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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค1เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 เจตคติต_อวิทยาศาสตร1 และ
พฤติกรรมการทำงานกลุ_มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team
Games Tournament) เรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตัวอย_างวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปbการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน ที่ไดeมาจากวิธีการสุ_มแบบกลุ_ม ซึ่งไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือ
เทคนิ ค TGT 5 ขั ้ น ตอน คื อ 1) ขั ้ น นำ 2) ขั ้ น จั ด ที ม 3) ขั ้ น จั ด การแข_ ง ขั น 4) ขั ้ น การวั ด ประเมิ น ผล 5) ขั ้ น สรุ ป
วิเคราะห1ขeอมูลโดยใชeค_าเฉลี่ย ส_วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีกรณีตัวอย_างไม_เปuนอิสระต_อกันและกรณีตัวอย_าง
กลุ_มเดียว ผลการวิจัย พบว_า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับ
การจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT หลั ง เรี ย นสู ง กว_ า ก_ อ นเรี ย นและสู ง กว_ า เกณฑ1 ร e อ ยละ 70 2) เจตคติ ต_ อ
วิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว_า
ก_อนเรียน 3) พฤติกรรมการทำงานกลุ_มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค
TGT หลังเรียนอยู_ในระดับดี
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Abstract
The purposes of this study were to study of science learning achievement, attitudes towards
science and group working behaviors of ninth grade students before and after using the TGT technique
(Team Games Tournament) on genetic inheritance. The samples used in this study were a total of 41
ninth grade students who were selected by cluster random sampling method in the second semester of
academic year 2019. By using the model of cooperative learning activities, the TGT technique consists of
5 steps are 1) the lead stage, 2) the team organization stage, 3) the competition stage, 4) the evaluation
stage, and 5) the conclusion stage. Statistics used to analyze the data were mean, standard deviation,
dependent and one-sample t-Test. The results of the research were as follows: 1) Science learning
achievement of ninth grade students was higher after learning using the TGT technique and exceed 70%
of the criteria., 2) Attitude towards science of ninth grade students was higher after learning using the TGT
technique., 3) Group working behaviors of ninth grade students were at a good level after learning using
the TGT technique.
Keywords: TGT cooperative learning management, science learning achievement, attitudes towards
science, group working behaviors
บทนำ
วิทยาศาสตร1มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปêจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร1เกี่ยวขeองกับมนุษย1ทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจำวันและสายงานอาชีพต_าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชeและผลผลิตต_าง ๆ ที่มนุษย1ไดeสรeางขึ้นมาเพื่อใชe
อำนวยความสะดวกในชีวิตการทำงาน ช_วยใหeมนุษย1ไดeพัฒนาวิธีการคิด ทั้งความคิดที่เปuนเหตุและความคิดที่เปuนผล ความคิด
สรeางสรรค1 การคิดวิเคราะห1 วิจารณ1 มีทักษะในการคeนควeาหาความรูe มีความสามารถในการแกeปêญหาอย_างเปuนระบบ ทุกคน
จึงจำเปuนตeองไดeรับการพัฒนาความรูeทางวิทยาศาสตร1 เพื่อที่จะมีความรูeความเขeาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย1
สรeางสรรค1ขึ้น สามารถนำความรูeไปใชeอย_างมีเหตุผล สรeางสรรค1 และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห_งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในดeานยุทธศาสตร1การพัฒนาประเทศ ดeานการพัฒนา
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไดeใหeความสำคัญกับการใชeองค1ความรูeทางวิทยาศาสตร1 ผลงานวิจัยและพัฒนา
ความกeาวหนeาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรeางสรรค1 ซึ่งถือเปuนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหeดียิ่งขึ้นไดe (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห_งชาติ, 2559) ดังนั้น การเรียนรูeทางวิทยาศาสตร1จึงไม_ใช_
เปuนเพียงเพื่อสรeางความรูeดeานวิทยาศาสตร1ที่นำไปสู_การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเท_านั้น แต_การเรียนรูeทางวิทยาศาสตร1ยังมี
บทบาทในการพัฒนาบุคคลในดeานการคิด กระบวนการแกeปêญหา ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการศึกษาคeนควeาหา
ความรูeและทักษะในการสื่อสาร ดังนั้นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร1 นักเรียนควรไดeรับการพัฒนา และสรeางความเขeาใจว_า
วิทยาศาสตร1เปuนทั้งความรูeและกระบวนการสืบเสาะหาความรูe
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร1ในปêจจุบัน ผูeเรียนควรไดeรับการกระตุeนส_งเสริมใหeเกิดความสนใจและกระตือรือรeน
ที ่ จ ะเรี ย นรู e ว ิ ท ยาศาสตร1 มี ค วามสงสั ย เกิ ด คำถามในสิ ่ ง ต_ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ โลกธรรมชาติ ร อบตั ว ฝî ก การรวบรวมขe อ มู ล
วิเคราะห1ผล นำไปสู_คำตอบของคำถาม สามารถตัดสินใจดeวยการใชeขeอมูลอย_างมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
มีการจัดกระบวนการเรียนรูe โดยจัดใหeมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหeสอดคลeองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน
โดยคำนึงถึงความแตกต_างระหว_างบุคคล ฝîกทักษะกระบวนการคิด การจัดการปêญหา การเผชิญสถานการณ1และการประยุกต1
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ความรูeมาใชeเพื่อปïองกันแกeไขปêญหา การจัดการเรียนการสอนใหeนักเรียนไดeเรียนรูeจากประสบการณ1จริง ฝîกการปฏิบัติใหe
