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ภูมิหลัง 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มีวิวัฒนาการ  และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วัฒนธรรมการศึกษา  ด้วย
ความเจริญในด้านต่าง ๆ  ท าให้การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  โลกจึงเป็นสังคมไร้พรมแดน  
จากความเจริญก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในสังคม  
คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์
สาขาอ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิ ด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสมดุลทั้งทา งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข (กรมวิชาการ. ๒๕๕๑ : ๑)    
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนไว้  ๖  สาระ  ดังนี้  จ านวนและการด าเนินการ  การวัด  
เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (กรม
วิชาการ. ๒๕๕๑ :๑๓)  นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔)  ได้ชี้ให้เห็นถึง ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้น     ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และศีลธรรม  
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการ พัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจ ที่ดีงาม  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  ทักษะ ความรู้พ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย   
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และสามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑) 
 แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความส าคัญมากก็ตาม  แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
นับว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  ซึ่งมีการประเมินทุกปี  พบว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ  วิชาคณิตศาสตร์



มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ  ๓๒.๔๐  ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอใช้ จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ  ๕๐.๐๐ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเชียง
ยืนพิทยาคมยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ยังไม่ดีพอ และเมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  พบว่า  หน่วยที่มีปัญหาการเรียนการสอน
มากที่สุดคือ  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนท าให้ทราบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคาดการณ์และการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเนื่องจากขาดการ
ฝึกฝน  ท าให้เกิดความรู้ความจ าที่ไม่ถาวร    จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า    
 การสอนคณิตศาสตร์ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น  ครูไม่ควรยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง  
ควรใช้รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน  ต้องให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกหัดบ่อย ๆ  เพ่ือให้เกิดความช านาญจน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลาย
วิธี  เทคนิควิธีการสอนหนึ่ งที่น่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คือ การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) หรือวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ให้นักเรียนท างานร่วมกันในกลุ่มย่อยซึ่งมีนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนแตกต่างกัน การเรียนแบบ
ร่วมมือกันไม่ใช่วิธีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มรวมกันแบบธรรมดา  แต่เป็นการรวมกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน การ
เรียนแบบร่วมมือได้รับความสนใจ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๓ โดยมีความเชื่อ
ว่าวิธีการเรียนรู้นี้จะช่วยพัฒนา และแก้ปัญหาหลายๆด้านที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การยอมรับความอ่อนด้อยทางวิชาการของเพ่ือน 
และความภาคภูมิใจในตนเอง และนักเรียนจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่ม
บรรลุจุดประสงค์ จะเห็นได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ด้วยตนเอง จัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆให้รู้จักร่วมคิดร่วมท า ร่วมใจกันแก้ปัญหาจนส าเร็จตามเป้าหมายของ
กลุ่ม (สมศักดิ์ ขจรชัยกุล ๒๕๓๘ : ๑๙) 
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือจากต ารา เอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) แบบบูรณาการด้านการอ่านและการเขียน (CIRC) แบบกลุ่มช่วยสอนเป็น
รายบุคคล (TAI) แบบกลุ่มการแข่งขัน (TGT) และแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw) เป็นต้น การเรียนแบบร่วมมือแตกต่าง
กัน การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Team-Games Tournament) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มละประมาณ ๔-๖ คน ภาระงานของ
กลุ่ม คือ หลังจากท่ีครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้ว ให้นักเรียนแต่ละคนให้พร้อม ส าหรับการแข่งขันตอบค าถาม 
ซึ่งเป็นค าถามสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูแจกให้ ในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ
เดียวกนัแข่งขันกัน คะแนนที่สมาชิกตอบค าถามได้ จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม เมื่อจบการแข่งขันใน
แต่ละครั้งครูจะประกาศผู้ได้คะแนนสูงสุด และกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด (วัชรา เล่าเรียนดี ๒๕๔๗ : ๘-๑๒) 
 ผู้วิจัยสนใจรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หรือที่เรียกว่าเทคนิคทีมการแข่งขัน เพราะ
เทคนิคการเรียนนี้น่าจะน ามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี  ดังนั้นวิจัยของนักวิจัย



หลายท่าน ที่น าเทคนิค TGT ไปใช้กับผู้เรียนหลายระดับและหลายสาขาวิชา แล้วพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ เช่น  
กิ่งดาว กลิ่นจันทร์  (๒๕๓๗ : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนในกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนตาม
คู่มือครู มณี บุญญาติศัย     (๒๕๔๘ : บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคของกลุ่ม
ที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยู่ในเชิงบวก 
 นอกจากนี้ ชนิสา ตุไลลา ( ๒๕๔๐ : บทคัดย่อ ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ( ระหว่างการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบทีมการแข่งขัน TGT กับการสอนแบบปกติใน
กลุ่มการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบทีมการแข่งขันสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ธาดา ธิกุลวงษ์ (๒๕๕๓ : บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT กับการสอนปกติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ ซึ่งได้มี
ผู้น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาใช้กับนักเรียนแล้วได้ผลดีและเกิดประสิทธิภาพกับการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
๗๕/๗๕   
 ๒.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ๑.  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย     
    ๑.๑ ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  ๑๑  ห้องเรียนรวม  ๓๗๓  คน                       
    ๑.๒ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘    
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  



จ านวน  ๓๖  คน   
 
 
 ๒.  ตัวแปร 
         ๒.๑ ตัวแปรอิสระ ได้แก ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  
                      เรื่อง ความน่าจะเป็น       
         ๒.๒ ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 ๓. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
               เรื่อง ความน่าจะเป็น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
               พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๔.  ระยะเวลาในการวิจัย  ด าเนินการทดลองตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓   ถึงวันที่   
๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓   ใช้เวลาในการทดลอง  ๑๒  ชั่วโมง 
 
 

นยิามศัพท์เฉพาะ 
 ๑.  เทคนิค TGT (Team - Games – Tournament) 
          เทคนิคการจัดกิจกรรม TGT เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือและมีลักษณะของ
กิจกรรมคล้ายกันกับ STAD แต่เพ่ิมเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
จุดประสงค์ที่มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
องค์ประกอบ  ๔  ประการ  ของ TGT ได้แก่  
 - การสอน  เป็นการน าเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่  อาจเป็นการสอนตรงหรือจัด
ในรูปแบบของการอภิปราย  หรือกลุ่มศึกษา 
 - การจัดทีม  เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม  หรือจัดทีมของนักเรียน  โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ  และ
ความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกัน  ในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน 
 - การแข่งขัน  การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน  ซึ่งจะใช้ค าถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนมาในข้อ  ๑  และผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ  แต่
ละโต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน  ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเริ่มด าเนินการเพ่ือน าไปเทียบ
หาค่าคะแนนโบนัส 
  - การยอมรับความส าเร็จของทีม  ให้น าคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนน
ของทีมและหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุด  จะได้รับการยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ  โดยอาจเรียกชื่อทีมที่ได้
ชนะเลิศ  กับรองลงมา  โดยใช้ชื่อเก๋ ๆ ก็ได้ หรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเอง  และควรประกาศผลการแข่งขันในที่
สาธารณะด้วย 



