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บทคัดยอ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 
นาบอคําวิทยาคม ไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) โดยดําเนินการทดลองใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก t – test for 
Independent Samples และ t – test for One Samples  

ผลการวิจัยพบวา 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) / เกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
The research investigated the effectiveness of learning for Matthayom-suksa 3 

students (students on Grade 9 of the secondary school) of geographic tools in Learning 
Area of Social Studies, Religion, and Culture. Two purposes of this study were: to 
compare on student's achievement between the normal classroom learning and the 
learning after by using Team-Assisted-Individualization (TAI) Method, and to compare on 
student's achievement between the learning after by using Team-Assisted-
Individualization (TAI) Method based on the criterion. The samples selected by random 
assignment technique were Matthayom-suksa 3 students from Nar-Boh-Kum Wittayakom 
high school in Kamphaeng-Phet province. The experiment was conducted in a 50-minute 
period of 8 periods during the second semester of the 2017 academic year. The 
instrument was the achievement test for the learning package of learning area of Social 
Studies, Religion, and Culture on geographic tools. And the T–test for Independent 
Samples The T–test for One Samples were statistically used for the collected data 
analysis. 

The findings of this research revealed that: the students on Team-Assisted-
Individualization (TAI) instructional method in learning area of Social Studies, Religion and 
Culture, who gained a significantly higher score of academic achievements than the 
students on the normal classroom learning at the .01 level.  And finally, the result 
showed that the students’ academic achievements about geographic  tools in learning 
area of Social Studies, Religion, and Culture after by using Team-Assisted-Individualization 
(TAI) learning Method, were higher than the criterion set 70 percentage at the .01 level.   
Keyword : Team Assisted Individualization / achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีเก่ียวกับความสมัพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่องราวเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร หนาท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ดงัน้ันวิชาสังคมศึกษาจึงชวยใหผูเรยีน 
มีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมัย 
ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจยัตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอ่ืน ยอมรับในความแตกตาง 
มีคุณธรรม มคีวามอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไปปรบัใชในการดําเนินชีวิต มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
อยูในสังคมอยางเปนสุข เปนพลเมอืงดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเปนเปาหมายท่ีแทจริงของการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา  (ทัศพร สุนทราลัย . 2557 : 1) 

ความสําเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การท่ีผูเรียนเขาใจ 
และนํามาใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันได ใหเปนชีวิตท่ีดีงามและชวยสรางสรรคสังคม ดังน้ัน  
การจัดการเรยีนการเรียนรูสังคมศกึษาจึงเช่ือมโยงใหเด็กเรียนรูการใชชีวิตท่ีถูกตอง อยูอยางมีความสุข 
โดยเรียนผานสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือในโรงเรียน หรือวิเคราะหจากตัวอยางสถานการณ
ท่ีเปนจริงในสังคม เพ่ือใหเด็กฝกคดิวิเคราะห รูทันการเปลีย่นแปลง รูจักตัวเอง สามารถจดัการชีวิตของ
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ตัวเอง และมีวิถีชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปน
การศึกษาท่ีพัฒนาท้ัง 3 ดานของชีวิตของเราน่ันคือ 1. ดานพฤติกรรม (ศีล) คือ พฤติกรรมในความสมัพันธ
กับโลกแหงวัตถุ ไดแก การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการสงเสริมคณุภาพชีวิต มีประสิทธิ ภาพในการใช
งานใหดูเปน ฟงเปน และการบริโภคปจจัย 4 รวมถึงการใชประโยชนจากวัตถุอุปกรณตางๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีดวยปญญา มุงคุณคาท่ีแทจริง และสงเสรมิการพัฒนาชีวิต เรียกวา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน 
พฤติกรรมในการสัมพันธกับโลกแหงชีวิต ไดแก การอยูรวมสังคม โดยไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอน 
มีความสมัพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษยชวยเหลือเก้ือกูลกันดํารงตนอยูในขอบเขตแหงศีล 5 รักษากติกาสังคม 
กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณตางๆ มีการใหเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือ ใหความสุข
กับเพ่ือนมนุษย สงเสริมการสรางสรรคสิ่งดีงาม พฤติกรรมในดานอาชีพ คือ ทํามาหาเลี้ยงชีพท่ีเปน
สัมมาชีพ ไมกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน เปนอาชีพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาชีวิตของตน ไมทําใหเสื่อมจาก 
คุณความดี 2. ดานจิตใจ (สมาธิ) คือ คุณภาพจติ ไดแก คณุธรรมความดีงามตางๆ เชน เมตตา กรณุา 
กตัญูกตเวที หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งจะหลอเลี้ยงจิตใจใหงอกงาม และเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม 
สมรรถภาพจติ ไดแก ความสามารถ เขมแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝรู ใฝดี ใฝทํา) มีความเพียร (วิริยะ) 
ขยัน (อุตสาหะ) อดทน (ขันติ) มีสติ ควบคุมได สงบ มีสมาธิ ไมประมาท ทําใหกาวหนามั่นคงในพฤติกรรม
ท่ีดีงามและพรอมท่ีจะใชปญญา สขุภาพจิต ไดแก สภาพจติท่ีปราศจากความขุนมัว เศราหมอง เปนจิตท่ี
สดช่ืน ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซึ่งสงผลตอสุขภาพกาย และทําใหพฤติกรรมท่ีดีงาม  
มีความมั่นคง 3. ดานปญญา (ปญญา) มีการพัฒนาหลายดาน หลายระดับ เชน ความรูความเขาใจใน 
การฟง เลาเรียน และรับขอมลูขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ รับรูประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆอยาง
ถูกตองตามความเปนจริง คิดพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ ใชปญญา รูจักมอง รูจักคิด ท่ีจะใหเขาถึงความ
จริง และไดคณุประโยชน มีโยนิโสมนสิการ ท่ีเรียกวา มองเปน คิดเปน รูจักคิดจดัการ ดําเนินการ ทํากิจ
ใหสําเรจ็ ฉลาดในวิธีการท่ีจะนําไปสูจุดหมาย แสวงหา สามารถนําความรูท่ีมีอยูมาเช่ือมโยงสรางเปน
ความรูความคิดใหมๆ  เพ่ือใชแกปญหาและสรางสรรค รูเทาทันธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย รูแจงความจริงของ
โลกและชีวิต ทําใหวางใจถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง สามารถแก ปญหาชีวิต ขจัดความทุกขในจิตใจของตน
ได หลดุพนจากความยึดตดิถือมั่นในสิ่งท้ังหลาย ดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางแทจริง (ประไพ ประดิษฐสุข
ถาวร . มปก : 1) 

จากความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังกลาว หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกราช  2551 กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนกลุมสาระท่ีเนนใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังในฐานะปจเจก
บุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเอง และ
ผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรบัในความแตกตางและมีคณุธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 56)  

 ซึ่งผูเรียนสารมารถเรียนรูไดจากสาระตางๆดังน้ี 1. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม วา
ดวยแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏบัิติในการพัฒนาตนเอง และ การอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทํา
ความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 2. หนาท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต วาดวยระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคญั การเปนพลเมืองดี 
ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาท่ี เสรภีาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 3. เศรษฐศาสตร วาดวยการผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 4. ประวัติศาสตร วาดยเรือ่งของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร  วิธีการทางประวัตศิาสตร พัฒนาการของมนุษยชาตจิากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอ
การเปลีย่นแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย แหลงอารยธรรมท่ี
สําคัญของโลก 5. ภูมิศาสตร วาดวยลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 
และภมูิอากาศของประเทศไทย และภมูิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมสิารสนเทศ การอนุรกัษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
( กระทรวงศึกษาธิการ.2551.1 ) 

