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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการ
เรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลัง
การจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑรอยละ 75 เพ่ือศึกษาการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือ
ศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีไดรับการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 31 คน  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการศึกษาพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร / การทํางานเปนทีม 
/ เจตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 

  The purposes of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8 
students before and after learning by Team Assisted Individualization. To compare the mathematics 
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achievement of grade 8 student after learning by Team Assisted Individualization for grade 8 with a 
75 percent of the criterion. To study team work skill of grade 8 students during learning by Team 

 Assisted Individualization and to study the attitudes toward mathematics of grade 8 students after 
learning by Team Assisted Individualization. The samples of 31 students in grade 8 class 1 from 
Kamphaeng Phet Provincial Administration Organization School. At 2nd semester in 2017. were 
selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments  of as follows; Team Assisted 
Individualization lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the team work 
skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by mean, 
standard deviation and t-test. 

  The result of research founded that. 
  1.  Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted 
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels, 
  2.  Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted 
Individualization technique was higher than the 70 percent of the criterion significantly at .05 
level,  
  3.  Grade 8 students had team work skill by using Team Assisted Individualization was high  
level. 
  4.  Grade 8 students had the attitude in mathematics after learning by Team Assisted 
 Individualization was high level. 
 
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  ซึ่ง
การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดย เปนการจัดการเรียนรู
ท่ีใหนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูท่ี
ครูไมตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลง
มือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ พานิช, 2555: 16-21) คณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบ
แผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตอง นอกจากน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ทําใหเปนคนท่ีสมบูรณ คิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน และมีความสมดุลท้ังรางกาย จิตใจสติปญญาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) 
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  การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมี
การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานเปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและของทีมหรือ
กลุม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวย
ผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือ
ทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีทักษะการ
ทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายมากยิ่งข้ึน (สุรพงษ ทองเวียง, 2551)  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
มีความสนใจท่ีจะนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI  มาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเปน
แนวทางในการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงข้ึน ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู รูจักการแกปญหา การมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักรับผิดชอบ สงเสริมการรวมมือกันทํางานเปนกลุม 
นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจใน
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนรวมกัน พัฒนาคุณภาพของงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑรอยละ 70 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
  4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ท่ีไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
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ขอบเขตของการวิจยั 
  เน้ือหา  
   เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
    1.  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
    2.  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    3.  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    4.  โจทยปญหา 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 
   ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
        - ทักษะการทํางานเปนทีม 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 104 คน  
   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 31 คน 
ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Ramdom Sampling) 
   เครื่องมือวิจัย 
    1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 10 แผน ซึ่งในแตละ
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียม ข้ันสอน ข้ันทํากิจกรรมกลุม ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยข้ันเตรียมจะเปนข้ันท่ีแนะนําเก่ียวกับระเบียบของกลุม บทบาท
และหนาท่ีของสมาชิก แจงวัตถุประสงคของบทเรียน ข้ันสอนข้ันท่ีผูสอนนําเขาสูบทเรียน ทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาแลว หรือ
ศึกษาประเด็นใหม เน้ือหาใหมโดยการสรุป อภิปราย ขอความรู หรือถามตอบ ข้ันทํากิจกรรมกลุมเปนข้ันท่ีผูเรียนเรียนรู
รวมกันในกลุมยอย โดยท่ีแตละคนมีบทบาทและหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบเปนข้ันท่ี
เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีไดครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนและซอมเสริมสวนท่ียังขาดตก

 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค TAI 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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บกพรอง และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมเปนข้ันท่ีครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน และผูเรียน
ชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม 
    2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.25– 0.78 
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.41 – 0.89 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83 
    4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
    1.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส กอนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ 
   2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 12 ช่ัวโมง 
    3.  วัดการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิคTAI 
    4.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
    5.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ 
   การวิเคราะหขอมูล 
    1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
    2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (T-test 
One Group) 
    3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบ

กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
     4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมาก 
     2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอย 
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     1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอยท่ีสุด 
    4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ

กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
     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 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลัง
การจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอน และ

หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TAI  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. t Sig. 