 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           ๑.  ครูสอนความคิดรวบยอดใหม่  หรือบทเรียนใหม่  โดยอาจใช้ใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา  หรือ
ใช้กิจกรรมการศึกษาหาความรู้รูปแบบอ่ืนตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม 
           ๒.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  ๔ – ๕ คน  เพ่ือปฏิบัติตามใบงาน 
           ๓.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนและพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน 
           ๔.  แต่ละกลุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในกลุ่ม  โดยอาจตั้งค าถามข้ึนมาเอง
และให้สมาชิกกลุ่มทดลองตอบค าถาม 
           ๕.  สมาชิกกลุ่มช่วยกันอธิบายเพ่ิมเติมในจุดที่บางคนยังไม่เข้าใจ 
           ๖.  ครูจัดให้มีการแข่งขัน  โดยใช้ค าถามตามเนื้อหาในบทเรียน 
           ๗.  จัดการแข่งขันเป็นโต๊ะ  โดยแต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมต่าง ๆ ร่วมแข่งขัน  อาจให้แต่ละทีมส่ง
ชื่อผู้แข่งขันแต่ละโต๊ะมาก่อนและเป็นความลับ 
           ๘.  ทุกโต๊ะแข่งขันจะเริ่มด าเนินการแข่งขันพร้อมๆกันโดยก าหนดเวลาให้ 
           ๙.  เมื่อการแข่งขันจบลง  ให้แต่ละโต๊ะจัดล าดับผลการแข่งขัน  และให้หาค่าคะแนนโบนัส 
           ๑๐.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลับไปเข้ากลุ่มเดิมของตนพร้อมด้วยน าคะแนนโบนัสไปด้วย 
           ๑๑.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีมหาค่าเฉลี่ยที่ได้ 
 (อาจใช้คะแนนโบนัสรวมกันก็ได้)  สูงสุด  จะได้รับการยอมรับเป็นทีมชนะเลิศและรองลงไป 
           ๑๒.  ให้ตั้งชื่อทีมชนะเลิศ  และรองลงมา 
           ๑๓.  ครูประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะ เช่น  ปิดประกาศที่บอร์ด  หรือประกาศหน้าห้องเรียน 
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น 
 ๓.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๗๕/๗๕   
      ๗๕  ตัวแรก หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถท าแบบแบบฝึกทักษะได้
ถูกต้อง 
      ๗๕  ตัวหลัง  หมายถึง  รอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ 
หลังเรียนได้ถูกต้อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ตามเกณฑ์ 
 ๗๕/๗๕   
 ๒.  เพ่ือน าผลกลับไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตน 



บทที่  ๒ 
เอกสำร  และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยได้น าเสนอ
สาระส าคัญดังนี้ 

๑.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒.  เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
๓. แนวคิดเก่ียวกับตัวแปร 
๔.  แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
๕.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช  ๒๕๕๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

           ๑.๑  ควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ 
        คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด 

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม    
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือและในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑) 

 

          ๑.๒ วิสัยทัศน์ 
    การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น

การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งทักษะและกระบวนการไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิตและการศึกษา
ต่อรวมทั้งการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์พัฒนาความคิดอย่างเป็นระเบียบระบบ และ
สร้างสรรค ์
           ๑.๓ สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน        
   ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 



 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก เหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่ าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน   
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
           ๑.๔ คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 



นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ
จุดเน้นของตนเอง     

 

วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
สำระท่ี ๕   กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 

มำตรฐำน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
                        อย่างสมเหตุสมผล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๓ ๑. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่
ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดข้ึน  เท่า ๆ กัน  และใช้ความรู้
เกี่ยวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล    

 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  
 การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น

ในการคาดการณ์ 
 
 

มำตรฐำน ค ๕.๓ :  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๓ ๑. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น

ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ     
 การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ  และ 

ความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
 
 

สำระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
ตำรำง ๑๑ มำตรฐำน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร              

การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.๑– ม.๓  
 

๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
๒. ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๓. ให้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณติศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการน าเสนอ ไดอ้ย่างถูกต้อง และชัดเจน 
๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลักการ  
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   
๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 



๒.  เอกสำรเกี่ยวกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 การจัดการเรยีนการสอนแบบ TGT (Teams – Games -Tournaments) 
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ TGT เป็นการเรียนแบบร่วมมือกันแข่งขันท ากิจกรรม โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้  
 ขั้นที่ ๑ ครูทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วครั้งก่อน ด้วยการซักถามและอธิบาย ตอบข้อสงสัยของ
นักเรียน  
 ขั้นที่ ๒ จัดกลุ่มแบบคละกัน (Home Team) กลุ่ม 3-4 คน  
 ขั้นที่ ๓ แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรียนในวันนี้จากแบบฝึก (Worksheet And Answer Sheet) นัก 
เรียนแต่ละคนท าหน้าที่และปฏิบัติตามกติกาของ Cooperative Learning เช่น เป็นผู้จดบันทึก ผู้ค านวณ 
ผู้สนับสนุน เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจและสามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มท าการแข่งขันตอบ
ปัญหา  
 ขั้นที่ ๔ การแข่งขันตอบปัญหา (Academic Games Tournament)  
  ๔.๑ ครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดการห้องเรียน โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียน เช่น  
   โต๊ะที่ ๑ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถเก่งมาก  
   โต๊ะที่ ๒ และ ๓ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง  
   โต๊ะที่ ๔ เป็นโต๊ะที่แข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน  
  ๔.๒ ครูแจกซองค าถามจ านวน ๑๐ ค าถามให้ทุกโต๊ะ (เป็นค าถามเหมือนกัน)  
  ๔.๓ นักเรยีนเปลี่ยนกันหยิบซองค าถามทีละ ๑ ซอง (๑ ค าถาม) แล้ววางลงกลางโต๊ะ  
  ๔.๔ นักเรียน ๓ คนที่เหลือค านวณหาค าตอบ จากค าถามที่ อ่าน  
  ๔.๕ เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่แต่ละคนมีอยู่  
  ๔.๖ นักเรียนคนที่ท าหน้าที่อ่านค าถามจะเป็นคนให้คะแนน โดยมีกติกาการให้คะแนน ดังนี้  
   ๔.๖.๑ ผู้ตอบถูกเป็นคนแรก จะได้ ๒ คะแนน  
   ๔.๖.๒ ผู้ตอบถูกคนต่อไป จะได้คนละ ๑ คะแนน  
   ๔.๖.๓ ถ้าตอบผิด ให้ ๐ คะแนน  
  ๔.๗ ท าข้ันตอนที่ ๔.๓ – ๔.๕ โดยผลัดกันอ่านค าถามจนกว่าค าถามจะหมด  
  ๔.๘ นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยที่ทุกคนควรได้ตอบค าถามจ านวนเท่าๆ กัน 
จัดล าดับของคะแนนที่ได้ ซึ่งก าหนดโบนัสของแต่ละโต๊ะดังนี้  
  โบนัส ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่ ๑ ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส ๑๐ แต้ม  
      ผู้ที่ได้คะแนนรองท่ี ๒ ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส ๘ แต้ม  
      ผู้ที่ได้คะแนนรองท่ี ๓ ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส ๖ แต้ม  
      ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส ๔ แต้ม  
 ขั้นที่ ๕ นักเรียนกลับมากลุ่มเดิม (Home Team) รวมแต้มโบนัสของทุกคน  



ทีมใดที่มีแต้มโบนัสสูงสุด จะให้รางวัลหรือติดประกาศไว้ในมุมข่าวของห้อง  
 

 องค์ประกอบ ๔ ประการ ของ TGT 
  ๑. การสอน เป็นการน าเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่ อาจเป็นการสอนตรงหรือจัด
ในรูปแบบของการอภิปราย หรือกลุ่มศึกษา  
  ๒. การจัดทีม เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม หรือจัดทีมของนักเรียน โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ และ
ความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกัน ในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน  
    ๓. การแข่งขัน การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน ซึ่งจะใช้ค าถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนมาในข้อ 1 และผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ แต่ละ
โต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเริ่มด าเนินการเพ่ือน าไปเทียบหา
ค่าคะแนนโบนัส  
   ๔. การยอมรับความส าเร็จของทีม ให้น าคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของ
ทีมและหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุด จะได้รับการยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ โดยอาจเรียกชื่อทีมที่ได้ชนะเลิศ กับ
รองลงมา โดยใช้ชื่อเก๋ ๆ ก็ได้ หรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเอง และควรประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะด้วย  
 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปร 
        ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ๓.๑.๑ ควำมหมำย 
  ผลสัมฤทธิ์  ตรงกับค าว่า “Achievement” แปลว่า  ได้รับ  หรือผลส าเร็จ  นักการศึกษาได้ให้
ความหมาย  ค าจ ากัดความของค าว่า  ผลสัมฤทธิ์  ไว้ดังนี้ 
  ธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย (๒๕๔๓ : ๔) กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  
และสมรรถภาพทางสมองในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการสั่งสอนของครูผู้สอนซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
  พัชรินทร์  จันทร์หัวโทน (๒๕๔๔ : ๙) กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนมากคือผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ส่วน
ผู้ที่ตอบได้คะแนนน้อยคือผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
  ธัญญารัตน์  ฝองนานารถ (๒๕๔๗ :(๖) กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนความรู้  
ความเข้าใจ  ความสามารถในการเรียนของนักเรียน 
  กู๊ด (พชระ  งามชัด. ๒๕๔๙ : ๑๔ ; อ้างอิงมาจาก Good. ๑๙๙๓ : ๗) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์  
หมายถึง  การประสบความส าเร็จ(Accomplish)  หรือสมรรถภาพ (Performance) ในการใช้ทักษะหรือใช้
ความรู้  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การได้ความรู้ (Knowledge Attained)  การพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนในโรงเรียน  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานหรือใช้แบบทดสอบที่ครูสร้าง
ขึ้น  หรืออาจใช้แบบทดสอบท้ังสองชนิด 