ปญหาสาํคัญของการจดักิจกรรมการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ
นักเรียนสวนใหญไมใหความสําคญัในการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะเห็นวาวิชาน้ี
เปนวิชาท่ีเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองพ่ึงทฤษฏี ในช้ันเรียนจึงไม
คอยสนใจในการเรียนการสอน ไมชอบเรียน เรียนไมเขาใจ และไมใสใจท่ีจะทบทวนบทเรียนในเรื่อง
ดังกลาว ปญหาท่ีตามมาก็คือ เด็กเลิกสนใจการเรียน  ไมตั้งใจเรียน กอปญหาในช้ันเรียน มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ําลงเรื่อยๆ ปญหาสาํคัญของผูวิจัย คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมหลากหลาย  
ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนต่ํา จะเห็นไดจากการสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(LAS)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2558  
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  44.38  ปการศึกษา  2559   มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
43.25  ซึ่งคะแนนต่ําลงกวาในปกอน จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเหน็วาคะแนนเฉลีย่ตองไดรับ 
การปรับปรุง และหาแนวทางยกระดับผลสมัฤทธ์ิใหดียิ่งข้ึน นักวิชาการและผูรูหลายทานพยายาม
ศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปท่ีสื่อการสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด 
นอกจากน้ีครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพ่ือแกปญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู เพ่ือปรับวิธีการสอนและนําสื่อ
การเรยีนการสอนมาชวยใหนักเรยีนเขาใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมากยิ่งข้ึน   
(เยาวลักษณ เตยรณบรรจง. 2544 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายวิธี โดย
ครูผูสอนตองหาวิธีการจดัการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรยีนรูและเกิดทักษะตางๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏบัิติ, 
การสอนอภิปราย, การสอนสมัมนา และการสอนโดยใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การจดักิจกรรมการ
เรียนรูจะตองมุงใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได โดยใหผูเรยีนมีสวนรวมใน
การใชความคิด และการแกไขปญหารวมกัน จะนําไปสูการปรับเปลีย่นโครงสรางทางปญญา สรางสังคมท่ี
มีการรวมมือ การใหผูเรยีนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการใหผูเรยีนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว 

การจัดการเรยีนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted Individualization) เปน
เทคนิคการจดัการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะ
เพ่ือนชวยเพ่ือน และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน โดยใหนักเรียน
ทําการศึกษาและเรยีนรูรวมกัน ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพ่ือบรรลุเปาหมายของการเรียน (Slavin, 1990, p. 83, อางถึงใน วัลยา เลื่อนกฐิน, 2554) 
การเรยีนแบบกลุมรวมมือ TAI เปนอีกวิธีหน่ึงซึ่งเปนการเรียนแบบรวมมือท่ีผสมผสาน ระหวางการเรยีน
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แบบรวมมือกับการเรยีนรายบุคคล กระตุนใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียน ประหยัดเวลาท้ังผูเรียนและผูสอน 
และยังชวยสงเสรมิความรวมมือในการทํางาน ซึ่งจะเกิดผลดีตอผูเรยีนและผูสอน (สรุีพร ศิรินามมนตรี, 
2552 : 34) การเรียนแบบกลุมรวมมือสามารถนํามาใชกับการเรยีนทุกวิชาและทุกระดับช้ัน และจะมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมายใน
การเรยีนรู การคดิแบบหลากหลาย การปฏิบัตภิารกิจท่ีซับซอน การเนนคณุธรรม จริยธรรม  
การเสริมสรางประชาธิปไตยในช้ันเรียน ทักษะทางสังคม นักเรียนมคีวามพ่ึงพอใจตอชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TAI (ธนาภรณ โคตรนารา, 2556) ซึ่งสอดคลองกับการสรางนิสัยความ
รับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุมนักศึกษาท่ีเรยีนโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (พัฒนศักดิ์ จิณะวงค, 2554) ซึ่งสลาวิน (Slavin,1995, p. 64, อางถึงใน  
สุรีพร ศริินามมนตร,ี 2552) สรุปขอดีของการสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู(Teams Assisted 
Individualization) หรือ TAI ดังน้ี (1) ชวยใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง (2) สงเสรมิและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือ (3) แกปญหาเด็กออนในหองเรยีนได (4) สนอง
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีเด็กท่ีเรยีนชามีเวลาศึกษาและฝกฝนเรื่องท่ีไม
เขาใจมากข้ึนและเด็กท่ีเรียนเร็วใชเวลาศึกษานอย (5) ชวยใหเกิดการยอมรับในกลุม โดยเด็กเกงยอมรบั
เด็กออนและเด็กออนเห็นคณุคาของเด็กเกง (6) ชวยแบงเบาภาระของครูทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงาน
สอน ปรับปรุงการสอนมากข้ึน (7) ปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม (8) เสริมแรงใหเกิดข้ึนท้ังราย
กลุมและรายบุคคล 

ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการ
ใชชีวิตประจําวันของเราอยางมาก ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) รวมกับวิธีการสอนแบบปกติ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังน้ันผูวิจัย
จัดทําวิจัยในระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูพัฒนาศักยภาพ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โดยกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนตามปกต ิ

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับเกณฑ 
(รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิ
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับ

การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑ 
รอยละ 70 
 

ขอบเขตการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 32101 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และการ
จัดการเรียนการสอนตามปกต ิ

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

ของสลาวิน (Slavin) ซึ่งเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรยีนเปนรายบุคคล โดยใชลักษณะการเรียนเปนกลุม ใหนักเรียน
ในกลุมทําการศึกษาและเรียนรูรวมกันชวยกัน ดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพ่ือบรรลุเปาหมายของการเรียน โดยผูสอนจะใหความเปนอิสระแกนักเรียนท่ีจะหาความรู
จากเพ่ือนในกลุม และมีการฝกฝนโดยใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ จะชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองศึกษาการเปรยีบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนปกต ิเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ท่ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนการสอนแบบกลุม่

ช่วยรายบคุคล (TAI) 

2. การจดัการเรียนการสอนตามปกต ิ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาพประกอบ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนนาบอ
คําวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41ภาคเรยีนท่ี 
2 ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) แลวแบงเปน 

-  กลุมทดลอง นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย 
 รายบุคคล (TAI) 

-  กลุมควบคุม นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร โดยในแตละเน้ือหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจดัการเรียนรู 2 วิธี คือ 

1.1 การจดัการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI)  

1.2 การจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยใชการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนปกติ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 

2. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัตตินถูกตอง 

3. การทดสอบกอนเรยีน (Pretest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองท้ัง 2 กลุม ในเน้ือหาเดียวกัน โดยใชเวลาสอน  
8 คาบ คาบละ 50 นาที 

- กลุมทดลอง  จัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 
- กลุมควบคุม  สอนตามปกต ิ

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนท้ังกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบ
กอนเรียน 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจยัมีลาํดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
นักเรียนท่ีรับการเรียนการสอบตามปกติ โดยใชสถิต ิt – test for Independent Samples 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI)  
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของกลุมทดลอง (สอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI)) และ กลุมควบคุม (สอนตามปกติ) 

 

กลุมตัวอยาง 𝑛 𝑘 𝑋�1 𝑋�2 𝑀𝐷 𝑆𝑀𝐷1−𝑀𝐷2  𝑡 
กลุมทดลอง 25 20 6.16 15.04 8.88 

0.80 3.15 
กลุมควบคุม 25 20 5.76 12.12 6.36 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 �𝑡.01,48 = 2.68� 
 

จากตาราง 2 พบวา กอนการทดลองนักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามปกติ มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใกลเคยีงกัน (กลุมทดลอง𝑋�1 = 6.16, กลุม

ควบคุม𝑋�1 = 5.76) หลังการทดลองพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples ปรากฏผลใน
ตาราง3 
 ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม 
ชวยรายบุคคล(TAI) เรื่องฟงกชันกําลังสอง กับเกณฑ (รอยละ 70) 
 

