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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจดัการเรียนรูแบบ TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติสาสตร 
แบบสังเกตการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคตติอคณติศาสตร วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
สูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรยีนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก 
โดยพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม และการรับฟงความคดิเห็น มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ความรวมมือกัน
ทํางาน และความมีนํ้าใจชวยเหลอืกันตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดบัมาก หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
เรื่อง อสมการ โดยพบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันได และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิรเิริ่มสรางสรรคตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูแบบ TAI / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานเปนทีม /  
  จตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 
 The purposes of this research were  to compare the mathematics achievement after learning by 
using Team Assisted Individualization for grade 9 with criterion at 60%, to compare the mathematics 
achievement before and after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, to study 
teamwork during learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, and to study the attitude 
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in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9. The sample was 32 
students in grade 9 year from Kamphaeng phet Provincial Administration Organization School. in Second 
semester, 2017. They were randomly selected by cluster random sampling. The tools including Team 
Assisted Individualization plans, Mathematical  achievement test, Teamwork’s observation, and the 
attitude toward in mathematics. Data analyzed by mean, Standard deviation, and t-test  
 The result of this study were as follow: 
 1. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted 
Individualization was higher than the 60 percent of the criterion significantly at .05 level,   
 2. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted 
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels, 
  3.  Grade 9 students had teamwork skills during learning by using Team Assisted Individualization 
was high level. 
 4.  Grade 9 students had the attitude toward mathematics after learning by using Team Assisted 
Individualization was high level. 
 
Keyword :  Learning using Team Assisted Individualization / Mathematics achievement /  
     Teamwork skills / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
   การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเปนการจัดการเรียนรูท่ีให
นักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูท่ีครูไม
ตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ (วิจารณ  พานิช, 2555) ซึ่งวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีสําคัญตอพัฒนาการความคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรู มีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน วิชาคณิตศาสตรยัง
สามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิตและอาชีพ 
   การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการ
ทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนและเพ่ือนรวมทีม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธี
หน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรูแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการ
สอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization 
Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริม
ความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI 
ยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร  เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูและการ
ทํางานเปนทีม โดยมีการคิดแกปญหารวมกันในกลุมเพ่ือนขณะปฏิบัติกิจกรรม (สุรพงษ  ทองเวียง, 2551) และวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI ยังสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน รวมไปถึงทําใหนักเรียนมี
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เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยเชนกัน (เสาวลักษณ พุมสําเภา, 2549) ดังน้ันวิธีการจัดการ
เรียนรูดังกลาวจึงเหมาะแกการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนรูน้ันทําใหผูเรียนเกิดความรู เกิด
ทักษะ และเกิดเจตคติท่ีสูงตอรายวิชาน้ันๆ 
   จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมสาํหรบักลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรและเปนกิจกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการ
รวมมือกันทํางานเปนกลุม นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรท่ีจําเปน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหสูงข้ึน 
และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
   1. หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูงกวากอน
เรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
     เน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อสมการ ประกอบดวย อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และโจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  ระยะเวลา 
   ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูแบบ TAI 
  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
      ทักษะการทํางานเปนทีม 
       เจตคตติอคณติศาสตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร  
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 87 คน 
 กลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 32 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
   1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ ซึ่งในแตละแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันการเขารวมกลุม โดยการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรยีนเกง ปาน
กลาง และออน  
    ข้ันท่ี 2. ข้ันนําเสนอบทเรียน โดยครูนําเสนอเน้ือหาแกนักเรียน ตามเน้ือหาของแตละหนวยการเรียน 
โดยใชสื่อการสอน ท้ังรูปธรรมและนามธรรมท้ังสาธิตและยกตัวอยางเพ่ือความเขาใจ  
    ข้ันท่ี 3. ข้ันการศึกษากลุมยอย โดยนักเรียนแตละกลุมจับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรยีน ทํากิจกรรม
จากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสงใหเพ่ือนในกลุมตรวจ  
   ข้ันท่ี 4. ข้ันการทดสอบยอย โดยนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะในสื่อท่ีไดเรยีนจบแลว   
    ข้ันท่ี 5. ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบประจําหนวย 
(Unit Test) ถาไมผาน 60% ผูสอนจะพิจารณาแกไขปญหาอีกครั้ง จนกวานักเรียนเขาใจ ครูคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม 
แลวจัดอันดับคะแนนของแตละกลุม 
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนขอสอบแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.66 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 
0.48– 1.00 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 – 0.50 
  3.  แบบสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.68 
  4.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.71 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.73 

 การจัดการเรียนรูแบบ TAI 
     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร  
    ทักษะการทํางานเปนทีม 
    เจตคติตอคณิตศาสตร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
  2.  การจดัการเรียนรูแบบ TAI จํานวน 8 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง  
  3.  สังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI  
 5.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 โดยใชการทดสอบคาที (one sample t-test)  
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  3.  การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI 
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  2.50 – 3.00   การทํางานเปนทีม   ระดับมาก 
  1.50 – 2.49   การทํางานเปนทีม   ระดับปานกลาง 
  1.00 – 1.49   การทํางานเปนทีม   ระดับนอย 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI วิเคราะห
โดยหาคาเฉลีย่ ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังน้ี 
  4.50-5.00  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
  3.50-4.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก 
  2.50-3.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง  
  1.50- 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย 
  1.00-1.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 กับเกณฑ 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลงัการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียน 
              ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 60 
 
 

การทดสอบ n k X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 32 18 24.94 2.154 18.217 .000 

 *p < .05  
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 จากตาราง 1  พบวา หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยมคีะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.94 โดยมีคา t = 18.217 และ Sig = .000 
 
 

  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. t Sig. 