  อรัญญา  แพงเพ็ง (๒๕๕๑ : ๖) กล่าวไว้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained)  การพัฒนาทักษะในการเรียนโดยอาศัยความพยายามจ านวนหนึ่งและ
แสดงออกในรูปของความส าเร็จ  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต้อง
อาศัยทักษะ  ความรอบรู้  โดยอาศัยเครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบความสามารถ  เช่น  แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้
ความจ า  ความเข้าใจ  และการน าไปใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมอง 
 

 ๓.๑.๒ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันอาจเนื่องมาจากอิทธิพลขององค์ประกอบหลาย
ประการดังที่นักศึกษาบางท่านกล่าวไว้ดังนี้ 
       เพรสคอดต์ (วิมล  อยู่พิพัฒน์. ๒๕๕๑ : ๕๔ ; อ้างอิงจาก  Prescott.  ๑๙๖๑ : ๑๔-๑๖)  กล่าว
ว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและนอกห้องเรียนประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
            ๑. องค์ประกอบทางกาย  ได้แก่  อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายความบกพร่องทางร่างกาย 
                       ๒. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดา    มารดากับลูกและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
             ๓. องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่  ความเป็นอยู่ของครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมทางบ้าน 
             ๔. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ในวัยเดียวของ
นักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
              ๕. องค์ประกอบทางการพัฒนาตน ได้แก่  สติปัญญา  ความสนใจ  เจตคติท่ีมีต่อการเรียน 
              ๖. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์     ดังนั้น พอสรุปได้ว่า
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประกอบด้วย 
          ๑. ด้านผู้เรียน ได้แก่  พฤติกรรมด้านความรู้  ลักษณะด้านจิตวิทยา  ความพร้อมในด้ าน
ร่างกายและคุณลักษณะขอกลุ่มผู้เรียน  คุณลักษณะพฤติกรรม 
          ๒. ด้านผู้สอน ได้แก่ คุณภาพของการสอน คุณลักษณะของผู้สอน พฤติกรรมด้านการสอนของ
ผู้สอน 
          ๓. ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว สังคม ระบบการบริหารที่ดี 
 
           ๓.๑.๓ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
          แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไป
แล้ว  ซึ่งมักจะเป็นข้อค าถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil) กับให้นักเรียนปฏิบัติ



จริง (Performance Test) แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งได้เป็นพวกคือ แบบทดสอบของครูที่สร้างขึ้นกับ
แบบทดสอบมาตรฐาน 
                ๑. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อค าถามที่ถาม
เกี่ยวกับความรู้สึกที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่า นักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนบกพร่องที่ตรงไหนจะได้สอน
ซ่อมเสริม หรือวัดความพร้อมที่จะขึ้นบทเรียนใหม่ ฯลฯ ตามแต่ท่ีครูปรารถนา 
   ๒. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาหรือจากครู
ที่สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั้งมีคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของ
แบบทดสอบนั้น  สามารถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบผล เพ่ือประเมินค่าของการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ ก็
ได้ จะใช้วัดอัตราความงอกงามของเด็กแต่ละวัยในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได้ จะใช้ส าหรับให้ครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์
ระหว่างวิชาต่าง ๆ ในเด็กแต่ละคนก็ได้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. ๒๕๓๘ : ๑๔๖-๑๔๗)  
 นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๔๕ : ๕๓) ได้กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผล
จากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ของวิชา หรือเนื้อหาที่สอนนั้นโดยทั่วไปจัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่าง ๆ 
อาจจ าแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๑. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับให้ตัดสินว่า ผู้ สอบมีความรู้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ 
   ๒. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งสร้าง เพ่ือให้
ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจ าแนกผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้
ดี เป็นหัวใจของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผลการสอนอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนน
ที่สามารถให้ความหมายแสดงถึงสถานภาพ ความสามารถของบุคคลนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็น
กลุ่มเปรียบเทียบ 
   จากกข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่
ใช้วัดความรู้ความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอบนั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบมาตรฐาน 
 
 

  ๓.๑.๔ กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
           แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ บุญชม 
ศรีสะอาด (๒๕๔๕ : ๕๙-๖๑) กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
                ๑. วิเคราะห์จุดประสงค์ 



        เนื้อหาข้ันแรกจะต้องท าการวิเคราะห์ดูว่ามีหัวข้อเนื้อหาใดบ้างที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียน 
และที่จะต้องวัด แต่ละหัวข้อเหล่านั้นต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือสมรรถภาพอะไร ก าหนดออกมาให้
ชัดเจน 
               ๒. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ 
      จากขั้นแรก พิจารณาต่อไปว่าจะวัดพฤติกรรมย่อยอะไรบ้าง อย่างละกี่ข้อ พฤติกรรมย่อยดัง
กล่าวคือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั่นเอง เมื่อก าหนดจ านวนข้อที่ตกลงจริงเสร็จแล้วต่อมาพิจารณาว่า จะต้อง
ออกข้อสอบเกินไว้หัวข้อละกี่ข้อ ควรออกเกินไว้ไม่ต่ ากว่า ๒๕% ทั้งนี้หลังจากที่น าไปทดลองใช้ ข้อสอบที่เหลือ
จะได้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ 
   ๓. ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ 
        ขั้นนี้จะเหมือนกับขั้นที่ ๒ ของการวางแผนสร้างข้อสอบแบบทดสอบอิงกลุ่มทุกประการ คือ
ตัดสินใจว่าใช้ค าถามรูปแบบใด และศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ เช่น ศึกษาหลักในการเขียนค าถามแบบนั้น ๆ ศึกษา
วิธีเขียนข้อสอบเพ่ือวัดจุดประสงค์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนข้อสอบ เพ่ือที่จะได้น ามาใช้ในการ
เขียนข้อสอบ เพ่ือที่จะได้น ามาใช้ในการเขียนข้อสอบของตน 
   ๔. เขียนข้อสอบ 
       ลงมือเขียนข้อสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามตารางที่ก าหนดจ านวนข้อสอบของแต่ละ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และใช้รูปแบบเทคนิคการเขียนตามที่ได้ศึกษาในขั้นที่ ๓ 
   ๕. ตรวจทานข้อสอบ 
        น าข้อสอบที่ได้เขียนไว้แล้วในข้อ ๔ มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาความถูกต้อง
ตามหลักวิชา แต่ละข้อวัดพฤติกรรมย่อยหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ภาษาที่ใช้ในการเขียนมี
ความชัดเจน เข้าใจง่ายหรือไม่ ตัวถูกตังลวงเหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่  ท าการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ๖. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
        น าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบที่วัดแต่ละจุดประสงค์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล
และด้านเนื้อหาจ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้นั้นหรือไม่ ถ้ามี
ข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์ ควรพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเว้นแต่จะไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน 
    ๗. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  
        น าข้อสอบทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมเข้าเกณฑ์ในขั้นตอนที่ ๖ มาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบ มีค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
    ๘. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง 
    ๙. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง 
        น าข้อสอบที่ทีค่าอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ในขั้นที่ ๘ มาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบฉบับจริงต่อไป โดยเน้นรูปแบบการพิมพ์ที่ประณีต  มีความถูกต้อง มีความถูกต้อง มีค าชี้แจงที่
ละเอียดแจ่มชัด ผู้อ่านเข้าใจง่าย 



