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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียน
การรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการ
เรียนการรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ 75 เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมระหว่าง
การจัดการเรียนการรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่
ได้รับการเรียนการรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน  ซ่ึงได้
จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียน
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และ
แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI อยู่ในระดับดีมาก  
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
อยู่ในระดับมาก 
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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 achievement 
of grade 8 student after learning by Team Assisted Individualization for grade 8 with a 75 percen 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 P het 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. 

  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 75 percent of the criterion significantly at .05 
level,  
  3.  Grade 8 students had team work skill by using Team Assisted Individualization was highest  
level. 
  4.  Grade 8 students had the attitude in mathematics after learning by Team Assisted 
 Individualization was highest level. 
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work skills / Attitudes toward mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคความรู้ ซ่ึงเป็นยุคที่ผู้เรียนต้องเกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  หรือเรียกได้อีกอย่างว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซ่ึงการ
จัดการเรียนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูไม่ต้องสอน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็
จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช. 2555: 16-21) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  นอกจากน้ัน
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง คณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความสมดุลทั้ง
ร่างกาย จิตใจสติปัญญาและอารมณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) 
  การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยมีการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือการท างานเป็นทีมน้ัน ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและของทีมหรือกลุ่ม ซ่ึง
มีวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหน่ึงที่ท าให้ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และการท างานเป็นทีม คือ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงภายในกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มี
ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน หรือเป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่า งการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperrative 
Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมในการ
เรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการท างานเป็นทีม รวมไปถึงผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น (สุรพงษ์ ทองเวียง. 2551)  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม รู้จักรับผิดชอบ ส่งเสริมการร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้
ช่วยเหลือกันขณะท างาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงจะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
มีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ร่วมกัน พัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  



 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ 75 
  3.  เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีม ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 
  4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียน  
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75   
 
ขอบเขตของการวิจัย  
   เนื้อหา ได้แก่ เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
    1.  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
    2.  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    3.  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    4.  โจทย์ปัญหา 
   ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 
    ตัวแปรตาม  
      1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      2.  การท างานเป็นทีมของนักเรียน 
      3.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TAI 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
การท างานเป็นทีม 
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 31 คน ซ่ึงได้จาก
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Ramdom Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 10 แผน 
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  3.  แบบวัดการท างานเป็นทีมของนักเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  
  4.  แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.  นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 20 ข้อ 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 12 ชั่วโมง 
   3.  วัดการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI 
   4.  นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
  5.  นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 20 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การ 
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ใช้การทดสอบค่าที (T-test One 
Group) 



 

  3.  การศึกษาการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรุ้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ยดังน้ี 
    4.50 – 5.00 การท างานเป็นทีม ระดับมากที่สุด 
    3.50 – 4.49 การท างานเป็นทีม ระดับมาก 
    2.50 – 3.49 การท างานเป็นทีม ระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49 การท างานเป็นทีม ระดับน้อย 
    1.00 – 1.49 การท างานเป็นทีม ระดับน้อยที่สุด 
   4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ยดังน้ี 

    4.50 – 5.00 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
    3.50 – 4.49 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
    2.50 – 3.49 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
    1.00 – 1.49 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจั 
ดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ 
   หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n X  S.D. t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 31 9.81 2.41 
23.700 0.00* 

คะแนนหลังเรียน 31 15.77 1.85 

  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 23.700 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
 



 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n X  S.D.  t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 31 15.77 1.85 15 2.32* 

* ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
  จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนแบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.77 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 และค่า t = 2.32 
 
  3.  การศึกษาการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรุ้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  

ข้อ ข้อความ X  S.D. ระดับทักษะ 

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม 4.89 0.88 มากที่สุด 

2 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 3.56 0.33 มาก 

3 การแสดงความคิดเห็น 4.11 0.60 มาก 

4 การรับฟังความคิดเห็น 3.78 0.44 มาก 

5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน 4.00 0.67 มาก 

6 ความสามัคคีในกลุ่ม 4.00 0.71 มาก 

7 ความร่วมมือกันท างาน 3.78 0.67 มาก 

8 การวางแผนท างานร่วมกัน 3.78 0.50 มาก 

รวม 3.98 0.60 มาก 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร มีทักษะการ

ท างานเป็นทีม ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 , S.D. = 0.60) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.89 , S.D. = 0.88) รองลงมาคือ ความ

สามัคคีในกลุ่ม ( X = 4.00, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 

  4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 



 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. แปรผล 
1.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรียน 3.89 0.60 มาก 
2.  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะช่วยฝึกการคิดอย่างเป็น
ระบบได้ 3.78 0.67 

มาก 

3.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมการให้เหตุผล 4.00 0.71 มาก 
4.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยากมากและไม่มีความซับซ้อน 3.78 0.67 มาก 
5.  ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบ
มากขึ้น 3.78 0.44 

มาก 

6.  สามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.78 0.50 มาก 
7.  สนุกกับการท ากิจกรรมที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 3.67 0.71 มาก 
8.  มีความสุขกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.00 0.67 มาก 
9.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อ 3.89 0.33 มาก   
10.  มีความสุขเม่ือได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.89 0.60 มาก 
11.  ยินดีที่จะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 3.78 0.67 มาก 
12.  ชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ 4.00 0.71 มาก 
รวม 3.89 0.60 มาก 

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการ 
จัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จากตาราง  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลัง

การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมการให้

เหตุผล ( X = 4.00 , S.D. = 0.71) และชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ ( X = 4.00 , S.D. = 0.71 )รองลงมา 

คือ มีความสุขกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ ( X = 4.00, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าวเน่ืองจากรูปแบบการเรียนที่หลากหลายส าหรับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความตัวตื่นตัว อยากที่จะเรียน ท าให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ มีความแปลกใหม่ 
นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข เข้าใจเน้ือหาที่เรียนอย่างแท้จริง นักเรียนได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองและได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้รู้ปัญหา ได้มีการวิเคราะห์โจทย์ ได้ลงมือแสดงวิธีคิดด้วย



 

ตัวเอง และมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน ท าให้นักเรียนเกิดความช านาญ และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ์  ทองเวียง (2551, น.73-75) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.38 และนักเรียนทีผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวนร้อยละ 100 
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิ
หลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการ
ยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยปลูกฝัง
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552 : 47 - 87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวม
มือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม นักเรียนเรียน
ไดดีขึ้นมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันในกลุมมีการยอมรับและเห็นความส าคัญของเพื่อนมากขึ้น 
  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า 
นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นการเสริมแรง
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่ม
และของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซ่ึงสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กองสิน อ่อนวาด (2550 , หน้า 70) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้การเรียนแบบร่วมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทีท างานเป็นกลุ่ม ครูควรค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ด้วยรวมถึงพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน เช่น เลขยกก าลัง รากที่สอง การแก้สมการ เป็นต้น  
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงกระบวนการท างานเป็นกลุ่มและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่มและพัฒนาการคิดวิเคราะห์
มากขึ้น 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ในสาระอ่ืนๆ เน้ือหาอ่ืนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นอ่ืนๆ 
 2.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ STAD TGT LT เป็นต้น  
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