คิดเปuน ทำเปuน รักการอ_าน และเกิดการใฝóรูeอย_างต_อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห_งชาติ, 2545)
ผูeวิจัยทำการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ตั้งแต_ปbการศึกษา 2559 จนถึงปêจจุบัน พบว_า
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร1ในปêจจุบันมีปêญหาประการแรก คือ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร1ส_วนใหญ_เนeนเนื้อหา
ใหeนักเรียนท_องจำ เพราะตeองการใหeนักเรียนไดeเรียนรูeเนื้อหาที่มีปริมาณมากในระยะเวลาที่จำกัด ทำใหeนักเรียนมีการคิด
วิเคราะห1 สังเคราะห1 และบูรณาการความรูeต_าง ๆ ไดeไม_ดีเท_าที่ควรจะเปuน ประการที่สอง คือ ครูใชeเทคนิคการสอนที่
ไม_หลากหลาย เนื่องจากการเรียนวิทยาศาสตร1บางเนื้อหาใชeระยะเวลานาน เนื้อหาค_อนขeางเขeาใจยาก เนeนใหeนักเรียนท_องจำ
จึงส_งผลใหeผูeเรียนไม_เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากเท_าที่ควร อาจทำใหeผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาไดeไม_ดี ประการสุดทeาย
คือ สื่อการสอนไม_น_าสนใจ และไม_หลากหลาย เนื่องมาจากครูบางท_านสอนเนื้อหาเดิมเปuนเวลานานหลายปb จึงยังใชeสื่อ
การสอนในรูปแบบเดิมอยู_ ซึ่งไม_อาจกระตุeนความสนใจของนักเรียนในปêจจุบันไดe การผลิตสื่อการสอนที่น_าสนใจและ
หลากหลายจะช_วยใหeนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (ณฐิตา วงศ1ใหญ_, สัมภาษณ1, 31 มกราคม 2562) และจาก
การสัมภาษณ1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 (ปภาวรินทร1 ชูยัง, สัมภาษณ1, 31 มกราคม 2562) นักเรียน กล_าวว_า “ครูบางท_าน
ยังบรรยายความรูe สอนใหeนักเรียนท_องจำมากกว_าการจัดการเรียนการสอนในหeองเรียนที่ใหeนักเรียนไดeลงมือปฏิบัติหรือทำ
กิจกรรมที่ครูจัดขึ้น ไม_ส_งเสริมใหeนักเรียนแสวงหาความรูeดeวยตนเอง ใหeนักเรียนจดบทเรียนตามเอกสารประกอบการเรียนที่ครู
เตรียมไวeใหe” จากสภาพปêญหาที่ไดeกล_าวมาขeางตeนเหล_านี้เปuนผลทำใหeนักเรียนขาดความกระตือรือรeนและความสนใจเรียน
จึงส_งผลใหeนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร1ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ต่ำลง ดังจะเห็นไดeจากผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ช_ ว งชั ้ น ที่ 3 (มั ธ ยมศึ ก ษาปb ท ี ่ 3)
วิชาวิทยาศาสตร1ของประเทศไทย ปbการศึกษา 2559-2561 พบว_า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ดeานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ_มสาระการเรียนรูeวิทยาศาสตร1 ในปbการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท_ากับ 34.99 ปbการศึกษา
2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท_ากับ 32.28 และในปbการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท_ากับ 36.10 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยเฉพาะเนื ้ อ หา เรื ่ อ ง การถ_ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ซึ ่ ง อยู _ ใ นสาระที ่ 1 สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต กั บ กระบวนการดำรงชี วิ ต
เมื่อพิจารณาตามสาระการเรียนรูe พบว_า ในปbการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท_ากับ 40.56 ปbการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย
เท_ากับ 35.58 และในปbการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท_ากับ 45.08 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห_งชาติ, 2561) จะเห็นไดeว_าในแต_ละปbมีคะแนนเฉลี่ยอยู_ในระดับต่ำ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม_ถึงรeอยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 100 คะแนน
ผลการศึกษาปêญหาที่เกิดขึ้นดeานเนื้อหาในการจัดการเรียนรูe เรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบดeวยเนื้อหา ไดeแก_ 1) ลักษณะทาง
พันธุกรรม 2) โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 3) กระบวนการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4) ความผิดปกติทางพันธุกรรม
5) การใชeประโยชน1จากความรูeดeานพันธุศาสตร1 ทำใหeครูทราบถึงปêญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จากการพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว_า นักเรียนส_วนใหญ_ไม_ค_อยเขeาใจเนื้อหาเรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สังเกตไดeจาก
การถามตอบในหeองเรียน และผลการทดสอบหลังเรียนในแต_ละครั้งที่ครูจัดทดสอบขึ้น ในส_วนของเนื้อหาเรื่อง การถ_ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมเปuนเรื่องที่มีรายละเอียดของเนื้อหาค_อนขeางซับซeอน ซึ่งถือว_าเปuนปêญหาที่สำคัญของการศึกษาในเรื่องนี้
ครูผูeสอนจึงจำเปuนที่จะตeองสรeางความเขeาใจใหeกับผูeเรียนในรูปแบบที่หลายหลายเพื่อส_งเสริมใหeนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูe
ที่แทeจริง ดังนั้นจึงเปuนหนeาที่ของครูในการคeนควeาพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อนำมาใชeในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอนในหeองเรียนธรรมดาใหeเปuนหeองเรียนที่น_าเรียน มุ_งเนeนใหeนักเรียนเกิดการเรียนรูe ทั้งดeานความรูe
ความคิด และพฤติกรรมการทำงานกลุ_มเพื่อใหeนักเรียนมีส_วนร_วมในกิจกรรมใหeมากที่สุด
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ในช_วงหลายปbที่ผ_านมาเกิดกระแสแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาขึ้นในระบบการศึกษาของไทยนักการศึกษา
หลายท_านไดeเริ่มตระหนักและไดeวิพากษ1วิจารณ1เกี่ยวกับในระบบการศึกษาของไทย กระบวนการเรียนการสอนที่เปuนอยู_ใน
ปêจจุบันนักเรียนไม_เกิดการเรียนรูeอย_างแทeจริง เพราะเปuนกระบวนการเรียนการสอนที่มุ_งเนeนการท_องจำมากกว_าการใหe
นักเรียนรูeจักคิดวิเคราะห1และแสวงหาความรูeดeวยตนเอง ทำใหeนักเรียนไม_ไดeเกิดการพัฒนากระบวนการคิดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น และไม_ไดeปลูกฝêงความรูeสึกรักเรียน จึงนำไปสู_ภาวะวิกฤตทางการศึกษาต_อไป (ชาญณรงค1 พรรุ_งโรจน1, 2546)