  ๓.๑.๕ คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี 
           สมนึก ภัททิยธนี (๒๕๔๖ : ๑๒๓-๑๓๖) กล่าวถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีไว้ดังนี้ 
   ๑. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติที่จะท าให้ผู้ใช้บรรลุถึงวัตถุประสงค์แบบทดสอบที่
มีความเท่ียงสูง คือ แบบทดสอบท่ีสามารถท าหน้าที่วัดสิ่งที่เราจะวัดได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย 
   ๒. ต้องยุติธรรม(Fair) คือ โจทย์ค าถามทั้งหลายไม่มีช่องทางแนะให้เด็กเดาค าตอบได้เปิดโอกาสให้
เด็กเกียจคร้านที่จะดูต าราแต่ตอบได้ด ี
    ๓. ต้องถามลึก (Scorching) วัดความลึกซึ่งของวิทยาการตามแนวดิ่งมากกว่าที่จะวัดตามแนวกว้าง
ว่ารู้มากน้อยเพียงใด 
    ๔. ต้องยั่วยุเป็นเยี่ยงอย่าง (Exemplary) ค าถามมีลักษณะท้าทายชวนให้คิด เด็กสอบแล้วมีความรู้
น้อยเพียงใด 
   ๕. ต้องจ าแล้วต้องเข้าใจเพาะเจาะจง (Definite) เด็กอ่านค าถามแล้วต้องเข้าใจแจ่มชัดว่าครูถามถึง
อะไรหรือให้คิดอะไร ไม่ถามคลุมเครือ 
   ๖. ต้องเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณสมบัติ ๓ ประการ คือ 
    ๖.๑ แจ่มชัดในความหมายของค าถาม 
    ๖.๒ แจ่มชัดในวิถีตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน 
    ๖.๓ แจ่มชัดในการแปลความหมายคะแนน 
   ๗. ต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถให้คะแนนที่เที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้มากี่สุดภายใน
เวลา แรงงาน และเงินน้อยท่ีสุด 
   ๘. ต้องเหมาะสม (Difficulty) 
   ๙. ต้องมีอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ สามารถแยกเด็กออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับ
ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 
         สรุป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถของ
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอบนั้น มีประสิทธิภาพ ความยากพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนก 
และเชื่อมั่นได้ 
 

 ๔.  แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เร่ือง ควำมน่ำจะเป็น 
 ควำมน่ำจะเป็น 
 ความน่าจะเป็น หมายถึง จ านวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด เช่น ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 3 ลูก หลับตาหยิบขึ้นมา 1 ลูก โอกาสที่จะ
หยิบได้ลูกบอลสีใดมากกว่ากัน กรณีนี้ตอบได้ว่า โอกาสหยิบลูกบอลสีแดงได้มากกว่า เพราะในจ านวน 8 ลูก เป็น
ลูกสีแดงถึง 5 ลูก แต่มีลูกสีขาวเพียง 3 ลูกเท่านั้น 
 
 



 กำรทดลองสุ่ม 
 การทดลองสุ่ม หมายถึง การทดลองซ่ึงทราบผลลัพธ์ว่าจะเกิดอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถพยากรณ์ผลที่
เกิดข้ึนแต่ละครั้งว่าจะเป็นอะไร เช่น ในการโยนเหรียญเที่ยงตรง 1 เหรียญ เราทราบว่า ถ้าไม่ขึ้นหัวก็ต้องขึนก้อย 
แต่ในการโยนแต่ละครั้งไม่อาจบอกได้ว่าจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อย 
 

 แซมเปิลสเปซ 
 แซมเปิลสเปซ หมายถึง ผลทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่ม เช่น โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลที่เป็นไป
ได้ทั้งหมด = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  ถ้าให้ S แทน แซมเปิลสเปซ จะได้ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
 

 สูตรในกำรหำแซมเปิลสเปซ 
 1. โยนเหรียญ 1 อัน n ครั้ง จะได ้
  S = 2n(เหรียญมี 2 หน้า และ n คือ จ านวนครั้งที่โยน) 
 2. โยนเหรียญ n อัน 1 ครัง้ จะได ้
  S = 2n(n คือจ านวนเหรียญที่โยน) 
 3. ทอดลูกเต๋า 1 ลูก n ครั้ง จะได ้
  S = 6n(ลูกเต๋ามี 6 หน้า n คือจ านวนครั้งที่โยน) 
 4. ทอดลูกเต๋า n ลูก 1 ครั้ง 
  S = 6n(n คือจ านวนลูกเต๋า) 
 

 เหตุกำรณ์ 
 เหตุการณ์ หมายถึง การทดลองสุ่มแต่ละครั้งที่เราสนใจ เช่น ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง 
สนใจที่จะขึ้นหัวทั้ง 2 ครั้ง เป็นดังนี้ 
 ถ้าS แทน แซมเปิลสเปซ 
 E แทน เหตุการณ์ที่สนใจ(ในที่นี้สนใจขึ้น H 2 ครั้ง)           จะได้ 
 S = {HH, HT, TH, TT} 
 E = {HH} ซึ่งมีเหตุการณ์เดียว 
 
ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คือ จ านวนจ านวนหนึ่งที่บอกถึงโอกาสมากน้อยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
เหตุการณ์ที่เราสนใจ 
 

สูตรควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 
ความน่าจะเป็นของเหตุกาณ์ = (จ านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์/จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้) 
เขียนได้เป็น P(E) = n(E)/n(S) เมื่อ n คือจ านวนเหตุการณ์ 



 

สรุปทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 
ถ้า S แทน แซมเปิลสเปซ E แทนเหตุการณ์ใด ๆ ในแซมเปิลสเปซ 
จะได้ 
 1. 0 ≤ P(E) ≤ 1 
 2. P(E) = 1 เมื่อ n(E) = n(S) 

 3. P(Φ) = 0 เมื่อไม่มีเหตุการณ์ที่สนใจ 
 

ตัวอย่ำงควำมน่ำจะเป็น 
 ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ในการโยนเหรียญ 1 อัน 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ 
 S = {HH, HT, TH, TT} 
 n(S) = 4 
 
 1. เหรียญขึ้นหัวทั้งสองอัน 
 E = {HH}, n(E) = 1 
 นั่นคือ P(E) = 1/4 
 
 2. เหรียญขึ้นหน้าเหมือนกันทั้งสองครั้ง 
 E = {HH, TT}, n(E) = 2 
 นั่นคือ P(E) = 2/4 = 1/2 
 
 3. เหรียญขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 E = {HH, HT, TH}, n(E) = 3 
 ดังนั้น P(E) = 3/4 
 

๕.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑  งำนวิจัยในประเทศ 
   มีผู้ศึกษาและวิจัยภายในประเทศ เกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไว้ดังต่อไปนี้ 
  กิ่งดาว กลิ่นจันทร์  ( ๒๕๓๖ : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการ

แข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
กับกลุ่มที่เรียนตามคู่มือครู มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกมที่มีความสามารถในการจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๙๐ คน จากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีการ



สุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ ๔๕ คน คือกลุ่มทดลองได้รับการฝึกทักษะการอ่านด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมแบบฝึกทักษะการอ่านด้วยการเรียนแบบคู่มือครู ใช้เวลาใน
การฝึกเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนัก เรียนในกลุ่มที่เรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยสูง
กว่านักเรียนในกลุ่มที่เรียนตามคู่มืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

