ นเอง ฝึ กให้ ร้ ูจักคิดและตัดสินใจด้ วย
ตนเอง ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง เป็ นวิ ธี ก ารทีเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม จากการศึ ก ษา
ประโยชน์ของการใช้ เกมประกอบการสอนทีกล่าวมา สรุปได้ ว่า เกมมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน คือ ช่วยเร้ าความสนใจของผู้เรียน เกิดความสนุ กสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียด
ทําให้ นักเรียนมีความเข้ าใจในเนือหาเพิมมากขึน ได้ ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิดแก้ ปัญหา
ทักษะด้ านภาษา เป็ นต้ น ส่งเสริมความสามัคคี การทํางานร่ วมกัน ฝึ กให้ ผ้ ูเรียนมีวินัยในตนเอง
และทําให้ ผ้ ูเรี ยนมีเจตคติทดีี ในการเรี ยน ดังที ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า ข้ อดี
หรือประโยชน์ของการใช้ เกมประกอบการสอนคือ 1) เป็ นวิธสี อนทีช่วยให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สูง ผู้เรียนได้ รับความสนุ กสนานและเกิดการเรี ยนรู้จากการเล่น 2) เป็ นวิธีสอนทีช่ วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้ งด้ วยตนเองทําให้ การเรียนรู้นันมีความหมายและ
อยู่คงทน 3) เป็ นวิธีสอนทีผู้สอนไม่เหนือยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ เกริก และจินตนา
ท่วมกลาง (2555, น. 205) กล่าวว่า เกม ทีนํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพือเสริมสร้ าง
ความสนุ กสนาน ความมีระเบียบวินัย ความรั ก ความสามัคคี เสริ มสร้ างทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ ความเข้ าใจ แก่ผ้ ูเรียนในการเรียนรู้เรืองใดเรืองหนึงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเรียนรู้ด้วยเกม เช่ น พิ ริยา เลิกชัยภูมิ (2556) ได้ ทาํ การ
วิจัย เรือง ประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เกมทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 และ บรักก์ (Brukk 2012, p.385-401) ศึกษาผลของการใช้ เกมทีมีต่อ
พฤติกรรมในการทํางาน สําหรับห้ องเรียนระดับประถมศึกษา
จากการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็ นการจัดการเรียนรู้ทมุี ่งเน้ นนักเรียนเป็ นสําคัญ
การเรียนรู้แบบร่ วมมือ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีทําให้ นักเรียนมีส่วน
ร่ วมในการทํางานร่ วมกับผู้อืน นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม มีการแลกเปลียนความรู้
ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื อสาร และช่ ว ยเหลื อ ซึ งกัน และกัน ได้ ดั งที Spencer Kagan (1992) และ
Roger Johnson (1994) ได้ กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative lerning) เป็ นการเรียน
ทีมุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนพั ฒนาทักษะการเรี ยนรู้ผ่านการช่ วยเหลือซึงกันและกันของผู้เรี ยน การเรียน
แบบร่ ว มมื อ สามารถแบ่ ง ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น เทคนิ ค การแข่ ง ขั น ระหว่ า งกลุ่ ม ด้ ว ยเกม (TeamGames-Tournament หรื อ TGT) เทคนิคตําคอบโต๊ะกลม (Round table) เทคนิ คคิดเดียว-คิด
คู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) เป็ นต้ น
การเรี ย นรู้ ร่ ว มมื อ เทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิ ด คู่ - คิ ด ร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) เป็ น
เทคนิคทีเริมจากปั ญหาหรือโจทย์คาํ ถาม โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาคําตอบด้ วยตนเองก่อน แล้ ว
นําคําตอบไปอภิปรายกับ เพื อนเป็ นคู่ จากนันจึงนําคําตอบของตนหรื อของเพื อนเป็ นคู เ ล่ า ให้
เพือนๆ ทังชันฟัง (Lyman, 1981) ประกอบด้ วย 3 ขันดังนี



ขั นที 1 คิ ด เดี ยว (Think) : การให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ คิ ด และไตร่ ต รองจากคํา ถามแบบ
ปลายเปิ ดหรือการเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ขันที 2 คิดคู่ (Pair) : การจัดให้ ผ้ ูเรียนจับคู่กันเป็ นคู่ๆ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น
ซึงกันและกันในประเด็นปัญหาทีกําหนดไว้ เพือร่วมกันค้ นหาข้ อสรุปหรือตอบคําถามทีต้ องการ
ขันที 3 คิดร่ วมกัน (Share) : การสลายจากการจับกลุ่มกันเป็ นคู่ๆ แล้ วสรุปผลการ
ค้ นหาคําตอบร่วมกันทังชัน เพือแลกเปลียนความรู้ สรุปและอภิปรายผลการค้ นพบ
งานวิจัยทีเกียวข้ องได้ แก่ ปริ ศรา มอทิพย์ (2553: บทคัดย่อ) เรืองการใช้ กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพือนคู่คิด (Think-Pair-Share) สําหรับกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 อธิภัทร ถามะณีศรี (2553: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือโดย ใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะเรืองโจทย์ปัญหาเศษส่วน
ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที6 และอารี นา หะยีเตะ (2559: บทคัดย่อ ) ได้ ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้ เรืองพยัญชนะและสระ สาระวิชาภาษามลายู สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
โรงเรียนบ้ านนําดํา โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (ThinkPair-Share) ให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนด และการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เพือให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพสามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อืน ช่วยเหลือซึงกันและกัน พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดความ
คงทนในการเรี ย นรู้ มี ผ ลการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สู ง ขึ นและสามารถพั ฒ นาความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ให้ ดียงๆขึ
ิ นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share)
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 6
3. เพือศึกษาพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
4. เพื อศึกษาความพึ งพอใจต่อการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการ
เรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิด คู่ - คิดร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) ของนั กเรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6



สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิ คคิ ดเดียว-คิด คู่ -คิ ดร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) มีค ะแนนไม่ ตากว่
ํ า ร้ อ ยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
3. นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม อยู่ในระดับดี
4. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
6 อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนบ้ านคลองกําลัง จังหวัด
นครสวรรค์ ทีเรียนอยู่ในภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 20 คน
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้ น
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียวคิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share)
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
4. ความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ หน่วยการเรียนรู้ที 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร
ของทรงสีเหลียมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ตามตัวชีวัด
หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจัยครังนีดําเนินการในภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 16 ชัวโมง



เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที 6
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
4. แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนทีมี ต่อ การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ เ กม
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชีแจงนักเรียนก่อนทีจะดําเนินการสอน เพือให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้ าใจในการ
เรี ยนโดยใช้ แ ผนการจั ดการเรี ยนรู้ วิ ชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับ การเรี ยนรู้แ บบร่ ว มมือ
เทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) เรือง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร
ของทรงสีเหลียมมุมฉาก ให้ เข้ าใจถึงบทบาทของนักเรียนจะได้ ปฏิบัติตนได้ ถูกต้ อง
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง รูปเรขาคณิตสาม
มิติและปริมาตรของทรงสีเหลียมมุมฉาก จํานวน 20 ข้ อ เป็ นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําก่อนเรียน (Pre-test) และเก็บคะแนน
3. ดําเนินการทดลองใช้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่ วมกัน (Think-Pair-Share) เรือง รูปเรขาคณิต
สามมิติและปริ มาตรของทรงสีเหลียมมุมฉาก ชันประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 4 แผน 16 ชัวโมง
ในแต่ละแผน ให้ นักเรียนทําแบบฝึ กและแบบทดสอบจนครบทุกแผน เพือเก็บคะแนน
4. หลั ง จากดํา เนิ น การสอน ให้ ท ํา แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรือง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสีเหลียมมุมฉาก จํานวน 20 ข้ อ เป็ น
ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึงเป็ นฉบับคู่ขนานกับก่อนเรียน (Posttest) และเก็บคะแนน