     คะแนนกอนเรียน 32 11.56 3.775 
32.945 .000 

     คะแนนหลังเรียน 32 24.94 2.154 

 *p < .05 
 จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t = 32.945 และ Sig = .000 
 3.  การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ตาราง 3   แสดงผลการสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
              โรงเรยีนองคการบรหิารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

 ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับทักษะ 

1. การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม 3.00 0 มาก 

2. ความรวมมือกันทํางาน 2.91 0.3 มาก 

3. การแสดงความคิดเห็น  2.81 0.4 มาก 

4. การรับฟงความคิดเห็น 3.00 0 มาก 

5. ความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน 2.88 0.34 มาก 

รวม 2.92 0.21 มาก 

 จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก  ( X = 2.92 , S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาพบวา การแบง

หนาท่ีกันอยางเหมาะสม ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) และการรับฟงความคิดเห็น ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน ( X = 2.91 , S.D. = 0.30 ) และความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน ( X = 2.88 ,S.D.= 0.21 )  
ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
              โรงเรยีนองคการบรหิารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

เจตคติตอคณิตศาสตร X  S.D. ระดับเจตคติ 

1. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทันสมัย 4.34 0.65 มาก 
2. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
3. สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
4. เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรเปน ประโยชนตอความกาวหนาทาง เทคโนโลยีใหม  
    ในปจจุบัน 4.34 0.70 

 
มาก 

5. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรค 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
6. ท่ีเรียนคณติศาสตรเพราะตองเรียนตามหลักสูตร 4.34 0.60 มาก 
7. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาเบ่ือ 2.00 0.88 นอย 
8. ขาพเจาจะมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.38 0.79 มาก 
9. ขาพเจาชอบคนควาหาความรูเก่ียวกับคณิตศาสตร เพ่ิมเติมอยูเสมอ 3.97 1.05 มาก 
10. อยากเรยีนคณติศาสตรทุกวัน 3.47 1.22 ปานกลาง 

รวม 4.10 0.72 มาก 

 จากตาราง 4  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ โดยมีคาทางสถิติดังน้ี ( X = 4.10 , S.D. = 0.72 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล ( X = 4.78 , S.D. = 0.42 ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ( X = 4.72 , S.D. = 0.45 ) และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค( X = 4.63 ,  
S.D. = 0.49 )  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจดัการเรียนรูแบบ TAI หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรสูงกวา
เกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการทํางานเปนทีม
ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม และการรับฟง
ความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน  และความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน  ตามลาํดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดบัมาก หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
เรื่อง อสมการ โดยมคีาทางสถิตดิงัน้ี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรสอนใหมเีหตผุล มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ สามารถนําคณติศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิริเริ่มสรางสรรค ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
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   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน   
ทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ  ทองเวียง (2551) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนผานเกณฑ
รอยละ 70 
   2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง 
อสมการ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ จํานวน 8 แผน เพ่ือเปนรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลายสําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมี
ความตื่นตัว อยากท่ีจะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบ่ือ มีความแปลกใหม นักเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียน
มากยิ่งข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งข้ึน นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเน้ือหาท่ีเรียนอยาง
แทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิทางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3.  ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง 
อสมการ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจาก การจัดการเรียนรูแบบ 
TAI เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองชวยกันเพ่ือท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย
ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล  ใจโต  (2552) พบวา พฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาพรวมมีแนวโนมสูงข้ึนจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI  
   4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ TAI ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและ
สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กองสิน ออนวาด (2550) พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี หลังการเรียน
แบบรวมมือ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําเสนอผลการวิจัยไปใช 
   1.  กอนการจัดการเรียนรูแบบ TAI ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานเปนทีมและบทบาทหนาท่ีท่ีนักเรียนแต
ละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนท่ีมีตอ
ทีม ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนทีมดําเนินไปไดดวยดี 
   2.  ในการจัดการเรียนรูแบบ TAI จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI น้ัน นักเรียน
จะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํา
กิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนทีมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
   3.  ในการจัดการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
แสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกัน ใชวิธีใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําใหคนออนเกิดความมั่นใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
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   1.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและการเอา
ตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับช้ันอ่ืน ๆ 
   2.  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบ TAI กับการ
จัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
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