  ศรีภรณ์  ณะวงศ์ษา  ( ๒๕๔๒ : บทคัดย่อ )  ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ 
TGT  แบบ STAD และการสอนตามคู่มือครู มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ TGT และแบบ STAD 
และการสอนตามคู่มือครู ๒) เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ TGT และแบบ STAD และการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๑๒๐ คน จากโรงเรียนมัธยมเบญจมบพิธ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ได้แก่ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ ๒) สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ๓) แบบทดสอบย่อยในแต่ละข้อ จ านวน 
๕ ฉบับ ฉบับละ ๑๐ ข้อ ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๔๐ ข้อ และ  
๕) แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนจ านวน ๒๐ ข้อ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT และแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการ เรียนแบบ TGT และแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่งต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ TGT และแบบ 
STAD มีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ – ๑ ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนโดยใช้กิจกรรมการ เรียนแบบ TGT 
และแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่งต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สมยา อินทรสัมพันธ์ (๒๕๔๔ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนโดยการแข่งขันเป็นทีม (TGT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มต่ า ที่เรียนโดยการแข่งขันเป็นทีม (TGT) ๒) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน
กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มต่ า ขณะที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันเป็นทีม (TGT) และ  
๓) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มต่ า ที่เรียนคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันเป็นทีม 
(TGT) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสามหลัง กิ่งอ าเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จ านวน ๒๑ คน เครื่องมือที่ใช้ใน



การวิจัย ได้แก่ ๑) แผนการสอนที่เรียนโดยการแข่งขันเป็นทีม (TGT) จ านวน ๑๘ แผน รวมเวลา ๖๐ คาบ 
คาบละ ๒๐ นาที ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ท าการทดสอบก่อนและหลังเรียน ๓) แบบสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน และ ๔) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
แบบสอบถามที่ใช้สอบถามก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความก้าวหน้าเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ กลุ่มปานกลาง กลุ่มสูง และลุ่มต่ า ๒) การปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนขณะเรียนคณิตศาสตร์โดย
การแข่งขันเป็นทีม ( TGT ) พบว่านักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ า มีการร่วมมือช่วยเหลือกัน 
ปฏิบัติต่อเพ่ือนด้วยดี มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนๆ และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มด้วยดีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
และ ๓) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า หลังเรียน
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กลุ่มสูง กลุ่มอ่อน และ
กลุ่มปานกลาง 
   ธาดา ธิกุลวงษ์ (๒๕๕๓ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT กับ
การสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๘๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยนักเรียนได้รับการสอนโดย
ใช้กิจกรรมแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน
แบบปกต ิ
 

       ๕.๒  งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
  มีนักวิจัยต่างประเทศได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไว้ดังต่อไปนี้  
     วิลเลียมส์ (Williams ๑๙๙๘ :๔๙) ได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้ยุทธวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันว่าให้
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิต ทัศนคติที่มีต่อตนเอง และผู้อ่ืนต่อวิชาพีชคณิต 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายที่เรียนวิชาพีชคณิต 
จ านวน ๑๖๕ คน โดยแบ่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มควบคุม ๑ กลุ่ม และกลุ่มทดลอง ๑ กลุ่ม 
ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม ๒ กลุ่ม และกลุ่มทดลอง ๒ กลุ่ม ท าการทดลองโดยใช้
วิธีการสอนผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) กับกลุ่มการแข่งขัน (TGT) ผลการทดลอง
พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และทัศนคติของ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



   ดูบอยส์ (Dubois ๑๙๙๐ : บทคัดย่อ, อ้างอิงใน ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ๒๕๓๖ : ๓๘) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนแบบแข่งขัน
เป็นกลุ่ม TGT โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒,๑๗๕ คน ครู ๒๖ คน 
ที่มาจากชั้นเรียน จ านวน ๘๖ ชั้นเรียน ๑๑ โรงเรียน ในมลรัฐหลุยส์เซียน่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓ กลุ่ม กลุ่ม
ที่หนึ่ง สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยครูที่สอนกลุ่มนี้ผ่านการอบรม กลุ่มที่สอง ครูผ่านการอบรมแต่ไม่ใช้การ
เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ และกลุ่มที่สาม ครูไม่ผ่านการอบรม และไม่ใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ผล
การทดลองพบว่า นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มผ่านการทดลอง และใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่มีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แต่ไม่พบความแตกต่างด้านเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
   โฮลกิ้น (Holguin ๑๙๙๗ : ๕๘) ได้วิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียนเกรด ๓ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด ๓ จ านวน ๒๐ คน แบ่งเป็น
ควบคุม ๑๐ คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือทุกวัน วันละ ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ตลอด
ระยะเวลา ๖ เดือน ผู้วิจัยศึกษาตามสมมติฐาน ๓ ข้อ ได้แก่ ด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษเป็น ๒ ภาษา ด้าน
ทักษะสังคมและด้านการยอมรับนับถือตนเอง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคะแนนทดสอบก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบทดสอบ IDEA Proficiency Test และศึกษาข้อมูลด้านทักษะสังคม และการยอมรับนับถือ
ตนเอง โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ และสิ่งแวดล้อมด้านการอ่าน(CARE) ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนนหลังการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองรวมทั้งมีเจตคติที่ดีขึ้น ส่วนคะแนนก่อนและหลัง
การเรียนของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง 
   จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีผลดีต่อการเรียนการสอนท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และกระบวนการกลุ่มของนักเรียน และยังเป็นวิธีสอนที่
มีความเหมาะสมในหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายกับเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมืออ่ืนๆแต่ต่างกันตรงที่เทคนิ ค 
TGT มีการแข่งขันเกมวิชาการเพ่ิมขึ้น เทคนิควิธีการดังกล่าวนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ 
และกระตือรือร้นที่จะเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ๗๕/๗๕ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ๔.  การด าเนินการวิจัย 
 ๕.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๖.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๗.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๑.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนภูเวียงวทิยาคม  
อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  ๓๖  คน  โดยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง  
  

๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
  ๒.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
  เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน  ๑๒ แผน ใช้เวลาในการ
สอนแผนละ ๑ ชั่วโมง รวมเป็นเวลา ๑๒ ชัว่โมง  
                ๒.๒  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชนิดเลือกตอบ ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๒๐ ข้อ  ใช้เวลา  ๕๐  นาท ี           
                                                                                                                                        
๓.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  ๓.๑  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
     ๑)  ศึกษาหลักการทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TG 
     ๒)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



        ๓)  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจากคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้วิจัยได้เลือก เรื่อง ความน่าจะเป็น มาสร้างเป็นแผนการเรียนรู้โดย 
กิจกรรมการรู้เทคนิค TGT 
       ๔)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น ดังตารางที่ ๑๒ 
 
ตารางท่ี ๑๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้  
             เรื่อง ความน่าจะเป็น 

สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์        
การเรียนรู ้

ความหมายของ
เศษส่วน 

-ความหมายของเศษส่วนคือ ส่วนหนึ่งๆ ของจ านวนทั้งหมดที่
แบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เศษส่วนประกอบไปด้วย ตัวเศษ 
คือ ส่วนหนึ่งของจ านวนทั้งหมด และตัวส่วนคือ จ านวนทั้งหมดที่
ถูกแบ่งออกส่วน  ส่วนละเท่าๆ กัน 

๑. บอกความหมาย
ของเศษส่วนได้ 

เศษส่วนที่เท่ากัน -การหาเศษส่วนที่เท่ากันกับเศษส่วนที่ก าหนดให้ สามารถหาได้
โดยใช้การคูณและการหารเศษส่วนนั้นด้วยจ านวนเต็มที่ไม่เท่ากับ
ศูนย์ทั้งตัวเศษและตัวส่วน 

๒. หาเศษส่วนที่
เท่ากันโดยการคูณ
และการหารได้ 

ค่าสัมบูรณ์ของ
เศษส่วน 

-ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน คือ ระยะที่จ านวนนั้นอยู่ห่างจากศูนย์
ไปกี่หน่วย โดยใช้หลักการเดียวกับการหาค่าสัมบูรณ์ของจ านวน
เต็ม ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน จึงเป็นบวกเสมอ ยกเว้นค่า
สัมบูรณ์ของศูนย์ ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ 

