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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการ

เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

จ านวน 36 คน โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

สงูขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 ตามที่ก าหนด

ไว้ และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70ตามที่ก  าหนดไว้   2) ผล

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ มีค่าเฉล่ีย 4.70 
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Abstract 

 This research is an experimental study. The purposes were: 1) to investigate the 

effects of Thai students’ mathematics learning  though the use of  Team Assisted 

Individualization (TAI) method. 2) to investigate the satisfaction of the students towards 

the learning of  mathematics using the TAI technique. The samples were 36 students of 

Mathayomsuksa 1 (Grade 7) at Rajavinit Bangkhen School in Bangkok. Research 

instruments included: (1) Learning Management Plan, (2) Achievement Test, and (3) 

Satisfaction Questionnaire. Statistical techniques included: percentage, average, and 

standard deviation. The results showed that: 1) TAI has resulted in students’ mathematics 

improvement as seen from the fact that the majority of them had the individual practice 

score of 85% or above and the achievement score of 70% or higher, 2) it was found that 

the students were highly satisfied with the learning of mathematics using the TAI technique, 

with the mean of  4.70. 

 

Keywords: Learning Development, Mathematics instruction, Team-assisted 

individualization (TAI) 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ รู้จักคิดและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติ การจะประสบความส าเร็จเช่นน้ีได้ ต้องเกิดจากการวางรากฐานการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมกับผู้เรียนซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรมสามัญศึกษา 2542 : 

17 – 23 มีแนวทางการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง ดังน้ันการจัดการศึกษาจึง

ควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545 : 

13) 

 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใน

ด้านการสื่อสาร การสืบเสาะและการเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผลการ

เลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา (กรมวิชาการ. 2544 ก: 189) และเป้าหมายของการ
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สอนคณิตศาสตร์กเ็พ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถน า

ความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทั้งในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ต่อไป

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายดังกล่าว การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง

กับสภาพของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ซ่ึงแต่เดิมจะเน้นการสอนความรู้และทกัษะ

ในการคิดค านวณเป็นหลัก จุดเน้นดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะความรู้

ต่าง ๆ มีมากมาย ครูไม่สามารถที่จะสอนความรู้เหล่าน้ันได้ทั้งหมดและในการคิดค านวณก็

สามารถใช้เคร่ืองค านวณเข้าช่วยได้ และปัญหาที่พบในชีวิตจริงจะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่

ต้องใช้ความรู้ที่มากกว่าทกัษะการคิดค านวณ การพัฒนาทกัษะที่ปราศจากการประยุกต์ใช้และการ

จดจ ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยปราศจากความเข้าใจ ไม่เพียงพอที่จะน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

ดังน้ัน จุดเน้นของการเรียนการสอนจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนจากที่เน้นจดจ าข้อมูลทักษะพ้ืนฐาน

เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานที่

เพียงพอในการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ต้องเผชิญจะบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าวได้ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง เช่น การสืบค้น การคาดเดาและตรวจสอบข้อคาด

เดา และให้เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการพูดแลกเปล่ียนความคิดได้อธิบาย อภิปราย

และช้ีแจงเหตุผลกนั 

  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมยังไม่

ประสบผลส าเรจ็เทา่ที่ควร เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมและเน้ือหาบางตอนก็

ยากที่จะอธบิายให้เดก็เข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้ และเข้าใจโครงสร้าง

ทางคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุน้ีผู้เรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการ เรียน

อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็นการเรียนการสอนจึงมีลักษณะ

เป็นการเลียนแบบ นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือท าการบ้านไม่ได้ นักเรียนไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน 

นักเรียนส่วนมากไม่มีทกัษะในการคิดค านวณ และไม่มีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ 

เน่ืองจากครูคณิตศาสตร์โดยทั่วไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่มุ่งเน้นความเข้าใจความคิด

รวบยอดทางคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการท า

แบบฝึกหัดหรือการท าการบ้านมาก ๆ (สมจิต ชีวปรีชา ;อ้างใน นพวรรณ มงคลนพเก้า 545 : 