การจัดการเรียนรูeแบบดั้งเดิมจะตอบสนองความตeองการของยุคอุตสาหกรรม คือ การผลิตคนใหeเปuนแรงงานที่ทำตามรูปแบบที่
กำหนดไวe ปêจจุบันอยู_ในช_วงของศตวรรษที่ 21 เปuนยุคแห_งขeอมูลข_าวสาร ยุคที่ตeองการคนที่มีทักษะการคิดการแกeปêญหา และ
ความคิดสรeางสรรค1 ดังนั้น นักการศึกษาทั่วโลกจึงเห็นความจำเปuนที่ตeองปฏิรูปการศึกษาใหม_ เปïาหมายที่สำคัญที่สุด คือ
ตeองปรับกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม_แทนการสอนแบบดั้งเดิม (กมลรัตน1 ฉิมพาลี, 2559) โดยเปลี่ยนจากการเนeน
เนื้อหาในตำรามาเปuนการสอนโดยใชeเทคนิคการเรียนรูeที่หลากหลายในการกระตุeนผูeเรียนใหeมีส_วนร_วมในชั้นเรียน รวมถึง
การส_ ง เสริ ม บรรยากาศในหe อ งเรี ย นเพื ่ อ ใหe เ กิ ด ความสนุ ก สนานในการเรี ย น โดยเฉพาะการลงมื อ ปฏิ บ ั ต ิ ด e ว ยตนเอง
ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสามารถนำนักเรียนไปสู_เปïาหมายที่พึงประสงค1ของการเรียนวิทยาศาสตร1 คือ
การเนeนนักเรียนเปuนสำคัญ และวิธีการหนึ่งที่นิยมใชe คือ การเรียนรูeแบบร_วมมือ (cooperative learning)
การเรียนรูeแบบร_วมมือ นับว_าเปuนวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ_มการทำงานเพื่อส_งเสริมการเรียนรูeและเพิ่มพูนแรงจูงใจ
ทางการเรียน การเรียนแบบร_วมมือไม_ใช_วิธีการจัดนักเรียนเขeากลุ_มรวมกันแบบธรรมดาแต_เปuนการรวมกลุ_มอย_างมีโครงสรeางที่
ชั ด เจน เทคนิ ค TGT เปu น อี ก หนึ ่ ง เทคนิ ค ของการเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ TGT ย_ อ มาจาก Team Games Tournament
(ทิศนา แขมณี, 2547) หรือการเรียนแบบร_วมมือเทคนิคการแข_งขันระหว_างกลุ_มดeวยเกม เปuนวิธีเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนeนนักเรียนเปuนศูนย1กลาง โดยมีการจัดนักเรียนรวมกันเปuนกลุ_มย_อย สมาชิกภายในกลุ_มจะร_วมมือกันทำงาน และมี
ปฏิสัมพันธ1ต_อกันเพื่อช_วยเหลือสนับสนุน กระตุeนและส_งเสริมการทำงานเพื่อสมาชิกในกลุ_มใหeประสบความสำเร็จ การจัด
การเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT เปuนเทคนิคการจัดการเรียนรูeที่น_าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งที่จะนำมาใชeในการพัฒนา
การจัดการเรียนรูeวิทยาศาสตร1 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูeรูปแบบนี้จะสนองความแตกต_างระหว_างบุคคล สรeางความสนใจ
ใหeนักเรียน อีกทั้งยังช_วยใหeนักเรียนเขeาใจเนื้อหาในบทเรียนไดeง_ายขึ้นและถูกตeองตรงตามจุดมุ_งหมาย รวมทั้งส_งเสริมเจตคติต_อ
วิทยาศาสตร1และพฤติกรรมการทำงานกลุ_มดeวย
การจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT ที่ผูeวิจัยไดeสังเคราะห1ขึ้นตามแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข1 (2542)
ซึ่งแตกต_างจากของบุคคลอื่น เพราะเปuนรูปแบบการสอนที่เนeนใหeผูeเรียนไดeเรียนรูeดeวยตนเอง โดยครูเปuนผูeตั้งคำถามเพื่อกระตุeน
ใหeผูeเรียนไดeลงมือปฏิบัติคeนหาคำตอบ ส_งเสริมใหeผูeเรียนไดeเกิดการเรียนรูeแบบร_วมมือ กระตุeนใหeผูeเรียนสนใจเรียนอย_างต_อเนื่อง
สรeางเสริมบรรยากาศในการเรียนรูe ผูeเรียนมีส_วนร_วมในกระบวนการเรียนรูeทุกขั้นตอนของกิจกรรม และมีการช_วยเหลือพึ่งพา
ซึ่งกันและกันภายในกลุ_มมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดeแก_ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นนำ ผูeสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเขeาสู_บทเรียนดeวย
สื่อการเรียนการสอนที่น_าสนใจ ขั้นที่สอง ขั้นจัดทีม ผูeสอนแบ_งกลุ_มผูeเรียนโดยจัดใหeคละความสามารถและเพศ ประกอบดeวย
เก_ง ปานกลาง และอ_อน ขั้นที่สาม ขั้นจัดการแข_งขัน ผูeสอนจัดการแข_งขันที่มีตัวแทนของแต_ละกลุ_มมาร_วมแข_งขันกันตาม
กติกา ขั้นที่สี่ ขั้นการวัดประเมินผล ผูeสอนวัดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูeเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม ใหeคะแนนการแข_งขัน
ในแต_ละทีม และขั้นสุดทeาย ขั้นสรุป มีการรวมคะแนนการแข_งขันของแต_ละกลุ_มและใหeคะแนนโบนัสกลุ_มที่ไดeคะแนนรวม
สูงสุดพรeอมทั้งกล_าวยกย_องชมเชย และจากการศึกษางานวิจัยของ จินตนา เชื่อปêญญา (2561) นราวดี จeอยรุ_ง (2559) และ
วินุรักษ1 สุขสําราญ (2553) ชี้ใหeเห็นว_า การจัดการเรียนการสอนแบบร_วมมือเทคนิค TGT มีแนวโนeมทำใหeนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1และเจตคติต_อวิชาวิทยาศาสตร1หลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียน และนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงาน
กลุ_มสูงขึ้น
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ขeอมูลจากที่กล_าวมาขeางตeนนำมาซึ่งการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT ร_วมกับเนื้อหาเรื่อง
การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ผูeวิจัยสังเคราะห1ขึ้นตามแนวคิด
ของ วัฒนาพร ระงับทุกข1 (2542) ซึ่งมีจุดเด_นในดeานการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถนำกิจกรรมเกมที่น_าสนใจเขeามา
เกี่ยวขeองในแต_ละบทเรียน และเปuนเทคนิคหนึ่งที่ช_วยใหeนักเรียนสามารถเรียนรูeไดeอย_างสนุกสนาน โดยนักเรียนเปuนผูeลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม เนeนการฝîกกระบวนการคิด การแกeปêญหา การเผชิญสถานการณ1 และเปüดโอกาสใหeนักเรียนมีส_วนร_วมใน
การทำกิจกรรมร_วมกัน สามารถจดจำเนื้อหาในบทเรียนไดeง_ายขึ้น ซึ่งจะส_งผลใหeนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต_อ
วิทยาศาสตร1และพฤติกรรมการทำงานกลุ_มของนักเรียนสูงขึ้น (ภาพ 1)
ภาพ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตLน
การจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team
Games Tournament) ตามแนวคิดของ วัฒนาพร
ระงับทุกข1 (2542) ไดeแก_
ขั้นที่ 1 ขั้นนำ
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทีม
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการแข_งขัน
ขั้นที่ 4 ขั้นการวัดประเมินผล
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1
2. เจตคติต_อวิทยาศาสตร1
3. พฤติกรรมการทำงานกลุ_ม