๓. หาค่าสัมบูรณ์ของ
เศษส่วนได้ 

จ านวนตรงข้าม
ของเศษส่วน 

-ถ้า  a เป็นจ านวนใดๆ จ านวนตรงข้ามของ a มีเพียงจ านวน
เดียว   เขียนแทนด้วย  -a 

๔. หาจ านวนตรงข้าม
ของเศษส่วนได้ 

การเปรียบเทียบ
เศษส่วน 

-การเปรียบเทียบเศษส่วน ท าได้โดย เมื่อตัวส่วนเท่ากันจะ
พิจารณาตัวเศษ ถ้าตัวเศษใดมีตัวเศษมากกว่า เศษส่วนนั้นจะ
มากกว่า และถ้าตัวส่วนนั้นไม่เท่ากันจะต้องท าตัวส่วนให้เท่ากัน
ก่อน โดยท าให้ตัวส่วนของแต่ละจ านวนเท่ากับ ค.ร.น. ของตัว
ส่วนทั้งหมด แล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษ 

๕. เปรียบเทียบ
เศษส่วนได้ 
๖. เรียงล าดับเศษส่วน
จากน้อยไปหามาก 
หรือจากมากไปหา
น้อยได้ 



สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์         
การเรียนรู ้

การบวกเศษส่วน -การบวกเศษส่วนในกรณีท่ีมีตัวส่วนเท่ากันให้น าเศษของเศษส่วน
เหล่านั้นมาบวกหรือลบกัน แต่ส่วนยังคงเดิม   
-การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องท าตัวส่วนของ
เศษส่วนให้เท่ากันโดยการหา ค.ร.น. ของตัวส่วนของเศษส่วนที่
จะน ามาบวกกัน เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วน าตัวเศษมาบวกกันตาม
หลักของจ านวนเต็ม 
-การบวกเศษส่วนที่เป็นจ านวนคละให้ท าจ านวนคละเป็นเศษเกิน
ก่อน หรือน าจ านวนเต็มมาบวกกันก่อน แล้วจึงท าการบวก
เศษส่วน 

๗. หาผลบวกของ
เศษส่วนที่ก าหนด    
ให้ได้ 

การลบเศษส่วน -การหาผลลบของเศษส่วน ให้น าตัวตั้งบวกด้วยจ านวนตรงข้าม
ของตัวลบ  
-การลบเศษส่วนในกรณีท่ีมีตัวส่วนเท่ากันให้น าเศษของเศษส่วน
เหล่านั้นมาบวกหรือลบกัน แต่ส่วนยังคงเดิม   
-การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  ต้องท าตัวส่วนของ
เศษส่วนให้เท่ากันโดยการหา ค.ร.น. ของตัวส่วนของเศษส่วนที่
จะน ามาบวกกัน เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วน าตัวเศษมาบวกกันตาม
หลักของจ านวนเต็ม 
-การลบเศษส่วนที่เป็นจ านวนคละให้ท าจ านวนคละเป็น    
เศษเกินก่อน 

๘. หาผลลบของ
เศษส่วนที่ก าหนด    
ให้ได้ 

โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการบวก 
การลบเศษส่วน 

-การหาผลบวกของเศษส่วน สามารถท าได้ โดยหา ค.ร.น. ของ
ตัวส่วนก่อน จากนั้นท าตัวส่วนแต่ละจ านวนให้เท่ากับ ค.ร.น. ที่
หาได้ แล้วจึงน าตัวเศษมาบวกกัน โดยที่ตัวส่วนยังคงเท่าเดิม 
ส่วนการลบเศษส่วน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลบจ านวนเต็ม 
คือ   
    ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จ านวนตรงข้ามของตัวลบ 

๙. หาผลบวกของ
เศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 
๑๐. หาผลลบของ
เศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ 
 
 



 

      ๕)  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 จ านวน ๑๒  แผน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง เศษส่วน 

สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์        
การเรียนรู ้

  สมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

การคูณเศษส่วน -การคูณเศษส่วนใช้หลักการเดียวกับการคูณจ านวนเต็ม โดยผล
คูณของเศษส่วนสองจ านวนเป็นเศษส่วนซึ่งมีตัวเศษเท่ากับผล
คูณของตัวเศษ และตัวส่วนเท่ากับผลคูณของตัวส่วนของเศษส่วน
สองจ านวนนั้น 

๑๑. หาผลคูณของ
เศษส่วนที่ก าหนดให้
ได้ 

การหารเศษส่วน -ผลหารของเศษส่วนสองจ านวน เป็นผลคูณของเศษส่วนสอง
จ านวน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวคูณต้องเป็นส่วนกลับของเศษส่วนที่
เป็นตัวหาร 

๑๒. หาผลหารของ
เศษส่วนที่ก าหนดให้
ได้ 

โจทย์ปัญหาการ
คูณ การหาร
เศษส่วน 

-ผลคูณของเศษส่วนสองจ านวน คือ เศษส่วนซึ่งมีตัวเศษเท่ากับ
ผลคูณของตัวเศษ และตัวส่วนเท่ากับ 
ผลคูณของตัวส่วน ของเศษส่วนสองจ านวนนั้น  
-ผลหารของเศษส่วนสองจ านวน คือ ผลคูณของเศษส่วนสอง
จ านวน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวคูณต้องเป็นส่วนกลับของเศษส่วนที่
เป็นตัวหาร 

๑๓. หาผลคูณของ
เศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 
๑๔. หาผลหารของ
เศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม 

เศษส่วนสามารถเขียนในรูปทศนิยม และทศนิยมก็สามารถเขียน
ในรูปเศษส่วนได้เช่นกัน  
-การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมท าได้โดยการน าตัวส่วนไป
หารตัวเศษ 
-การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน ท าได้โดยการน าทศนิยม
ไปคูณกับค่าประจ าหลักของทศนิยมต าแหน่งนั้นๆ 

๑๕.  เขียนทศนิยมให้
อยู่ในรูปเศษส่วนได้                      
๑๖.  เขียนเศษส่วนให้
อยู่ในรูปของทศนิยม
ได้ 



  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง การบวกเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง จ านวนตรงข้ามของเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง การลบเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การคูณเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง การหารเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารเศษส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 
       ๖) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๕๖ : ๑๖๒ – ๑๖๓) 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย   ระดับความสามารถ 
  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง            มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง            มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง            มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง            มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับต่ า 
  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง            มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับต่ ามาก 
และก าหนดเกณฑ์คุณภาพและความเหมาะสมที่มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสินถือเป็นแผนการสอนที่
ใช้ได้ 
         ๘)  น าคะแนนผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินหาค่าเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ์เป็นรายแผนและรวมเฉลี่ยทุกแผน ผลปรากฏว่าจากรายการประเมินทั้งหมด ๑๖ ข้อ มีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแต่ละแผนตั้งแต่ ๔.๐๐  ถึง ๔.๒๕  และโดยรวมทุกแผนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๑  หมายความว่า  แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและความเหมาะสมมาก 
         ๙)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปสอนจริง 
 ๓.๒  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้    



        ๑)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาคู่มือการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  แบบเรียนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
         ๒)  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี  จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น        
(บุญชม  ศรีสะอาด.  ๒๕๔๕ )  ศึกษาเทคนิคการเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบ 
         ๓)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
         ๔)  สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา      
เรื่อง เศษส่วน  เป็นข้อสอบอิงเกณฑ์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๓๐  ข้อ  เพ่ือคัดเลือก
เอา  ๒๐  ข้อ ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ท้ัง ๑๖ ข้อ ดังตารางที่ ๑๓ 
 

ตารางที่ ๑๓ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ และจ านวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวนข้อสอบ

ทั้งหมด 
จ านวนข้อสอบ

ที่ต้องการ 
ความหมายของเศษส่วน ๑. บอกความหมายของเศษส่วนได้ ๒ ๑ 
เศษส่วนที่เท่ากัน ๒. หาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณและ

การหารได้ 
๒ ๑ 

ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน ๓. หาค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วนได้ ๒ ๑ 
จ านวนตรงข้ามของเศษส่วน ๔. หาจ านวนตรงข้ามของเศษส่วนได้ ๒ ๑ 
การเปรียบเทียบเศษส่วน ๕. เปรียบเทียบเศษส่วนได้ 

๖. เรียงล าดับเศษส่วนจากน้อยไปหา
มาก หรือจากมากไปหาน้อยได้ 

๒ ๒ 

การบวกเศษส่วน ๗. หาผลบวกของเศษส่วนที่ก าหนดให้ได้ ๓ ๒ 
การลบเศษส่วน ๘. หาผลลบของเศษส่วนที่ก าหนดให้ได้ ๓ ๒ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวก การลบเศษส่วน 

๙. หาผลบวกของเศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
๑๐. หาผลลบของเศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้  

๒ ๒ 

การคูณเศษส่วน ๑๑. หาผลคูณของเศษส่วนที่ก าหนดให้
ได้ 

๓ ๒ 

การหารเศษส่วน ๑๒. หาผลหารของเศษส่วนที่ก าหนดให้
ได้ 

๓ ๒ 



สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวนข้อสอบ

ทั้งหมด 
จ านวนข้อสอบ

ที่ต้องการ 
โจทย์ปัญหาการคูณ การ
หารเศษส่วน 

๑๓. หาผลคูณของเศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
๑๔. หาผลหารของเศษส่วนและน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

๒ ๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศษส่วนและทศนิยม 

๑๕.  เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
ได้                      
๑๖.  เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของ
ทศนิยมได้ 

๔ ๒ 

รวม ๓๐ ๒๐ 
  
 ๕)  น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบทดสอบ  น าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 ๖)  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  และประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ( Content Validity )   
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
    + ๑ คือ    แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
       ๐ คือ    ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้   
        - ๑ คือ    แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      น าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง  ๓  ท่านมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร  
IOC  โดยเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ตั้งแต่  ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เป็นข้อสอบที่ใช้ได้               
(สมนึก  ภัททิยธนี.  ๒๕๕๑ )  ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบพบว่า  มีข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์  จ านวน ๔๐ ข้อ  
ซึ่งมีค่า IOC  ตั้งแต่ ๐.๖๗ – ๑.๐๐ จึงน ามาจัดพิมพ์แบบทดสอบเพ่ือน าไปทดลอง 
      ๗)  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓/๘ โรงเรียนภูเวียง
วิทยาคม  จ านวน ๓๖ คน เพื่อน าผลการทดลองมาหาคุณภาพ 
      ๘)  น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน วิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อเพ่ือหา
ค่าอ านาจจ าแนก (B) โดยวิธีของแบรนแนน (Brennan)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  ๒๕๕๓ : ๙๐-๙๑ )  โดยเลือก
ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  ๐.๒๑ – ๑.๐๐  ผลปรากฏว่าได้ข้อสอบที่เข้าเกณฑ์จ านวน ๒๕ ข้อ จึงได้
คัดเลือกไว้จ านวน ๒๐ ข้อ  ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.๒๓ – ๐.๕๐ 



      ๙)  น าแบบทดสอบที่ได้จ านวน ๒๐ ข้อ  หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบโดยใช้
วิธีของโลเวทท์ (Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี. ๒๕๕๑ : ๒๓๑) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
๐.๗๔  
      ๑๐)  จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็นฉบับจริง  เพ่ือน าไปเก็บข้อมูล 
 
๔.  การด าเนินการวิจัย  
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง  ( Experimental Research ) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบวิจัยแบบ One Group – Post-test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.  ๒๕๓๘ : 
๒๔๘-๒๔๙) ดังตารางที่ ๑๔ ดังนี้  
 ตารางที่ ๑๔ รูปแบบการทดลอง One Group – Post-test Design 

Treatment Posttest 
X T 

  
 ความหมายของสัญลักษณ์ 
  X    แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  T    แทน  ทดสอบหลังเรียน 
 
๕.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   ๑.  ด าเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจนครบ 12 แผน  
   ๒.  ด าเนินการทดสอบหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง ความน่าจะเป็น  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
      
๖.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   ๖.๑ หาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๖.๒  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT 
   ๖.๓  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง เศษส่วน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT                      
กับเกณฑ์ร้อยละ ๗๕  



๗. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
  ๗.๑  สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
      ๑)  ร้อยละ  (Percentage)  โดยใช้สูตร ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด. ๒๕๕๓ : ๘๒) 
 

   P      =       
100

N

f

 
    เมื่อ     P       แทน     ร้อยละ 
               f       แทน     ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
               N     แทน     จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

๒)  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean  : X )  โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. ๒๕๕๓ :๘๑) 

                              X    =    N

x
 

    เมื่อ X       แทน  คะแนนเฉลี่ย 

            x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            N แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ๓)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๕๓ :
๘๓) 
 

                     S.D   =   
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N N





 

 
           เมื่อ  S.D           แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

  X         แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           N            แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
  

  ๗.๒  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   ๑)  หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง  IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  
 (สมนึก  ภัททิยธนี.  ๒๕๕๑ : ๒๒๑)  โดยใช้สูตร  ดังนี ้
          



   IOC    =    N

R
 

เมื่อ   IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

           R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

      ๒)  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ค านวณจากสูตร  ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 87-89) 

   B       =      1 2


U L

N N  
 เมื่อ   B แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
            U แทน จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
            L       แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
            N1 แทน จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 
           N2       แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
      ๓)  หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
โดยใช้วิธีของ  Lovett  (สมนึก ภัททิยธนี.  2551 : 93) 
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เมื่อ     rcc      แทน      ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
                     k       แทน      จ านวนข้อสอบ 
           Xi       แทน      คะแนนของแต่ละคน 
           C        แทน      คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 

        ๔.  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สูตร E1/E2 (บุญชม ศรีสะอาด. 
๒๕๕๓ : ๙๘ – ๑๐๒) 

   
100

A

N

X

E1 



  
    

 เมื่อ  1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        X    แทน คะแนนรวมของนักเรียนที่ได้จากการท าจัดกิจกรรม 



          A       แทน   คะแนนเต็มของแบบฝึกทักษะทุกชุด 

         N       แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 เมื่อ  2E       แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

  X    แทน คะแนนรวมของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 
  B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

  N   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
  ๕. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ คือ
การทดสอบ T-test One Samplegroup (อรัญ ซุยกระเดื่อง.  ๒๕๕๗) 

   t   =   

0 , 1
X

df nS
n


 

 
  เมื่อ   t แทน ค่าสถิติจากการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

         X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

        0  แทน เกณฑ์ที่ก าหนด 
         S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
         n แทน จ านวนนักเรียน 
        df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 

 

 

 

 

 



บทที่  ๔   
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

๑.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
๒.  ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

        ๓.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๑.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
      N       แทน  จ านวนนักเรียน 
                  X        แทน  ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean) 
                  S.D.     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
                  E1    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                  E2       แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
                  df      แทน  ชั้นของความอิสระ 
   **   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

๒.  ล ำดับขั้นในกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามเกณฑ์ ๗๕/๗๕ 
  ตอนที่ ๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT               
ตามเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ 
   

๓.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ ๑ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามเกณฑ์ ๗๕/๗๕ 



    ๑.๑ ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าคะแนนเก็บระหว่างเรียน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะ
จ านวน 12 แผน มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ปรากฏผลตามตารางที่ ๑๕ 

ตารางที่  ๑๕  คะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบฝึกทักษะหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D ร้อยละ 
ความหมายของเศษส่วน 10 9.74 1.02 97.40 

เศษส่วนที่เท่ากัน 10 9.34 2.08 93.40 

ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน 10 7.92 3.19 79.20 
จ านวนตรงข้ามของเศษส่วน 10 8.94 2.95 89.40 