5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาให้ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําเพือเก็บข้ อมูล
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมด วิเคราะห์ผล สรุปผล และอภิปรายผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการดํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ท ํา การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วิเคราะห์ความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการเรียนรู้
แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่ วมกัน (Think-Pair-Share) เรือง รูปเรขาคณิตสามมิติ
และปริมาตรของทรงสีเหลียมมุมฉาก โดยใช้ ร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ഥ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ ค่าเฉลียเลขคณิต (



3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติ paired sample t-test
4. อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่
ตํากว่าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
พบว่ า นั กเรี ยนมีคะแนนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่ างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติทีระดับ .05 (t =
24.473, Sig. = .000)
ตอนที 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม โดยใช้ เกมกับการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิ ด คู่ - คิ ด ร่ ว มกั น (Think-Pair-Share) ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 6จํานวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม อยู่
ในระดับดี
ตอนที 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิต ศาสตร์ โดยใช้ เกม
ร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ คคิ ดเดี ยว-คิด คู่ -คิ ดร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) ของ
นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 6 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Thinkഥ = 2.59, S.D. = 0.49) เมือพิจารณารายด้ าน แต่
Pair-Share) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
ഥ = 2.63, S.D. = 0.49) และด้ าน
ละด้ านอยู่ในระดับมาก คือ ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (
ഥ = 2.59, S.D. = 0.49) และด้ านครูผ้ ูสอน (
ഥ = 2.56, S.D. = 0.50)
นักเรียน (
อภิปรายผล
ตอนที 1 ศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิ ดคู่ - คิ ด ร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) จํา นวน 20 คน พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85 นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 จากการทําแบบฝึ กที 1-11 จําแนกเป็ นรายบุคคล
เป็ นคู่ และเป็ นกลุ่ม จะเห็นว่าคะแนนของการทํางานกลุ่มมีคะแนนคิดเป็ นค่าเฉลีย 95.45 – 100
เมือให้ ทาํ เป็ นคู่ มีคะแนนคิดเป็ นค่าเฉลีย 70.91 – 80.91 และคะแนนเป็ นรายบุคคล มีคะแนน
คิดเป็ นค่าเฉลีย 57.27 – 67.27 คะแนนทีดีทสุี ดคือคะแนนจากการทํางานกลุ่ม รองลงมาคือการ
ทํางานเป็ นคู่ จะเห็นได้ ว่า การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค



คิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) ทําให้ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ดีขึนและจากกิจกรรมแต่ ละครั ง นักเรี ยนให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ า งดีแ ละมี ความ
สนุกสนานในการเรียน ดังที สุคนธ์ สินธพานนท์ (
, น. ), เกริก และจินตนา ท่วมกลาง
(2555, น. ), ทิศนา แขมมณี (2558, น. ) สรุปได้ ว่า เกม เป็ นกิจกรรมทีสร้ าง ความ
สนใจและความสนุกสนานให้ แก่ผ้ ูเรียน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้ าใจ
และจดจําบทเรียนได้ ง่ายและเสริมสร้ างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ผ้ ูเรียน รวดเร็ว
อีกทังส่งให้ ผ้ ูเรียนได้ ร้ ูจักทํางานร่วมกัน มีกระบวนการในการทํางานและอยู่ร่วมกัน ในการเรียนรู้
เรืองใดเรืองหนึงตามจุ ดประสงค์ของการเรียนรู้ ในเกมแต่ละเกมนันมีพฤติกรรมการเล่น วิธีการ
เล่นและผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ ใน การอภิปรายเพือสรุปการเรียนรู้ อาจมีผ้ ูเรียนเล่นคน
เดียว หรือหลายคนแข่งขันกันหรือร่ วมมือกันทํากิจกรรมตามกติกาทีตกลงกัน มีการกําหนดระบบ
การให้ คะแนนหรื อ วิธีการตัดสินใจให้ ช นะหรื อแพ้ สอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ ธัญ ญา แนวดง
(2554: บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การวิจัย เรืองการเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรือง ความ
เท่ า กั น ทุ ก ประการ และความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้ รับ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share