คะแนนกอนเรียน 31 7.81 2.22 
40.88 .00 

คะแนนหลังเรียน 31 15.65 2.13 

   p < .05 
  จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร จากการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 
40.880 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการ 

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑรอยละ 70 

การทดสอบ n X  S.D. K t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 31 15.65 2.13 15 4.28 .00 

 p < 0.05 
  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังจากไดรับการ
จัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคา t = 4.28 
 



629 
 

 

  3.  การศึกษาการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI  

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับทักษะ 

1.  การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม 4.89 0.88 มากท่ีสุด 

2.  การแกปญหาภายในกลุม 3.56 0.33 มาก 

3.  การแสดงความคดิเห็น 4.11 0.60 มาก 

4.  การรับฟงความคิดเห็น 3.78 0.44 มาก 

5.  ความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน 4.00 0.67 มาก 

6.  ความสามัคคีในกลุม 4.00 0.71 มาก 

7.  ความรวมมือกันทํางาน 3.78 0.67 มาก 

8.  การวางแผนทํางานรวมกัน 3.78 0.50 มาก 

รวม 3.98 0.60 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะ

การทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , S.D. = 0.60) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.89 , S.D. = 0.88) รองลงมาคือ 

การแสดงความคิดเห็น ( X = 4.11, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนและนาเรียน 3.89 0.60 มาก 
2.  การแกปญหาคณิตศาสตร จะชวยฝกการคิดอยางเปนระบบ
ได 3.78 0.67 

มาก 

3.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมการใหเหตุผล 4.00 0.71 มาก 
4.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมยากมากและไมมีความซับซอน 3.78 0.67 มาก 
5.  ฉันคิดวาคณิตศาสตรไมไดทําใหนักเรียนมีความรอบคอบ
มากข้ึน 3.78 0.44 

มาก 
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6.  สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 3.78 0.50 มาก 
7.  สนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.67 0.71 มาก 
8.  มีความสุขกับกิจกรรมคณิตศาสตร 4.00 0.67 มาก 
9.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมนาเบ่ือ 3.89 0.33 มาก   
10.  มีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.89 0.60 มาก 
11.  ยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 3.78 0.67 มาก 
12.  ชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 

รวม 3.89 0.60 มาก 

  จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI จากตาราง  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการโดยรวมอยูในระดับ

มาก( X = 3.89, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมการใหเหตุผล ( X = 4.00 , 

S.D. = 0.71) และชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร ( X = 4.00 , S.D. = 0.71 ) รองลงมาคือ มีความสุข

กับกิจกรรมคณิตศาสตร ( X = 4.00, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจากรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย
สําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีความตัวตื่นตัว อยากท่ีจะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบ่ือ มีความแปลก
ใหม นักเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งข้ึน นักเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเน้ือหาท่ีเรียนอยางแทจริง นักเรียนไดมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ในการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI ทําใหนักเรียนมีการเรียนรูดวยตัวเองและไดทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดรูปญหา ไดมีการวิเคราะหโจทย ได
ลงมือแสดงวิธีคิดดวยตัวเอง และมีการชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือน ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ และนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ  ทองเวียง (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 
84.38 และนักเรียนทีผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวนรอยละ 100 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI อยูในระดับดีถึงดีมาก ซึง่แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ี

มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําให
เกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม 
ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม นักเรียนเรียนไดดีข้ึนมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันในกลุมมีการยอมรับและเห็นความสําคัญของเพ่ือน
มากข้ึน 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการ
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เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กองสิน ออนวาด (2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของผูเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีใชการเรียนแบบรวมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี  
 
ขอเสนอแนะ 
  1ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทีทํางานเปนกลุม ครูควรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในแต
ละกลุมดวยรวมถึงพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากท่ีสอง การแกสมการ เปนตน  
1   2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานเปนกลุมและบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน 
เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนเอง เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
1  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรยีนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ในสาระอ่ืนๆ เน้ือหา
อ่ืนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชวงช้ันอ่ืนๆ 
   2.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ กับ
รูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ STAD TGT LT เปนตน  
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