วัตถุประสงค:
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 เรื่องการถ_ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมก_อนและหลังการไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 เรื่องการถ_ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมหลังการไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Teams Games Tournament) เทียบกับ
เกณฑ1รeอยละ 70
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต_อวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ก_อนและหลังการไดeรับการจัด
การเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament)
4. เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทำงานกลุ _ ม ของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปb ท ี ่ 3 หลั ง การไดe ร ั บ การจั ด การเรี ย นรูe
แบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament)
วิธีการวิจัย
ผู e ว ิ จ ั ย กำหนดขั ้ น ตอนวิ ธ ี ด ำเนิ น การวิ จ ั ย ออกเปu น 3 ขั ้ น ตอน ไดe แ ก_ ตั ว อย_ า ง เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชe ใ นการวิ จ ั ย และ
การวิเคราะห1ขeอมูล ดังนี้
1. ตัวอย=าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปbการศึกษา 2562 รวม 41 คน ที่ไดeมาโดยใชe
วิธีการสุ_มแบบกลุ_ม (cluster random sampling) โดยใชeหeองเรียนเปuนหน_วยในการจัดกลุ_ม ซึ่งแต_ละหeองเรียนมีการจัด
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นักเรียนแบบคละความสามารถ โดยสุ_มมาจำนวน 1 หeองเรียน สำหรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team
Games Tournament) เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. เครื่องมือที่ใชLในการวิจัย มีดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชLในการดำเนินการวิจัย
2.1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู e ว ิ ช าวิ ท ยาศาสตร1 ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปb ท ี ่ 3 ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน_วยการเรียนรูeที่ 6 เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ไดeแก_ 1) ลักษณะทาง
พันธุกรรม 2) โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 3) กระบวนการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4) ความผิดปกติทางพันธุกรรม และ
5) การใชeประโยชน1จากความรูeดeานพันธุศาสตร1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูeในแต_ละแผนการจัดการเรียนรูeวิชา
วิทยาศาสตร1 ประกอบไปดeวยเทคนิค TGT 5 ขั้นตอน ไดeแก_ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นนำ ผูeสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเขeาสู_บทเรียน
ดeวยสื่อการเรียนการสอนที่น_าสนใจ กระตุeนความสามารถของผูeเรียน ขั้นที่สอง ขั้นจัดทีม ผูeสอนแบ_งกลุ_มผูeเรียนโดย จัดใหeคละ
ความสามารถและเพศ กลุ_มละ 4-6 คน แต_ละกลุ_มประกอบดeวย เก_ง 1 คน ปานกลาง 2-4 คน และอ_อน 1 คน ขั้นที่สาม
ขั้นจัดการแข_งขัน ผูeสอนจัดการแข_งขันที่มีตัวแทนของแต_ละกลุ_มมาร_วมแข_งขันกันตามกติกา ขั้นที่สี่ ขั้นการวัดประเมินผล
ผูeสอนวัดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูeเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมใหeคะแนนการแข_งขันในแต_ละทีม และขั้นสุดทeาย ขั้นสรุป
มีการรวมคะแนนการแข_งขันของแต_ละกลุ_มและใหeคะแนนโบนัสกลุ_มที่ไดeคะแนนรวมสูงสุดพรeอมทั้งกล_าวยกย_องชมเชย
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดeานความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูe พบว_า มีค_าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งมีความเหมาะสม
ในระดับมาก
2.2 เครื่องมือที่ใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูล
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เปuนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (multiple choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขeอ 40 คะแนน ใชeวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนก_อนและหลังเรียน ประกอบดeวยเนื้อหาเรื่อง 1) ลักษณะทางพันธุกรรม วัดพฤติกรรมการเรียนรูeดeานความจำ
ความเขeาใจ การประยุกต1ใชe และการวิเคราะห1 2) โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน วัดพฤติกรรมการเรียนรูeดeานความเขeาใจ
การวิเคราะห1 และการประเมินค_า 3) กระบวนการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วัดพฤติกรรมการเรียนรูeดeานความจำ
ความเขeาใจ 4) ความผิดปกติทางพันธุกรรม วัดพฤติกรรมการเรียนรูeดeานความจำ ความเขeาใจ และการประยุกต1ใชe และ
5) การใชeประโยชน1จากความรูe ดeานพันธุศาสตร1 วัดพฤติกรรมการเรียนรูeดeานความจำ ความเขeาใจ และการประยุกต1ใชe
ซึ่งผูeวิจัยนำไปใชeกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว_า ค_าความยากง_าย (p) มีค_าเท_า
0.74 อยู_ในระดับค_อนขeางง_าย และค_าอำนาจจำแนก (r) เท_ากับ 0.46 จำแนกค_อนขeางสูง (ลeวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,
2543)
2.2.2 แบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1 เปuนแบบวัดความรูeสึกของนักเรียนที่มีต_อวิชาวิทยาศาสตร1 ในเชิง
บวกหรือเชิงลบ โดยนักเรียนเปuนผูeประเมิน แบ_งออกเปuน 5 ดeาน ไดeแก_ ดeานความคิดเห็นทั่วไปต_อวิชาวิทยาศาสตร1 ดeาน
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร1 ดeานการแสดงออกหรือมีส_วนร_วมในกิจกรรมที่เกี่ยวขeองกับวิชาวิทยาศาสตร1 ดeานการเห็น
ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร1 ดeานการนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร1 ในแต_ละดeานจะมีขeอคำถาม จำนวน 3 ขeอ มีระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง เห็นดeวยอย_างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นดeวย 3 หมายถึง ไม_แน_ใจ 2 หมายถึง ไม_เห็นดeวย และ
1 หมายถึง ไม_เห็น ดeว ยอย_า งยิ่ง ผลการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือ พบว_า ค_า อำนาจจำแนก (r) เท_า กับ 0.70 จำแนก
ค_อนขeางสูง (ลeวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) สามารถนำไปใชeไดe ผูeวิจัยจึงคัดเลือกแบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1
จำนวน 15 ขeอ 75 คะแนน สำหรับใชeประเมินก_อนและหลังเรียน