สูงกว่ าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 พิ ริยา เลิกชัยภูมิ (2556) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกม เป็ นสือนําเข้ าสู่บทเรี ยนของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านการจํา
ด้ านการคิดวิเคราะห์และด้ านการประยุกต์ใช้ ของนักเรียนทีมีระดับ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
สูง ปานกลางและตําแตกต่ า งกันอย่ างมี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ ทีระดั บ 0.01 และ ชนิ ดา จั นเพ็ชร
(2559: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรือง การแยกตัวประกอบของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องการแยกตัวประกอบ ของ
นักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เกมคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนสูงขึนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ เกมคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอน
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ഥ = 9.40, S.D. = 2.521 และหลังเรียน
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่า 
ഥ = 16.45, S.D. = 2.064 และเมื อทดสอบด้ ว ยสถิ ติ Paired samples t-test นั ก เรี ย นมี
มี ค่ า 
คะแนนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ทีระดับ .05 (t = 24.473, Sig. =
.000) จากคะแนนดังกล่ าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่ านักเรียนมีพัฒนาการเรี ยนรู้จากกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ คคิ ดเดียว-คิดคู่ -คิด
ร่ วมกัน (Think-Pair-Share) ดังที กอคเคิร์ท, ดนัดาร์ และอัคกัน (
, p.3431 –
)
ได้ ศึกษาผลการใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่ วมมือทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผล
ของการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ยนชั นมั ธยมศึ ก ษาปี ที ห้ องเรี ยนทีคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ผลสัมฤทธิ



ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองทีเรียนด้ วยเทคนิคการ เรียนรู้แบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมทีใช้
วิธกี ารสอนแบบปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติทระดั
ี บ .
โ ฮ ส ซ า อิ น
และทาร์ มิซี (
, p.473 –
) ได้ ศึกษาผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือ ทีมีต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย น และเจตคติ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองทีสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือสูงกว่าในกลุ่ม
ควบคุมทีใช้ วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
. ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองในโรงเรียนชายและโรงเรียนสตรี ทีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือไม่
มีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . พิ ริยา เลิกชัยภูมิ (2556) ได้ ศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เ กม เป็ นสื อนํา เข้ า สู่ บ ทเรี ย นของนั ก เรี ย นชั น
มั ธยมศึ ก ษาปี ที 5 ทีมี ความสามารถทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ แ ตกต่ า งกัน ผลการวิ จั ยพบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นการจํา และด้ า นการคิดวิ เ คราะห์ ของนั กเรี ยน กลุ่ ม
ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ 0.01 ส่ ว นคะแนนผลสั ม ฤทธิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านการจํา ด้ านการคิดวิเคราะห์และด้ านการประยุกต์ใช้ ของนักเรี ยนทีมี
ระดับ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ สูง ปานกลางและตําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 และ ชนิดา จันเพ็ชร (2559: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การ
แยกตัวประกอบของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เกมคณิตศาสตร์
ประกอบการเรี ย นการสอน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น เรื องการแยกตั ว
ประกอบ ของนักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เกมคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอน
สูงขึนหลั งการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เกมคณิ ตศาสตร์ ประกอบการเรี ยนการสอน 2. ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย น เรื องการแยกตั ว ประกอบ ของนั ก เรี ย นทีได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เ กม
คณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 3.