46-47) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ

นักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มีกระบวนการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง มีโอกาส

คิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงออกได้อย่างอสิระ เป็นผู้ปฏบัิติด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากสภาพที่แท้จริง 
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ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ ได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นหรือ

ได้ท างานเป็นกลุ่ม และสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีความสขุ 

  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบ (TAI) จะช่วยเสริมให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่ม

ของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเองสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลได้ คือ เดก็ที่เรียนช้ามีเวลาฝึกฝนมากข้ึน  เดก็ที่เรียนดีมีโอกาสช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนใน

กลุ่มช่วยให้เกดิการยอมรับซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม เดก็อ่อนได้รับการยอมรับและเหน็คุณค่าของ

เดก็เก่งนอกจากน้ียังช่วยแบ่งเบาภาระครูได้บางส่วน ครูจะได้มีเวลาดูแลนักเรียนได้มากขึ้นและ

ทั่วถึงและยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้มีความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้ของตนเองมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจ และความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอัน

เน่ืองมาจากการเสริมแรงอกีด้วย    

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่ม

ช่วยรายบุคคล(TAI) เพ่ือแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เกิดความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ถือเป็นการปลูกฝัง

ลักษณะนิสยัที่ดีในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอกีด้วย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  

 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ผ่านเกณฑร้์อยละ 70  

 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วย

รายบุคคล (TAI) อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

       ประชากร 

       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 296 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน ซ่ึงได้มาจากการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ตัวแปรต้น 

การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

ตัวแปรตาม  

1. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยพิจารณาจาก 

 1.1 พฤติการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

 1.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค

กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

การพฒันาการเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จาก

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) หมายถึง การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้

แบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน โดยนักเรียนสามารถลงมือท ากิจกรรมในการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

กลุ่มมาช่วยในการเรียนการสอน ซ่ึงครูเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจะให้อิสระแก่

นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม และมีการฝึกฝน ซ่ึงการจัดกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน

กลุ่มละ 4 คน น่ันคือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  

 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน 

     

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วย

รายบุคคล (TAI) เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 3 แผน 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี

ประกอบด้วย แบบฝึกหัดและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 ฉบับ ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่ม

ช่วยรายบุคคล (TAI) 3 ด้าน จ านวน 10 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ และข้อปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

และให้ผู้เรียนปฏบัิติตนได้ถูกต้อง 

 2. จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4  คนโดยคละความสามารถ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 

นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  

 3. ด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาท ีและให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเมื่อสอนจบแต่

ละแผน 

 4. เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

จ านวน 1 คาบ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 10 ข้อ 

 6. รวบรวมคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธกีารทางสถิติและสรุปผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. ผู้วิจัยได้น าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และคะแนนระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

 1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

พบว่า  
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  1.1 นักเรียนมีคะแนนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 36 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วย

รายบุคคล (TAI) 

 

นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 ตามที่ก  าหนดไว้ คือ มีคะแนนตั้งแต่  

103 คะแนนขึ้ นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีนักเรียนมีคะแนนต ่ากว่า 100 

คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และมีคะแนนแบบฝึกหัดรายกลุ่ม 9 กลุ่ม อยู่ที่ 107 

, 112 , 114 , 115 , 116 , 117 ตามล าดับ ซ่ึงผ่านเกณฑร้์อยละ 85 ตามที่ก  าหนดไว้ทุกกลุ่ม  

 1.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นรายบุคคล หลังจาก

จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 36 คน มี 3 ด้าน คือ ด้านความใส่

ใจในการท างานร่วมกนั ความสนใจซักถาม และการส่งงานตามก าหนด จ านวน 12 คร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีของนกัเรียน 
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ภาพที่ 2  แสดงคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

 

พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมรายบุคคล ต้ังแต่ 2.53 – 3.00 อยู่

ในระดับมาก และผลคะแนนจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นรายกลุ่ม จ านวน 9 

กลุ่ม รวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

 

  1.3 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

จ านวน 36 คน  
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ภาพที่ 3 คะแนนทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

