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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ท่ีมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ รอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 เพ่ือศึกษาการ
ทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปท่ี 1  กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา2560 จํานวน 31 คนซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจต
คติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการศึกษาพบวา  
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  

อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ 

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดเีมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรยีนคณิตศาสตรตามลําดับ 

 
คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใช เทคนิค TAI / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/  
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  ทักษะการทํางานเปนทีม  / เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

Abstract 
The purpose of this research.  To compare mathematics achievement by after learning by using 

Team Assisted Individualization  of Grade 7 students of criterion. To compare mathematics achievement 
by using Team Assisted Individualization of Grade 7 students before and after  learning  management To 
study teamwork skills of grade 7 students  after learning by using Team Assisted Individualization. and 
the attitude in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 7. The 
sample group consisted of 31 students in grade 7 class 1 from Kamphaeng Phet provincial Administration 
Organization School using Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Team 
Assisted Individualization , Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.  
 The research results were as follows 
 1.  The grade 7 students got mathematics learning achievement after by using Team Assisted 
Individualization. higher than 70 percent of the criterion was not significant at .05 level 

 2. The grade 7 students got mathematics learning achievement by Team Assisted 
Individualization. after higher than before learning. significance at .05 level 
  3.  The grade 7 students teamwork Skills. After learning by using Team Assisted Individualization. 
Overall at high level. Were considering each item, it was found. Students agree to listen to the opinions 
of others. The highest average was. opinion Students have problem solving within the group and 
Students have the cooperation of members. in sequence 
  4.  The attitude in mathematics after learning by using using Team Assisted Individualization. 
Overall at high level. Were considering each item, it was found. The teacher gave me very good advice 
when I did not understand. Teachers make mathematics fun. The highest average. The equipment in the 
classroom makes me learn fun. And I am very enthusiastic when it comes to studying mathematics. in 
sequence. 
 
The keyword: Collaborative learning management using TAI technique. / Mathematics  achievement / 

Team work skills/Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันเปนยุคท่ีเรียกวายุคความรู ซึ่งเปนยุคท่ีผูเรียนตองเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  หรือเรียกไดอีกอยางวา การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมี
องคประกอบ ดังน้ี 3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4 C (C ritical 
Thinking - การคิดวิเคราะห, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การรวมมือ และ Creativity-ความคิด
สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษา
แบบใหม ซึ่งการศึกษาท่ีดีสําหรับคนยุคใหมน้ัน ไมเหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปท่ีแลว การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะตอง
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของศิษยไปอยางสิ้นเชิง   และบทบาทของครูอาจารยก็ตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง  ครูท่ีรัก
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ศิษย  เอาใจใสศิษย  แตยังใชวิธีสอนแบบเดิมๆ  จะไมใชครูท่ีทําประโยชนแกศิษยอยางแทจริง กลาวคือ ครูท่ีมีใจแกศิษยยัง
ไมพอ ครูเพ่ือศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนท่ีการเรียน (ท้ังของศิษย และของตนเอง) ตอง
เรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูท่ีตนจัดใหแกศิษยดวย ครูเพ่ือศิษยตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” 
(teacher) ไปเปน “ครูฝก” (coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator) และตองเรียนรู
ทักษะในการทําหนาท่ีน้ี โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเน่ืองท่ีเรียกวา PLC (Professional 
Learning community) (วิจารณ พานิช, 2555: คํานํา) ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญตอพัฒนาการความคิดของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถ่ีถวน วิชาคณิตศาสตรยังสามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิต
และอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนในยุคสตวรรษท่ี 21 น้ี ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการทํางานเปนกลุมหรือ
เปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง คือการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมคีวามสามารถ
เกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการ
สอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตาม
ความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทาง
สังคมซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีทักษะการทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมายมากยิ่งข้ึน(สุรพงษ ทองเวียง. 2551)  

จากรายงานการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรปการศึกษา 2559  ซึ่งเปน
โรงเรียนมัธยมท่ีมีมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวานักเรียนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 68.53ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 

จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและเปนกิจกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการรวมมือ
กันทํางานเปนทีมนักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความ
เขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน 
ดังน้ันผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ใหสูงข้ึนและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ รอยละ 70 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

3.  เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปท่ี 1 

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1   
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนการรูแบบรวมมอืโดยใช

เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยม สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ รายวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องทศนิยมและเศษสวน ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 
             1. ทศนิยมและการเปรยีบเทียบทศนิยม 
             2. การบวกและการลบทศนิยม 
             3.  การคูณทศนิยม 
             4.  การหารทศนิยม 
             5.  การบวกและการลบเศษสวน 
             6. การคูณเศษสวน 
             7.  การหารเศษสวน 
             8.  ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน 

 ดานตัวแปร   
  ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
      - ทักษะการทํางานเปนทีม 
      - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 3 หอง 
จํานวน 97 คน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560  
 กลุมตัวอยางท่ี 

   การจดัการเรียนการสอนแบบ  
      รวมมือโดยใชเทคนิค TAI 
 

       -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
     - ทักษะการทํางานเปนทีม   
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 31 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  ซึ่งในแตละ

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูมี 5 ข้ันตอนไดแก ข้ันการเขารวมกลุม ข้ันนําเสนอบทเรียน ข้ันการศึกษากลุมยอย ข้ันการทดสอบ
ยอย ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยข้ันการเขารวมกลุมเปนการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน 
ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ข้ันนําเสนอครูสอนเน้ือหาแกนักเรียน ตามเน้ือหาของแตละหนวยการเรียน 
โดยใชสื่อการสอน ท้ังรูปธรรมและนามธรรมท้ังสาธิตและยกตัวอยางเพ่ือความเขาใจ ข้ันนําเสนอกลุมยอยนักเรียนแตละกลุม
จับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรมจากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสงใหเพ่ือนในกลุมตรวจถาตอบถูกหมดทุกขอ ให
เรียนตอแตถาตอบผิดบางใหซักถามเพ่ือนในกลุมเพ่ือชวยเหลือกอนท่ีจะถามครู  ข้ันการทดสอบยอย เมื่อนักเรียนทํา
แบบฝกหัดทักษะในสื่อท่ีไดเรียนจบแลว ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม    

   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขอ โดยขอโดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค(IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.45– 
0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39 

   3.  สรางแบบสังเกตการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความ
เท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และ
วิเคราะหคาความเช่ือมั่น 

   4.  สรางแบบวัดเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรในช้ันเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการ
หาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  การทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรกอนการจัดจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน จํานวน 8 ช่ัวโมง 
  3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
  4.  นักเรียนทําแบบการทํางานเปนทีมและ แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับ
เกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (one sample t-test) 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรใช
การทดสอบคาที (t-test dependent) 

 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 

เทคนิค TAI วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x�)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับมากท่ีสุด 
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  3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับนอย 
  1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับนอยท่ีสุด 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 

เทคนิค TAI ทศนิยมและเศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
  1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางท่ี 1 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช   
              เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ70 

 n k x� S.D. t  Sig 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 31 21 21.26 3.14    0.564 .651 

 P < .05 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน หลังการ

จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 21.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 และคา t = .564 และคา Sig. = .651 
 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ัน  
             มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N   x� S.D. t  Sig 

กอนเรียน 31 14.19 4.45 
17.25 .000 

หลังเรียน 31 21.26 3.14 

 P < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและ
เศษสวนหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t =-17.25 และคา Sig. = .000 
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 3.  เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคTAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ัน  
              มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

ทักษะการทํางานเปนทีม    x� S.D. แปลผล 

1.นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกัน 3.03 0.79        ปานกลาง 

2. นักเรียนมีการแบงหนาท่ีรับผดิชอบในกลุม 3.87 0.80 มาก 
3. นักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก 3.90 0.79 มาก 
4. นักเรียนมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น 4.19 0.65 มาก 
5. นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม 3.94 0.77 มาก 

รวม 3.98 0.76 มาก 

  
 จากตาราง 3 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม  หลังการจัดการเรียนการรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TAI โดยรวมมีทักษะการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก (x�= 3.98, S.D. = 0.76) เมื่อพิจาณารายขอ

พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น (x�= 4.19, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ 

นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม (x�= 3.94, S.D. = 0.77)  และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก (x�= 3.90, S.D. 
= 0.79)  ตามลําดับ 

4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  

 
ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง การจัดการเรียนการสอน   
              แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

เจตคติตอคณิตศาสตร x�   S.D.         แปลผล 
1. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก 3.81 0.74           มาก 
2. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ถึงช่ัวโมงเรียนคณติศาสตร 3.87 0.80 มาก 
3. ใบงานของครูยากเกินไปทําใหฉันไมเขาใจ 3.55 0.67 มาก 
4. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ 4.00 0.51 มาก 
5.การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ทําใหนักเรยีน
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายข้ึน 

  3.81 0.83           มาก 

6.วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ 3.77 0.76           มาก 
7. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล 3.81 0.70 มาก 
8. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI 

3.81 0.70 
มาก 

9. ครูทําใหการเรยีนคณติศาสตรสนุกสนาน 4.00 0.63           มาก 
10. อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน 3.90 0.79           มาก 

รวม 3.82 0.72           มาก 
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 จากตาราง 4 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TAI อยูในระดับมาก (x�= 4.19, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยาง

ดีเมื่อฉันไมเขาใจ (x�= 4.00, S.D. = 0.63)  ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน (x�= 4.00, S.D. = 0.51)  รองลงมา 

คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน (x�= 3.90, S.D. = 0.79)   และขาพเจามีความกระตือรือรนเมื่อถึง

ช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตร (x�= 3.87, S.D. = 0.80)  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ 

 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดเีมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรยีนคณิตศาสตรตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI กับเกณฑ สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากบริบทของนักเรียนท่ีแตกตาง นักเรียนบางสวนเปนนักกีฬา นักเรียนบางสวนเขามา
เรียนโดยโควตาเรียนดี และนักเรียนบางสวนเขามาโดยโควตาดนตรี ซึ่งโดยรวมแลวนักเรียนจะคละกันเปนสวนใหญ ซึ่งมีพ้ืน
บานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญแตก็นับวาอยูในระดับท่ีนา
พอใจแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ ทองเวียง(2551) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรุแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TAI เรื่อง
ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 
70 
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา แสดงใหเห็นการจดัการเรียนรูแบบรวมมอื น้ันเปนการเพ่ิมทักษะทางสังคมใหกับผูเรยีนทุกคนให
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมากข้ึน สงเสริมใหเกิดความรับผดิชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายใน
การเรยีน จนเกิดความสําเร็จในท่ีสุดสอดคลองกับวิจัยของ ณัฐพร โพธ์ิเอ่ียม (2550) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรยีนรูเรื่อง 
โจทยปญหาของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ 
แกปญหาของPolya ผลการวิจยัพบวานักเรียนมผีลการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวม
อยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญท่ีจะชวยใหสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จ ดังน้ัน 
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สมาชิกในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกันซึ่งสอดคลองกับวิจัยของพรพิมล ใจโต (2552) ไดศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI 
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมอยูในระดับปานกลาง 
4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวมอยู
ในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนมีความกระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตร จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกใน
กลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกองสิน ออนวาด 
(2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี2 โดยใชการเรียน
แบบรวมมือผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีใชการเรียน
แบบรวมมือสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ครูสามารถนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเน้ือหาอ่ืนๆเน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบTAIจะชวยพัฒนาการทํางาน
เปนทีมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน 
  2.  ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องทศนิยมและเศษสวนพบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาในเรือ่งการวิเคราะห
โจทยและการคํานวณหาคําตอบครูผูสอนใหนักเรียนทํางานเปนทีม เพ่ือใหนักเรียนไดชวยกันทํากิจกรรมตางๆ และนักเรียนท่ี
เกงภายในกลุมจะชวยเหลือนักเรียนท่ีออนกวา 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและการเอาตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI และเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรอ่ืนๆในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรอ่ืนและระดับช้ันอ่ืนๆ 
  3.  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใช เทคนิค TAI กับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
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