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องการแยกตัวประกอบ ของนักเรี ยนทีได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
เกมคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนสูง กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05
ตอนที 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม โดยใช้ เกมกับการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิ ด คู่ - คิ ด ร่ ว มกั น (Think-Pair-Share) ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 6จํานวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการทํางานเดียว-คู่-กลุ่ม อยู่
ในระดับดี มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.40 – 2.70 เมือเปรียบเทียบการทํางานเป็ นรายบุคคล นักเรียน
มีพฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.00 – 2.50 การทํางานเป็ น
คู่ นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับดี มี คะแนนเฉลียตังแต่ 2.40 – 2.80 การทํางาน
เป็ นกลุ่ม นักเรี ยนมีพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.80 – 3.00 จะ
เห็นได้ ว่า การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่คิดร่ วมกัน (Think-Pair-Share) ทําให้ นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มดีขึนกว่าการทํางาน



เป็ นคู่และการทํางานเป็ นรายบุคคล การทีแต่ละกลุ่มทํางานร่วมกัน สิงทีมีคะแนนเฉลียระดับดี คือ
ความร่วมมือในการทํางานกลุ่มและการทํางานตรงต่อเวลา มีคะแนนเฉลีย 3.00 ส่วนคะแนนเฉลีย
รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสร้ างสรรค์ มีคะแนนเฉลีย 2.80 และสุดท้ าย
คือความรั บผิดชอบในการทํางาน มีคะแนนเฉลี ย 2.60 ซึ งในภาพรวมแล้ วอยู่ ในระดับดี ดังที
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 34) กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือ ว่าเป็ นวิธกี ารจัดสภาพแวดล้ อม
และกิจกรรมการเรียนการสอนเพือเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ สมาชิก
ในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถแตกต่า งกัน มีความรั บผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเอง และการ
เรียนรู้ของเพือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จึงมีการแลกเปลียนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมทังการเป็ นกําลังใจซึงกันและกัน คนทีเก่งจะช่วยเหลือคนทีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านัน หากแต่จะต้ องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสํา เร็จของกลุ่ม สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ บรักก์ (Brukk 2012, p. - ) ศึกษาผลของการใช้ เกมทีมีต่อพฤติกรรมในการทํางาน
สําหรั บห้ องเรี ยนระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เด็กทีเรี ยนโดยการใช้ เกม % มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนการสอนมากกว่ าเมือเทียบกับเด็กทีเรียนโดยไม่ใช้ เกมซึงมีส่วนร่ วมในการเรียน
การสอน % นอกจากนีการใช้ เกมในการสอน ยังส่งเสริมให้ นักเรียนได้ พูดคุยในเรืองทีเกียวข้ อง
กับคณิตศาสตร์ (34%) เมือเทียบกับการเรี ยนทีไม่ใช้ เกม ( %) ดังนัน การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยการใช้ เกมทําให้ เนือหาบทเรียนมีความชัดเจน นักเรีย นมีความเข้ าใจมากยิงขึน เป็ นวิธี
หนึงทีทําให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้มากขึน มีความเพลิดเพลิน สนุ กสนานจากการเรี ยน
วิชาคณิตศาสตร์และการเรี ยนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน บุปผา จุ ลพันธ์ (2550: 294) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยบางประการกับทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน
พืนฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้ าน
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้ านพฤติกรรมการสอนของครู ด้ านความรับผิดชอบต่อการเรียน
และด้ านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน
พื นฐาน และมลวิ ภา เมือ งพระฝาง และคณะ (2559) ได้ ทาํ การวิ จั ย เรื อง ความคิดเห็น ของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน
เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เพือนคู่คิด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพือนคู่คิดในรายวิชา
เคมี ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีค่าเท่ากับ 80.25/82.00 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
ตอนที 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกม
ร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ คคิ ดเดี ยว-คิด คู่ -คิ ดร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) ของ
นั กเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 จํานวน 20 คน พบว่ า นักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ คคิ ดเดียว-คิดคู่ -คิด



ഥ = 2.59, S.D. = 0.49) เมื อ
ร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (
ഥ = 2.63, S.D.