การทดสอบ 𝑛 𝑘 𝑋� 𝑆 𝜇0(70%) 𝑡 
การทดลอง 25 20 15.04 2.54 14 2.52 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (𝑡.01,24 = 2.49)  
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จากตาราง 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 หลังจากท่ีไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวา เกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) สงผลใหผูเรยีนสามารถลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถ
ของตนและพัฒนาการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม  มีการรวมมือชวยเหลือกันเพ่ือบรรลเุปาหมายของ
การเรยีน โดยผูสอนจะใหความเปนอิสระแกผูเรยีนท่ีจะหาความรูจากเพ่ือนในกลุม และผลตอบแทนอาจ
อยูในรูปคะแนนหรือสิ่งอ่ืนซึ่งควรเปนสิ่งท่ีจูงใจ  กระตุนใหผูเรียนในกลุมรวมมือกันเรยีนรู โดยมีขอดีของ
การจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการชวยเหลือภายใน
กลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวยสงเสริมความสามารถ
และสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กท่ีเรียนชามีเวลาฝกฝนมากข้ึน เด็กท่ีเรียนเร็วมีโอกาส
ชวยเหลือเพ่ือนท่ีออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกันภายในกลุม เด็ก
ออนไดรับการยอมรบัและเห็นคณุคาของเด็กเกง  4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน ครจูะไดมเีวลา
ดูแลนักเรียนไดมากข้ึนและท่ัวถึง อีกท้ังทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึนดวย 
5. ชวยปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม และมีความรับผดิชอบในการเรียนรูของตนเองมากข้ึน 
และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแกผูเรียนอัน
เน่ืองมาจากการเสรมิแรง ซึ่งจะแตกตางกับนักเรยีนท่ีไดรับการสอนตามปกติ เพราะการสอนตามปกตน้ัิน
ครูเปนผูสอน และอธิบาย ยกตัวอยาง เมื่อนักเรียนสงสัยก็จะไดรับคาํตอบจากครู ซึ่งถาครูสอนแลว
นักเรียนตามไมทัน นักเรียนบางคนก็จะไมถาม เน่ืองจากอาย ไมกลาถามครู ก็จะทําใหตนเองไมเขาใจ
เรื่อยมา จึงสงผลใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ผูรูหลายทานพยายามศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปท่ีสือ่
การสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสดุ   นอกจากน้ีครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพ่ือแก
ปญหาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรบัวิธีการสอนและนําสื่อการ
เรียนการสอนมาชวยใหนักเรียนเขาใจในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน  (เยาว
ลักษณ เตยรณบรรจง. 2554 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีหลายวิธี โดยครูผูสอนตอง
หาวิธีการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิด
ทักษะตางๆ ซึ่งผูวิจัยเลือกใชการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบกลุมรวมมือรายบุคคล ซึ่งพบวานักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 
คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 ท้ังท่ีเน่ืองจากการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เปน
การจัดการเรยีนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนมีกลุม มีความรับผิดชอบมากข้ึน กลาแสดงความคิดเห็น กลา
ซักถาม กลาพูดคยุกับเพ่ือน เมื่อไมเขาใจ ซึ่งจะเปนผลดียิ่งกวา ซักถามครูเพราะตัวนักเรียนเองก็จะไมกลา 
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ทําใหนักเรียนในกลุมมีความรับผดิชอบมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับขอดี คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการ
ชวยเหลือภายในกลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวย
สงเสริมความสามารถและสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กท่ีเรียนชามเีวลาฝกฝนมากข้ึน เด็ก
ท่ีเรียนเร็วมีโอกาสชวยเหลือเพ่ือนท่ีออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม เด็กออนไดรับการยอมรับและเห็นคณุคาของเด็กเกง  4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน 
ครูจะไดมเีวลาดูแลนักเรียนไดมากข้ึนและท่ัวถึง อีกท้ังทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงาน
สอนมากข้ึนดวย 5. ชวยปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเองมากข้ึน และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแก
ผูเรยีนอันเน่ืองมาจากการเสริมแรง  ท้ังน้ีท้ังน้ันจากการวิจัยน้ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ

การศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 
1. ครูควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาใบความรูและการทําแบบฝกหัดแตละครั้ง เพ่ือให

นักเรียนมีเวลาในการซักถามท่ีเพียงพอ 
2. ครูผูสอนตองดูแลทักเรียนใหมั่วถึงทุกกลุม ใหคําปรึกษาและตรวจสอบความถูกตองอยาง

สม่ําเสมอ 
3. ครูผูสอนควรเตรียมกิจกรรมเพ่ิมเติมสําหรับนักเรยีนท่ีทําแบบทดสอบรายคาบเสร็จและ

ถูกตองกอน 
4. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องอ่ืนๆ 
5. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางสังคมศึกษา 
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