2.2.3 แบบประเมินพฤติก รรมการทำงานกลุ_ม เปuนแบบประเมิน พฤติก รรมของนัก เรีย น โดยครูเปuน
ผูeประเมินระหว_างที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดeวยขeอคำถามเชิงบวกทั้งหมด แบ_งออกเปuน 5 ดeาน ไดeแก_
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ดeานการวางแผนการทำงานร_วมกัน ดeานการใหeความช_วยเหลือ ดeานการแสดงความคิดเห็นร_วมกัน ดeานความกระตือรือรeน
เรียนรูeร_วมกันในกลุ_ม ดeานความรับผิดชอบ ซึ่งในแต_ละดeานจะมี ขeอคำถาม จำนวน 3 ขeอ โดยมีระดับความคิดเห็น 3 ระดับ คือ
3 หมายถึง มาก 2 หมายถึง ปานกลาง และ 1 หมายถึง นeอย ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว_าค_าอำนาจจำแนก (r)
เท_ากับ 0.75 จำแนกค_อนขeางสูง (ลeวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) สามารถนำไปใชeไดe ผูeวิจัยจึงคัดเลือกแบบประเมิน
พฤติกรรมการทำงานกลุ_ม จำนวน 15 ขeอ 45 คะแนน
3. การเก็บรวบรวมขLอมูล ผูeวิจัยเปuนผูeดำเนินการจัดการเรียนการสอนดeวยตนเอง ใชeเวลาทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง ไดeแก_
ทดสอบก_อนเรียน 1 ชั่วโมง (ทำแบบทดสอบ 40 นาที, ทำแบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1 20 นาที) การจัดการเรียนการสอน
15 ชั่วโมง เปuนเวลา 5 สัปดาห1 สัปดาห1ละ 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูe จำนวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง และทดสอบ
หลังเรียน 1 ชั่วโมง (ทำแบบทดสอบ 40 นาที, ทำแบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1 20 นาที) โดยแบ_งออกเปuน 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห1ในการทดลองสอน
และเก็บรวบรวมขeอมูล
3.2 ชี้แจงใหeนักเรียนเขeาใจวัตถุประสงค1 และบทบาทหนeาที่ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
3.3 ดำเนินการทดสอบก_อนเรียน (pretest) กับกลุ_มตัวอย_างโดยการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร1 เรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และแบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1 เปuนเวลา 1 ชั่วโมง บันทึกผลไวeเพื่อ
เปuนคะแนนก_อนเรียนสำหรับการวิเคราะห1ขeอมูล
3.4 ดำเนินการสอน โดยผูeวิจัยทำการสอนกลุ_มตัวอย_างดeวยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร1
เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) ไป
ทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 15 ชั่วโมง (แผนการจัดการเรียนรูe 5 แผน) โดยนำกิจกรรมเกมที่ผูeวิจัยสรeางเขeามาใชeในแต_ละ
แผนดังนี้ แผนที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม : เกมบิงโกลักษณะพันธุกรรม แผนที่ 2 โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน : เกม
Kahoot เรื่องโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน แผนที่ 3 กระบวนการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม : เกมตามล_าหาพ_อแม_ แผนที่
4 ความผิดปกติทางพันธุกรรม : เกมแฟนพันธุ1แทeโรคทางพันธุกรรม และแผนที่ 5 การใชeประโยชน1จากความรูeดeานพันธุศาสตร1
: เกมตำรวจจับโจร ในระหว_างการทำกิจกรรม ครูจะสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ_มของนักเรียนหลังจากทำ
กิจกรรมในทุกครั้ง
3.5 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการสอน จึงทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ดeวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 เรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แบบวัดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1 กับกลุ_มตัวอย_างโดยใชe
การจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เปuนเวลา 1 ชั่วโมง บันทึกผลไวeเพื่อเปuนคะแนน
หลังเรียนสำหรับการวิเคราะห1ขeอมูล
4. การวิเคราะห:ขLอมูล ผูeวิจัยดำเนินการวิเคราะห1ขeอมูล ดังนี้
วิเคราะห1ขeอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 และเจตคติต_อวิทยาศาสตร1ก_อนและ
หลังการไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) โดยใชeการทดสอบทีกรณีตัวอย_างไม_
เปuนอิสระต_อกัน (dependent samples t-test) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1หลังเรียนที่เกิด
จากการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เทียบกับเกณฑ1รeอยละ 70 โดยใชeการทดสอบ
ทีก รณีต ัว อย_า งกลุ_มเดีย ว (one samples t-test) อีก ทั้งวิเคราะห1พ ฤติก รรมการทำงานกลุ_มหลังเรีย นที่เกิด จากการจัด
การเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) โดยใชeการวิเคราะห1ค_าเฉลี่ย (M) และค_าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจัย
ผูeวิจัยสรุปผลการวิจัย โดยแบ_งผลการวิเคราะห1ออกเปuน 4 ขeอ ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 เรื่อง การถ_ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมก_อนและหลังเรียนแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) พบว_า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี ่ ย ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร1 เรื ่ อ งการถ_ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมหลั ง เรี ย นสู ง กว_ า ก_ อ นเรี ย น
อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยก_อนเรียนเท_ากับ 14.22 (SD = 1.86) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท_ากับ 29.44
(SD = 5.22) เมื่อพิจารณาแยกตามระดับพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย ไดeแก_ การจำ การเขeาใจ การนำไปใชe การวิเคราะห1 และ
การประยุกต1ใชe ดeานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดeานการจำ (M = 8.29 , SD = 1.47) รองลงมา คือ การเขeาใจ (M = 7.73, SD
= 1.05) การนำไปใชe (M = 6.71, SD = 2.10) การวิเคราะห1 (M = 5.95 , SD = 1.80) และการประยุกต1ใชe (M = 0.76, SD
= 0.44) ตามลำดับ (ตาราง 1)
ตาราง 1
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรE เรื่องการถIายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดPรับการจัดการเรียนรูP
แบบรIวมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
พฤติกรรมทาง
พุทธิพิสัย
การจำ
(10 คะแนน)
การเขeาใจ
(11 คะแนน)
การนำไปใชe
(10 คะแนน)
การวิเคราะห1
(8 คะแนน)
การประยุกต1ใชe
(1 คะแนน)
ภาพรวม
(40 คะแนน)
หมายเหตุ : *p < .05