 

พบว่า มีนักเรียนที่มีคะแนนสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ จ านวน 19 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.77  และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 

 

  1.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนน

แบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

จ านวน 36 คน  

 

เลขที่ 

คะแนน

พฤตกิรรมเฉล่ีย 

(เตม็3คะแนน) 

คะแนน

แบบฝึกหัด 

(เตม็ 120 

คะแนน) 

คะแนนสอบวัด 

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 

(เตม็ 20 

คะแนน) 

เลขที่ 

คะแนน

พฤตกิรรมเฉล่ีย 

(เตม็3คะแนน) 

คะแนน

แบบฝึกหัด 

(เตม็ 120 

คะแนน) 

คะแนนสอบวัด 

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 

(เตม็ 20 

คะแนน) 

1 3.00 117 18 19 2.92 117 12 

2 2.92 117 13 20 3.00 108 14 

3 3.00 115 15 21 3.00 117 14 

4 2.92 116 12 22 2.50 117 16 

5 2.92 116 11 23 3.00 111 15 

6 3.00 105 16 24 3.00 116 14 

7 2.83 117 15 25 2.58 119 13 

8 3.00 117 16 26 3.00 117 14 

9 2.58 103 13 27 2.58 109 12 

10 3.00 117 17 28 2.89 99 13 

11 2.67 97 10 29 3.00 117 12 

12 3.00 118 17 30 3.00 117 15 

13 3.00 118 10 31 2.50 107 12 

14 3.00 115 11 32 2.67 110 11 

15 3.00 112 14 33 3.00 115 13 

16 2.92 116 15 34 2.92 117 16 

17 3.00 113 10 35 2.92 115 17 

18 2.92 114 13 36 3.00 116 19 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึกหัดและคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

 

พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนแบบกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.50 – 3.00 อยู่ใน

ระดับดี ทุกคนจะมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 14 - 19 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

ที่ก  าหนดไว้ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 52.77 

 สรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) ท าให้นักเรียนมี

พัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้ น นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 85 ตามที่ก  าหนดไว้ และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ที่ก  าหนดไว้ 

 2. ผลของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วย

รายบุคคล (TAI) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 

4.70 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านครูผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.50 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.78 ด้านประโยชน์ที่

ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.82 

  

อภิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี

ดังน้ี 

     1.1 ผลคะแนนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่ม

ช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 36 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 

ตามที่ก  าหนดไว้ หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 9 กลุ่ม 

พบว่า ภาพรวมของคะแนนแบบฝึกหัด คร้ังที่ 1 ถึง คร้ังที่ 12 ของแต่ละกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 8.5 – 10 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลค า 

และอรทัย มูลค า (2545 : 134) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มี

ความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มี

การท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มี

ความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ

ความส าเรจ็ร่วมกนั  

 1.2 ผลคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ด้านความใส่ใจในการท างานร่วมกัน ความสนใจซักถาม และ
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การส่งงานตามก าหนด โดยภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมรายบุคคลในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทั้ง 3 ด้านกม็ีคะแนนอยู่ในระดับมาก  และจากการสังเกตพฤติกรรม

การท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล 

(TAI) จ านวน  9 กลุ่ม ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ที่ ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ วัฒนา

พร ระงับทุกข์ (2542 : 34) การเรียนแบบร่วมมือหมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างจริงใน

การเรียนรู้และในความส าเรจ็ของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเหน็แบ่งปันทรัพยากรการ

เรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กัน ผู้เรียนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อนกว่า สมาชิกใน

กลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่าน้ัน หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเรจ็ของแต่ละบุคคลคือความส าเรจ็ของกลุ่ม และ

แนวคิดของ ประทปี เมธาคุณวุฒิ (2544 : 13) การเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 3-5 คน สมาชิกอาจมีความสามารถแตกต่างกัน 

ผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเหน็ รับผิดชอบการท างานของแต่ละคนในกลุ่มร่วมกนั เพ่ือให้งานของ

กลุ่มประสบผลส าเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องกระตุ้นสมาชิกและช่วยเหลือกัน ผู้เรียนท างาน

ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในตนเองและของกลุ่มให้มากที่สุด เน้นความร่วมมือและการ

สนับสนุนร่วมกนัระหว่างผู้เรียนมากกว่าการแข่งขัน โดยออกแบบสภาพการเรียนรู้และกิจกรรมที่

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เป็นวิธีการเรียนที่ ใช้ทักษะ

กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมีหลักการว่าผลส าเรจ็ของกลุ่ม

คือผลส าเรจ็ของตนเอง 

 1.3 ผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  

จ านวน 36 คน พบมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ จ านวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.77  และมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 47.23 เพราะการท าแบบฝึกหัดน้ัน      นักเรียนท ากันเป็นกลุ่ม และคะแนนจาก

แบบฝึกหัดน้ันได้มาจากความรู้ที่เรียนมาทนัท ีแต่เม่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทิ้งระยะเวลามา

ช่วงหน่ึง อาจท าให้ความรู้ที่เรียนมา ยังไม่คงทน อีกประการ  ข้อสอบในแบบทดสอบบางข้อยาก

กว่าในแบบฝึกหัด และนักเรียนต้องท าข้อสอบเป็นรายบุคคล  จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวนเกือบคร่ึง สอดคล้องกับแนวคิดของ กู๊ด (Good. 1973: 7) ได้ให้ความหมายของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) หรือ

การพัฒนาทกัษะในการเรียน ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก  าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงาน

ที่ครูมอบหมายให้หรือทั้งสองอย่าง แนวคิดของ นภา เมธธาวีชัย (2536: 65) ได้ให้ความหมาย

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง ความรู้และทกัษะที่ได้รับและพัฒนามาจาก
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การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ครูอาศัยเคร่ืองมือวัดผลช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และ

ทักษะมากน้อยเพียงใด และแนวคิดของสุวิทย์  หิรัณยกาณฑ์ และคณะ(2540: 5) ได้ให้

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนคณิตศาสตร์ว่าหมายถึง ความส า เร็จ ความรู้ 

ความสามารถหรือทักษะ หรือหมายถึงผลการเรียนการสอนหรือผลงานที่ได้จากการประกอบ

กิจกรรมส่วนน้ัน ๆ กไ็ด้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร คล่องจิตต์ (2548: 52) 

ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ผลการศึกษาพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียน

การสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการเรียนการ

สอนแบบ TAI สูงกว่าเกณฑ์คือ ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 1.4  เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึกหัดและ

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จ านวน 

36 คน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.50 – 3.00 อยู่ในระดับ

มาก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของครูผู้สอนและนักเรียน  

สอดคล้องกับแนวคิดของ ชญานิษฐ์ พุกเถื่อน (2536: 16-17) พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ันมีองค์ประกอบมากมายหลากหลายลักษณะคือด้านครูผู้สอนเช่น  

ประสบการณ์   จ านวนเวลาที่สอน  ทศันคติต่อนักเรียน ด้านนักเรียน เช่นเพศ อายุ สติปัญญา 

การเรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเรียน ความเอาใจใส่ในการเรียน ทศันคติ

เกี่ยวกบัการเรียนการสอน การขาดเรียน การเข้าร่วมกจิกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน เป็นต้น  

 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพันทพิา ทบัเที่ยง (2550 : 101). ได้ศึกษา เร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทางานกลุ่มและความคงทนในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือ

แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 

(TAI) จากผลการศึกษาพบว่า  การจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับ แบบแบ่งกลุ่มช่วย

รายบุคคล  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั   

2. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน  ทุก

ด้านอยู่ในระดับมากที่สดุ  
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 แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค

แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงวัฒนา เพ็ชรวงศ์ ได้ให้ความหมายว่า 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละ

บุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ  ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อมรรัตน์ ศรีทอง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้า เร่ืองการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เร่ืองเซต วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่ม

ร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 91.40 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก นอกจากน้ีผล

การศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล เสียงเพราะ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา

ค้นคว้าเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชา

คณิตศาสตร์ บทที่ 13 เร่ือง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ 

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้   

1. เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ความ

เอื้อเฟ้ือซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปควบคู่กับการเรียนรู้ ไม่เฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่าน้ัน แต่ยัง

สามารถใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะการคิด โดยให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท า

แบบฝึกหัดและแลกเปล่ียนกันตรวจงานในคู่ของตน โดยตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้ จะเหน็ได้

ว่านักเรียนมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือ และซักถามได้ในระหว่างท าแบบฝึกหัด เมื่อท าแบบทดสอบจึง

ท าให้นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้เกอืบทั้งหมด  

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่

คงทนกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับปานกลาง และอ่อน แสดงให้เหน็ได้

จาก ประสบความส าเร็จเพียงคร่ึงหน่ึง เมื่อให้ท าข้อสอบ หรือแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลจะได้

คะแนนไม่ด ี อนัมีสาเหตุจากความรู้ของนักเรียนไม่คงทน จึงควรจัดท าข้อสอบให้มีลักษณะคล้าย

กบัแบบฝึกหัด ซ่ึงอาจช่วยให้นักเรียนประสบความส าเรจ็ได้มากขึ้น  

3. จากการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึกหัดและ

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า  (1)นักเรียนบางคนมีคะแนน

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่

สอดคล้องกัน เช่น นักเรียนบางคนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและคะแนน

แบบฝึกหัดสูง แต่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ 

สาเหตุน้ีเกิดจากนักเรียนบางคนเรียนรู้แบบกลุ่มได้ดีเพราะมีเพ่ือนในกลุ่มช่วยอธิบายและถาม

849



14 
 

เ พ่ือนได้เมื่ อ เกิดความไม่เข้าใจแต่เมื่ อไปสอบเป็นรายบุคคล จึงท าแบบทดสอบไม่ได้ 

ขณะเดียวกนั มีนักเรียนบางคนมีคะแนนพฤติกรรมและคะแนนแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ 

แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเกิดจากการที่นักเรียนคนดังกล่าวไม่สนใจ

การทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนังสอืสอบมาก่อน จึงท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์ 

อีกกรณีหน่ึง มีนักเรียนบางคนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มต ่า คะแนน

แบบฝึกหัดสูง และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ สาเหตุอาจเกิดจาก

การจับคู่ท าแบบฝึกหัดของนักเรียนในกลุ่ม ซ่ึงนักเรียนบางคนไม่ชอบคู่ของตนเอง หรือไม่ชอบ

การเรียนรู้แบบกลุ่ม จึงท าให้ผลคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มต ่า แต่สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ดีกว่า จึงท าให้มีคะแนนแบบฝึกหัดสูง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่

ก  าหนด ส่งผลให้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนแบบฝึกหัด ไม่สอดคล้องกับคะแนน

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มน่ันเอง ดังน้ัน การจัดกลุ่มจึงมีส่วนส าคัญในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) อย่างมาก 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

 1. การแบ่งกลุ่ม ควรรู้ระดับความสามารถที่แท้จริงก่อนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่

ควรยึดตามผลสมัฤทธิ์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว 

 2. ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนควรก าหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากมีหลายขั้นตอน ซ่ึงอาจใช้เอกสารประกอบ หรืออธิบายเป็น

รายกลุ่ม ช่วยสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น  

 3. การประเมินต้องประเมินทั้งผลสมัฤทธิ์แบบที่เป็นรายกลุ่ม รายบุคคล ซ่ึงไม่จ าเป็นต้อง

ท าในทันทีหลังจบกิจกรรม หากพบว่ามีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียน กส็ามารถจัดกิจกรรม

เพ่ิม และเล่ือนการทดสอบออกไป และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มทั้งในภาพรวมของกลุ่ม 

และรายบุคคล โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย  

 

 ขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัครั้งต่อไป 

 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เพ่ือศึกษาผล

ของรูปแบบการจัดกจิกรรมที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคงทน

ในการเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นการศึกษาว่าการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวน้ีส่งผลต่อตัวแปรอื่น 

ๆ หรือไม่ อย่างไร 
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