การเปรียบเทียบเศษส่วน 10 7.52 1.88 75.20 
การบวกเศษส่วน 10 8.04 3.67 80.40 

การลบเศษส่วน 10 7.68 2.65 76.80 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบเศษส่วน 10 6.67 2.29 66.70 
การคูณเศษส่วน 10 7.5 2.52 75.00 

การหารเศษส่วน 10 6.04 1.85 60.40 

โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วน 10 6.00 1.51 60.00 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 10 7.54 4.05 75.40 

รวม 120 94.52 26.72 945.2 

เฉลี่ย 10 7.64 1.47 76.43 
 
จากตารางที่ ๑๕ พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจ านวน ๓๖ คน จากการท าแบบฝึกหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๑๒ แผน เท่ากับ ๙๔.๕๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๔๗ ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะ
เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ ๗๗.๔๓  

      ๑.๒  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือหาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ ๑๖ 
 
 



ตารางที่ ๑๖ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) เรื่อง เศษส่วน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

คะแนนที่นักเรียนท าได้จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จ านวนนักเรียน คะแนนรวม 

14 5 70 
15 3 45 

16 8 128 

17 7 119 
18 7 119 

19 4 76 

20 2 40 
รวม 36 597 

ค่าเฉลี่ย 16.58 
S.D. 1.77 

ร้อยละของประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  83.70 

 
จากตารางที่ ๑๖ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน  (E2) เท่ากับ ๑๖.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๐ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๗๗ ดังนั้น  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ ๘๓.๗๐ 

การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์  ๗๕/๗๕ ผู้วิจัยได้น าร้อยละของคะแนน
จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน (๗๕ ตัวแรก) และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(๗๕ ตัวหลัง) ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT         
เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มาวิเคราะห์ดังตารางท่ี ๑๗  

 
ตารางที่ ๑๗ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ความน่าจะ

เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

ประสิทธิภาพกระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1) 10 7.64 2.47 76.43 

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (E2) 

20 16.58 1.77 83.70 

ประสิทธิภาพกระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ  76.43/83.70 
 



 จากตารางที่ ๑๗ พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1) เท่ากับ ๗๖.๔๓ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๔๗ และประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(E2) เท่ากับ ๘๓.๗๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๗๗ ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงมีประสิทธิภาพ ๗๖.๔๓/
๘๓.๔๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์       
ร้อยละ ๗๕  

   
     ตารางที่ ๑๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง 

ความน่าจะเป็น  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์ร้อยละ ๗๕  
คะแนน คะแนนเต็ม จ านวนนักเรียน X  S.D.   t 

หลังทดลอง 20 36 17.58 1.87 18.41 67.85 

 
จากตารางที่ ๑๘ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  ๕ 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สรุปผลของการศึกษาค้นคว้าหลังจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.  สรุปผลการวิจัย 
 ๓.  อภิปรายผล 
 ๔.  ข้อเสนอแนะ 
 

๑.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 ๑.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
๗๕/๗๕ 
 ๒.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 

๒.  สรุปผลกำรวิจัย 
 ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
ระดับ ๐.๐๑ 
 ๒. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓              
มีประสิทธิภาพ ๗๖.๔๓/๘๓.๗๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๗๕/๗๕ ที่ก าหนดไว้  
 

๓.  อภิปรำยผล 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๑.  ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง เศษส่วน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่ก าหนดอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการสอนที่มีการแข่งขัน นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียน มีการสร้างความคิดรวบ
ยอด และลงมือปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ เรียนรู้ด้วยการช่วยเหลือกันสอดคล้องกับค ากล่าวของเธียร    
พานิชกุล (๒๕๔๔ : ๑๑-๑๒) ที่กล่าวว่าการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีก
ขวาอย่างเป็นระบบ และสมดุล ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตามศักยภาพ 



 ๒.  ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๗๖.๔๓/๘๓.๗๐หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเก็บระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๓และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๐แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 
๗๕/๗๕ และเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประ
สิทธิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิขาการก าหนด ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเรียนรู้ร่วมกัน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพราะในการสร้าง การน าไปใช้และการ
พัฒนาได้ด าเนินการอย่างมีระบบและถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยมีกระบวนการที่เหมาะสม ดังนี้ (วัฒนา
พร ระงับทุกข์. ๒๕๔๒ : ๓๙ ; รุจิร์ ภู่สาระ. ๑๕๔๕ : ๑๕๙-๑๖๐)  ๑) ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ๒) ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเนื้อหาที่เป็นปัญหา คือ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ๓) 
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ๔) 
ศึกษารูปแบบ  วิธีการสอน  แบบร่วมมือเทคนิค TGT แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน    ๕) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ต่างๆให้เข้าใจ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือประโยชน์สูงสุด  ๖) ศึกษาเนื้อหาสาระหรือ
มวลความรู้ในเนื้อหา เรื่องเศษส่วนทีเป็นปัญหา เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดเรียงล าดับจากง่าย
ไปยาก เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดก่อน และเข้าใจสาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๗) ศึกษาค้นคว้า คิดค้นและสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของนักเรียนเอง ๘) ศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้วัดได้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยสร้าง
เครื่องมือวัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน และตรวจสอบให้แน่ชัดว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ในแต่ละเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้เพียงใด ๙) ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย และ ๑๐) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ คน เพ่ืออ่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  ผลการวิจัย
สอดคล้องกับ  วัชรา เล่าเรียนดี (๒๕๔๗ : ๑) ว่าการเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบหนึ่ง เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม 
และให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม ทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ



พ่ึงพากัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกให้สามารถเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้
อย่างดี มีการแข่งขันเกมวิชาการ ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน น่าเรียน ผู้เรียนจะไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายต่อการเรียน ซึ่งการแข่งขันเป็นการแข่งขันเขียนเศษส่วนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยนักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกันจะแข่งขันกัน การที่นักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันของแต่ละกลุ่มแข่งกัน จะ
ท าให้ผู้แข่งขันแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าคะแนนจากการแข่งขัน ได้ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบ
ผลส าเร็จเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับค ากล่าวของ  แวน เดอ เคล (Van Dea Kley ๑๙๙๑ :๔๕) ที่กล่าวว่า การ
เรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนที่นักเรียนมีปฎิสัมพันธ์ร่วมกันในการท างาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนับสนุน
ความส าเร็จซึ่งกันและกัน โดยที่นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบงานของตนเอง คนที่เก่งจ ะ
ช่วยเหลือคนที่อ่อน ซึ่งจะท าให้การท างานเข้มแข็งขึ้น 
 จากเหตุผลและข้อสนับสนุนดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า วิธีการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ใน
หลายระดับการศึกษา พร้อมทั้งมีเกมทางวิชาการให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุก ท าให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นใน
การเรียนในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
๗๕/๗๕  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธาดา ธิกุลวงษ์ (๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
     

๔.  ข้อเสนอแนะ  
 ๑.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
  ๑.๑  ครูผู้สอนที่จะน ารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ไปทดลองใช้ ควรศึกษา
วิธีการสอนให้เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญ เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ๑.๒  การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เป็นวิธีการสอนที่มีล าดับขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้สอน
จะต้องเตรียมสื่อการสอน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความส าเร็จ 
 
 



 ๒.  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ในเนื้อหาวิชา
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเรื่อง ความน่าจะเป็นกับนักเรียนในทุกช่วงชั้น 
  ๒.๒  ควรท าการสอนเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ 
  ๒.๓ ควรศึกษาเจตคติและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล                   นายอัครกิตติ์     ณธีอัครพัฒน์ 

วัน  เดือน  ปีเกิด        ๑๓   พฤษภาคม  ๒๕๓๖ 

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน       ๒๔๗/๓  ถนนนกลางเมือง  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง   

                            จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐ 

ประวัติกำรศึกษำ    

พ.ศ. ๒๕๔๘      ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

พ.ศ.  ๒๕๕๑      ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔      ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙      ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                  

 

ประวัติกำรท ำงำน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน        รับราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                                  ที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต าบลภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 



 