n
41
41
41
41
41
41

กลุ_มทดลอง

M

SD

ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน

3.95 (39.50%)
8.29 (82.90%)
3.63 (33.00%)
7.73 (70.27%)
3.37 (33.70%)
6.71 (67.10%)
2.85 (35.60%)
5.95 (74.38%)
0.49 (49.00%)
0.76 (76.00%)
14.22 (35.60%)
29.44 (73.60%)

1.16
1.47
1.09
1.05
1.09
2.10
0.91
1.80
0.51
0.44
1.86
5.22

df

t

P

40

22.11

.000*

40

20.81

.000*

40

8.71

.000*

40

12.09

.000*

40

3.83

.000*

40

22.73

.000*

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 เรื่องการถ_ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ1รeอยละ 70 พบว_า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท_ากับ 29.44 คะแนน คิดเปuน 73.60% ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร1หลังเรียนสูงกว_าเกณฑ1รeอยละ 70 อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)
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ตาราง 2
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการถIายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดPรับการจัดการเรียนรูPแบบรIวมมือ
เทคนิคTGT (Team Games Tournament) หลังเรียนกับเกณฑEรPอยละ 70 (28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน)
คะแนน

n

M

SD

df

t

P

หลังเรียน

41

29.44

5.22

40

1.77

.000

หมายเหตุ : *p < .05
3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต_อวิทยาศาสตร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมก_อนและหลังเรียนแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) พบว_า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติ
ต_อวิทยาศาสตร1หลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียนอย_างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก_อนเรียน เท_ากับ 53.49
(SD = 6.28) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท_ากับ 56.34 (SD = 8.21) เมื่อพิจารณารายดeาน พบว_า ความคิดเห็นทั่วไปต_อวิชา
วิทยาศาสตร1 ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร1 การแสดงออกหรือการมีส_วนร_วมในกิจกรรมที่เกี่ยวขeองกับวิชาวิทยาศาสตร1
การเห็ น ความสำคั ญ ของวิ ช าวิ ท ยาศาสตร1 และการนิ ย มชมชอบในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร1 ดe า นที ่ ม ี ค ะแนนเฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ
ดeานการแสดงออกหรือการมีส_วนร_วมในกิจกรรมที่เกี่ยวขeองกับวิชาวิทยาศาสตร1 (M =12.27 , SD = 2.24) รองลงมา คือ
การเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร1 (M = 12.12, SD = 2.50) ความคิดเห็นทั่วไปต_อวิชาวิทยาศาสตร1 (M = 11.76,
SD = 2.10) การนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร1 (M = 10.22, SD = 1.92) และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร1 (M = 9.98,
SD = 2.14) ตามลำดับ (ตาราง 3)
ตาราง 3
ผลการเปรียบเทียบเจตคติตIอวิทยาศาสตรE เรื่องการถIายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกIอนเรียนและหลังเรียนที่ไดPรับการจัด
การเรียนรูPแบบรIวมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
เจตคติต_อวิทยาศาสตร1
ความคิดเห็นทั่วไปต_อวิชาวิทยาศาสตร1
(15 คะแนน)
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร1
(15 คะแนน)
การแสดงออกหรือการมีส_วนร_วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวขeองกับวิชาวิทยาศาสตร1 (15 คะแนน)
การเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร1
(15 คะแนน)
การนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร1
(15 คะแนน)
ภาพรวม
(75 คะแนน)
หมายเหตุ : *p < .05

n
41
41
41
41
41
41

กลุ_มทดลอง
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน
ก_อนเรียน
หลังเรียน

M
10.85 (72.30%)
11.76 (78.40%)
9.63 (64.20%)
9.98 (66.50%)
11.76 (78.40%)
12.27 (81.80%)
11.59 (77.30%)
12.12 (80.80%)
9.66 (64.40%)
10.22 (68.10%)
53.49 (71.30%)
56.34 (75.10%)

SD
1.33
2.10
1.95
2.14
1.83
2.24
2.16
2.50
1.68
1.92
6.28
8.21

df

t

P

40 3.24

.001*

40 2.56

.007*

40 3.19

.001*

40 3.52

.000*

40 2.29

.014*

40 4.61

.000*
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4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ_ม เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบ
ร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) หลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทำงานกลุ_มภาพรวม
ทุ ก ดe า นอยู _ ใ นระดั บ ดี (M = 2.53, SD = 0.50) โดยระดั บ ดี คื อ ค_ า เฉลี ่ ย ระหว_ า ง 2.01 - 3.00 (วาโร เพ็ ง สวั ส ดิ์ , 2551)
เมื ่ อ พิ จ ารณารายดe า น พบว_ า ดe า นที ่ ม ี ค ะแนนเฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ ดe า นการแสดงความคิ ด เห็ น ร_ ว มกั น ในกลุ _ ม (M = 2.58,
SD = 0.49) ดe า นความรั บ ผิ ด ชอบ (M = 2.57, SD = 0.50) ดe า นการทำงานร_ ว มกั น ในกลุ _ ม (M = 2.55, SD = 0.52)
ดeานความกระตือรือรeนเรียนรูeร_วมกันในกลุ_ม (M = 2.52, SD = 0.51) และดeานการวางแผนการทำงานร_วมกัน (M = 2.46,
SD = 0.50) ตามลำดับ ดังตารางต_อไปนี้
ตาราง 4
ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุIมเรื่องการถIายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดPรับการจัดการเรียนรูPแบบรIวมมือเทคนิค
TGT (Team Games Tournament) หลังเรียน (คะแนนเต็ม 45 คะแนน)
รายการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ_ม
1. ดeานการวางแผนการทำงานร_วมกัน
2. ดeานการทำงานร_วมกันในกลุ_ม
3. ดeานการแสดงความคิดเห็นร_วมกัน
4. ดeานความกระตือรือรeนเรียนรูeร_วมกันในกลุ_ม
5. ดeานความรับผิดชอบ
รวม