พิจารณารายด้ านแต่ละด้ านอยู่ในระดับมาก คือ ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (
ഥ = 2.59, S.D. = 0.49) และด้ า นครู ผ้ ู สอน (
ഥ= 2.56, S.D. =
= 0.49) และด้ า นนั ก เรี ยน (
0.50) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านมีรายละเอียดเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย จะเห็น
ได้ ว่า ความพึงพอใจแต่ละด้ าน มีรายละเอียด ดังนี 1) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ ได้
แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน, กิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ, กิจกรรมมีความ
น่าสนใจ กระตุ้นในการเรียน, ได้ รับความรู้และประโยชน์ในการจัดกิจกรรม, ช่วยให้ เข้ าใจบทเรียน
ได้ เ ร็ว และดี ขึ น 2) ด้ า นนั ก เรี ย น ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละความสนุ ก สนานในการเรี ยน,
นั กเรี ยนเกิดความคิดในการสร้ า งชิ นงาน, นั ก เรี ยนนํา ความรู้ ทีได้ รับ ไปใช้ ประโยชน์ ต่อ ไปได้ ,
นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้ องเรียน, นักเรียนมีการเรียนรู้และทํางานร่วมกับเพือน นําไปสู่
ความสําเร็จ 3) ด้ านครูผ้ ูสอน ได้ แก่ ครูให้ คาํ ปรึกษาและคําแนะนําการเรียนรู้ทุกๆ ครัง, ครูเปิ ด
โอกาสให้ นักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ , ครูใช้ คาํ ถามระหว่าง
การเรียนเพือให้ กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความคิด , ครูชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการสอนให้
นักเรียนเข้ าใจอย่างชัดเจน, ครูส่งเสริมให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ นในการทํางาน ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ อารีนา หะยีเตะ (2559: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรืองพยัญชนะ
และสระ สาระวิชาภาษามลายู สําหรั บนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้ านนําดํา โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรืองพยัญชนะและสระในระดับมาก (4.38) และปิ ยะนุ ช
เจียมจันทร์ และ ธานิล ม่วงพูล (2560) ได้ ทาํ การวิจัยเรื อง การพั ฒนากระบวนเรียนการสอน
แบบเพือนคู่คิดโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือเสริมทักษะการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื องคําราชาศัพท์ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรียนอนุ บาลกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อกระบวนการสอนแบบเพือน
มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีสุด
ข้อค้นพบจากการวิจยั
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อเทคนิ ค คิ ด เดี ยว-คิด คู่ - คิ ดร่ ว มกัน (Think-Pair-Share) ทําให้ นั กเรี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดีขึนและจากกิจกรรมแต่ละครั ง นักเรี ยนให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีและมีความสนุ กสนานในการเรียน ซึงพิจารณาจากคะแนนจากการทําแบบฝึ กที
1-11 จําแนกเป็ นรายบุคคล เป็ นคู่ และเป็ นกลุ่ม เมือเปรียบเทียบคะแนนเป็ น รายบุคคลของแบบ
ฝึ กและแบบทดสอบที 1-11 นั กเรี ยนมีคะแนนสูงขึน ผลทีเห็นได้ ชัดคือ คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน และแสดงให้ เห็นว่ า นักเรี ยนมี



พั ฒ นาการเรี ยนรู้ จ ากกิจ กรรมการเรี ยนรู้ วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับ การเรี ยนรู้ แ บบ
ร่วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share)
การทํากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิคคิดเดียว-คิดคู่ -คิดร่ วมกัน (Think-Pair-Share) ช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการเรี ยนรู้
สร้ างความสนุกสนาน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน มีความร่วมมือในการทํางานกลุ่มและ
การทํางานตรงต่อเวลา มีการแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบใน
การทํางานทําให้ เกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนและฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
เรืองความคิดสร้ างสรรค์ ซึงเกิดขึนจากการเรียน เช่น แบบฝึ ก เรือง สร้ างรูปทรงกรวย
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1. การควบคุมเวลาในการเล่ นเกม การบริ หารจัดการเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ อาจมี
การกํากับเวลาเป็ นระยะๆ จนหมดเวลา
2. การสร้ างกิจกรรมซึงเป็ นเกมค่อนข้ างจะหายากทีจะให้ สอดคล้ องกับเนือหา และ
เพือให้ เกิดความหลากหลายในการใช้ เกมในแต่ละกิจกรรมและเนือหาด้ วย
3. บางแบบฝึ กซึงเป็ นเรืองยากหลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแล้ ว ครูอาจต้ องอธิบาย
เพิมเติมเพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่นักเรียน
4. เนืองการใช้ เกมในการทํากิจกรรมทําให้ นักเรียนเกิดความสนุ กสนาน ทําให้ เกิด
เสียงดัง อาจจะไปรบกวนห้ องข้ างเคียงได้ ดังนันครูผ้ ูสอนจึงต้ องกํากับและดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ ชิด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
การพั ฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกมร่ วมกับการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือเทคนิคคิดเดียว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) เปรียบเทียบกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบอืน เช่น แบบ TeamAssisted Individualization (TAI) หรือ เทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้ วยเกม (Team – Games - Tournament หรือ TGT)
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