M (n = 41)
2.46
2.55
2.58
2.52
2.57
2.53

SD
0.50
0.52
0.49
0.51
0.50
0.50

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

อภิปรายผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร1 เจตคติต_อวิทยาศาสตร1และพฤติกรรมการทำงานกลุ_มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เรื่อง
การถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สามารถอภิปรายผลไดe ดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT (Team Games Tournament) เรื ่ อ งการถ_ า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม ตามแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข1 (2542) ส_งผลใหeเกิดประสิทธิภาพในการสอน ผูeเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรีย นที ่ ส ู ง ขึ ้ น โดยการจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT (Team Games Tournament) โดยที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนหลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียน และหลังเรียนสูงกว_าเกณฑ1รeอยละ 70 อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เปuนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรูeโดยใชe
กิจกรรมเกมเขeามาเกี่ยวขeองเปuนรูปแบบการสอนที่เนeนใหeผูeเรียนไดeเรียนรูeดeวยตนเอง โดยมีครูเปuนผูeตั้งคำถามเพื่อกระตุeนใหe
ผูeเรียนไดeลงมือปฏิบัติคeนหาคำตอบ มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนำ ครูจัดการเรียนการสอนหนeาชั้นเรียน เพื่อนำเขeาสู_บทเรียนดeวยสื่อการเรียนการสอนที่น_าสนใจใน
แต_ละกิจกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูจัดการเรียนการสอนเนื้อหาต_าง ๆ ดeวยวิธีการบรรยาย การถามตอบและการใชeกิจกรรมเกม
ซึ่งมีทั้งหมด 5 เกม ไดeแก_ เกมบิงโกลักษณะพันธุกรรม เกม Kahoot เรื่องโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน เกมตามล_าหาพ_อแม_
เกมแฟนพันธุ1แทeโรคทางพันธุกรรม และเกมตำรวจจับโจร
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การทำกิจกรรมดังกล_าวทำใหeผูeวิจัยเห็นถึงขeอดีและขeอเสียของการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team
Games Tournament) ขeอดี คือ เทคนิค TGT เปuนเทคนิคที่ดีของการเรียนรูeแบบร_วมมือในการช_วยส_งเสริมใหeผูeเรียนไดeเกิด
การเรียนรูe โดยผูeเรียนมีส_วนร_วมในกระบวนการเรียนรูeทุกขั้นตอนดังนี้ ผูeเรียนมีความเอาใจใส_รับผิดชอบตัวเองและกลุ_มร_วมกับ
สมาชิกอื่น ส_งเสริมใหeผูeเรียนที่มีความสามารถต_างกันไดeเรียนรูeร_วมกัน และผูeเรียนมีความตื่นเตeน สนุกสนานกับการเรียนรูe
จึงทำใหeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament)
เรื่องการถ_ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียนและหลังเรียนสูงกว_าเกณฑ1
รeอยละ 70 อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส_วนขeอเสียของการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games
Tournament) คือ ใชeเวลาในการดำเนินกิจกรรมต_าง ๆ มากกว_าวิธีการสอนปกติ เนื่องจากจะตeองใหeเวลากับกิจกรรม
การแข_งขันตอบปêญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ_ม ถeาผูeเรียนขาดความเอาใจใส_และความรับผิดชอบจะส_งผลใหe
ผลงานของกลุ_มและการเรียนรูeไม_ประสบความสำเร็จ และเปuนวิธีการที่ครูผูeสอนจะตeองเตรียมการ ดูแลเอาใจใส_ในกระบวนการ
เรียนรูeของผูeเรียนอย_างใกลeชิดถึงจะไดeผลดี
ขั ้ น ที่ 3 ขั ้ น จั ด การแข_ ง ขั น ครู แ บ_ ง กลุ _ ม นั ก เรี ย นโดยจั ด ใหe ค ละความสามารถและเพศ กลุ _ ม ละ 4-6 คน
ประกอบดeวย เก_ง ปานกลาง และอ_อน โดยแต_ละกลุ_มมาร_วมแข_งขันกันตามกติกา
ขั้นที่ 4 ขั้นการวัดประเมินผล ครูวัดผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมหรือการทำแบบฝîกหัด
ระหว_างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก_อนเรียนและหลังเรียน พรeอมทั้งใหeคะแนนการแข_งขันในแต_ละทีม
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร_วมกันสรุปบทเรียน รวมคะแนนการแข_งขันของแต_ละกลุ_มใหeคะแนนโบนัสกลุ_ม
ที่ไดeคะแนนรวมสูงสุด พรeอมทั้งมอบรางวัล เช_น การใหeคะแนนเพิ่มในรายวิชาวิทยาศาสตร1 เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม และ
กล_าวยกย_องชมเชยดeวยถeอยคำที่เสริมกำลังใจผูeเรียน หรือการมอบของรางวัลใหeกับสมาชิกกลุ_มทีไ่ ดeคะแนนรวมสูงสุด
2. การจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT (Team Games Tournament) เรื ่ อ งการถ_ า ยทอดลั ก ษณะ
ทางพันธุกรรม ส_งผลใหeเกิดประสิทธิภาพในการสอน ทำใหeผูeเรียนมีเจตคติต_อวิทยาศาสตร1หลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียน คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3/4 จำนวน 41 คน มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต_อวิทยาศาสตร1หลังเรียน เท_ากับ 56.34 ซึ่งสูงกว_า
ก_อนเรียน คือ 53.49 ผลการศึกษาดังกล_าว อาจจะมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games
Tournament) ซึ่งเปuนรูปแบบการสอนที่มีการจัดกลุ_มสมาชิกคละกัน โดยครูจะแบ_งกลุ_มใหeผูeเรียน ประกอบดeวย ผูeเรียนที่มี
ความสามารถแตกต_างกัน คือ เก_ง ปานกลาง และอ_อน ทำงานตามที่ไดeรับมอบหมายร_วมกัน ผูeเรียนไดeช_วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยผูeเรียนที่เก_งจะช_วยเหลืออธิบายเนื้อหาบทเรียนใหeเพื่อนในกลุ_มเขeาใจ ส_วนผูeที่เรียนไม_เก_งก็จะพยายามทำความเขeาใจ
บทเรียน ทำใหeผูeเรียนเกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของสมาชิกในกลุ_มและมีความภาคภูมิใจในความสำคัญของตนว_าเปuนส_วนหนึ่ง
ของกลุ_มการช_วยเหลือกันในหeองเรียน ทำใหeบรรยากาศในหeองเรียนผ_อนคลาย ไม_ตึงเครียด ผูeเรียนจึงรูeสึกสนุกสนานกับ
การเรียน และเห็นประโยชน1ของความสำคัญในการเรียน ส_วนขั้นตอนการทดสอบผูeเรียนทำแบบทดสอบเปuนรายบุคคลแลeว
นำผลคะแนนของสมาชิกประกาศใหeนักเรียนทราบพรeอมกันทั้งหeอง พรeอมทั้งใหeคำชมเชยและรางวัลสำหรับกลุ_มที่ไดeคะแนน
สูงสุด จึงทำใหeผูeเรียนมีความรูeสึกดีใจและภูมิใจที่เปuนส_วนหนึ่งในการทำกิจกรรมกลุ_มใหeประสบความสำเร็จ ดeวยเหตุผล
ดั ง กล_ า ว จึ ง ทำใหe น ั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปb ท ี ่ 3 ที่ ไ ดe ร ั บ การจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT (Team Games
Tournament) มีเจตคติต_อวิทยาศาสตร1หลังเรียนสูงกว_าก_อนเรียน
3. การจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เรื่อง การถ_ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ส_งผลใหeเกิดประสิทธิภาพในการสอน เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนการเรียนสอนโดยใชeกิจกรรมเกมเขeามา
เกี่ยวขeอง เนeนการจัดการเรียนการสอนที่ส_งเสริมใหeผูeเรียนไดeเรียนรูeร_วมกัน โดยครูจะแบ_งกลุ_มใหeผูeเรียน ประกอบดeวยผูeเรียนที่
มีความสามารถแตกต_างกัน คือ เก_ง ปานกลาง และอ_อน โดยผูeเรียนแต_ละคนจะมีหนeาที่รับผิดชอบของตนเองในการทำงาน
กลุ_ม ตeองอาศัยความร_วมมือของสมาชิกในกลุ_มไม_ว_าจะเปuนความเสียสละ ความรับผิดชอบ ตลอดจนใหeการช_วยเหลือและ
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ยอมรับซึ่งกันและกัน (ศุภวรรณ1 เล็กวิไล, 2539) ซึ่งสอดคลeองกับทฤษฎีการเรียนรูeแบบร_วมมือของสเปนเซอร1 เคแกน (Kagan,
1994) กล_าวคือ การเรียนรูeแบบร_วมมือสมาชิกจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมต_าง ๆ ในการใหeความร_วมมือ การช_วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ใหeกำลังใจซึ่งกันและกัน มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ1กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ_ม สิ่งที่ผูeวิจัยสังเกตไดeเพิ่มเติม คือ
พฤติกรรมการทำงานกลุ_มในการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) จะเกิดขึ้นไดeตeอง
อาศัยระยะเวลาใหeผูeเรียนไดeมีการปรับตัวเขeากับเพื่อน ๆ ในทีม โดยมีครูคอยกระตุeนใหeนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำงาน
กลุ_มร_วมกัน จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทำงานกลุ_มของนักเรียนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ พบว_า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปbที่ 3 ที่ไดeรับการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทำงาน
กลุ_มภาพรวมอยู_ในระดับดี
ขLอเสนอแนะ
ขLอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชL
ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูeแบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) เช_น ครูควรมี
การชี้แจงบทบาทของนักเรียนใหeเขeาใจขั้นตอนในการทำกิจกรรมอย_างชัดเจน เพื่อใหeสามารถปฏิบัติไดeถูกตeอง และไม_เกิด
ปêญหาในการทำกิจกรรม ตลอดจนชี้ใหeเห็นถึงประโยชน1ของการร_วมมือช_วยเหลือกัน รวมถึงการใหeกำลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อสรeางบรรยากาศของการเรียนรูe และครูผูeสอนควรมีการกระตุeนใหeนักเรียนตื่นตัวอยู_เสมอเพื่อใหeเกิดปฏิสัมพันธ1ร_วมกับ
สมาชิกคนอื่นในกลุ_ม เพื่อนำมาใชeในการจัดการเรียนรูeอย_างมีประสิทธิภาพ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูeดeวย
กิจกรรมเกมที่หลากหลาย เนeนใหeเกิดการเชื่อมโยงความรูeเดิมกับความรูeใหม_ เพื่อใหeนักเรียนเกิดการเรียนรูeอย_างต_อเนื่อง
ในส_วนของเนื้อหาที่จะเรียนต_อไป ซึ่งจะทำใหeเกิดผลดีต_อการจัดการเรียนการสอน
ขLอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต=อไป
ครู ค วรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู e แ บบร_ ว มมื อ เทคนิ ค TGT (Team Games Tournament) ต_ อ ทั ก ษะ
การเรียนรูeในดeานอื่น ๆ เช_น การสื่อสารและการร_วมมือ หรือการคิดอย_างมีวิจารณญาณและการแกeปêญหา เนื่องจากขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรูe นักเรียนจะตeองแกeไขปêญหาต_าง ๆ และตeองหาแนวทางแกeไขเพื่อใหeกลุ_มของตนเองไดeรับคะแนนมากที่สุด
ดังนั้น การจัดการเรียนรูeดังกล_าว น_าจะช_วยพัฒนาความสามารถในการแกeปêญหาทางวิทยาศาสตร1ไดeดี และการจัดการเรียนรูe
แบบร_วมมือเทคนิค TGT (Team Games Tournament) สามารถนำไปพัฒนาเจตคติต_อวิทยาศาสตร1ไดe แต_จะพบปêญหา
ดeานความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร1 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนในดeานนี้ต่ำสุด ครูผูeสอนควรศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรูeที่
หลากหลาย และนำไปใชeในขั้นนำเขeาสู_บทเรียน เพื่อเรeาความสนใจและเตรียมความพรeอมใหeกับนักเรียน เช_น เทคนิคการเปüด
คลิปวีดีโอที่น_าสนใจ อาจจะสามารถพัฒนาใหeนักเรียนเกิดเจตคติต_อวิทยาศาสตร1ในดeานดังกล_าวไดeดียิ่งขึ้น
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