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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
จานวน 36 คน โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ใี ช้ ในการ
วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) ทาให้ นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 85 ตามที่กาหนด
ไว้ และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70ตามที่กาหนดไว้ 2) ผล
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.70
คาสาคัญ : การพัฒนาการเรียนรู้ , วิชาคณิตศาสตร์ , เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
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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)
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
การจั ดการศึ กษาเป็ นปั จจั ยที่สาคัญและจาเป็ นต่ อการพั ฒนาบุ คคลให้ มีคุณภาพและมี
ประสิท ธิ ภ าพ รู้ จั ก คิ ด และสร้ างสรรค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อ ตนเอง สั ง คมและ
ประเทศชาติ การจะประสบความสาเร็จเช่นนี้ได้ ต้ องเกิดจากการวางรากฐานการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรมสามัญศึกษา 2542 :
17 – 23 มีแนวทางการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาจาเป็ นต้ องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการศึกษา
ต้ องส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง
ควรเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่ าผู้เรี ยนมี ความสาคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยน
สามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 :
13)
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใน
ด้ านการสื่อสาร การสืบเสาะและการเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้ อสันนิษฐาน การให้ เหตุผลการ
เลือกใช้ ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ ปัญหา (กรมวิชาการ. 2544 ก: 189) และเป้ าหมายของการ
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สอนคณิตศาสตร์ กเ็ พื่ อพั ฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ท่มี ีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถนา
ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในชีวิตจริงได้ ทั้งในการแก้ ปัญหาและแสวงหาความรู้ต่อไป
หรื อ อาจกล่ าวได้ ว่า เป็ นการพั ฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็ นผู้ ท่ีมีศั กยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายดังกล่าว การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จาเป็ นต้ องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ อง
กับสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมจะเน้ นการสอนความรู้และทักษะ
ในการคิดคานวณเป็ นหลัก จุ ดเน้ นดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุ บัน เพราะความรู้
ต่ า ง ๆ มี มากมาย ครู ไ ม่ สามารถที่จ ะสอนความรู้ เ หล่ า นั้ น ได้ ท้ังหมดและในการคิ ดค านวณก็
สามารถใช้ เครื่ องคานวณเข้ าช่วยได้ และปั ญหาที่พบในชีวิตจริงจะเป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้ อนที่
ต้ องใช้ ความรู้ท่มี ากกว่าทักษะการคิดคานวณ การพัฒนาทักษะที่ปราศจากการประยุกต์ใช้ และการ
จดจากฎเกณฑ์ต่า ง ๆ โดยปราศจากความเข้ า ใจ ไม่ เพี ยงพอที่จะน าความรู้ ไปใช้ แ ก้ ปัญ หาได้
ดังนั้น จุ ดเน้ นของการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนจากที่เน้ นจดจาข้ อมูลทักษะพื้นฐาน
เป็ นการพั ฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลั กการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้ นฐานที่
เพี ยงพอในการนาความรู้ ไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ต้องเผชิ ญจะบรรลุ เป้ าหมาย
ดังกล่าวได้ ผู้เรี ยนจะต้ องได้ รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายที่จะช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจจากการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยตัวของผู้เรียนเอง เช่น การสืบค้ น การคาดเดาและตรวจสอบข้ อคาด
เดา และให้ เหตุผลในกิจกรรมการแก้ ปัญหาที่มีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดได้ อธิบาย อภิปราย
และชี้แจงเหตุผลกัน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บัน การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธ ยมยังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็ นนามธรรมและเนื้อหาบางตอนก็
ยากที่จะอธิบายให้ เด็กเข้ าใจ ต้ องใช้ ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้ และเข้ าใจโครงสร้ าง
ทางคณิตศาสตร์ได้ ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการ เรียน
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนคิดแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็ นการเรียนการสอนจึงมีลักษณะ
เป็ นการเลียนแบบ นักเรียนทาแบบฝึ กหัดหรือทาการบ้ านไม่ได้ นักเรียนไม่สนใจและไม่ต้งั ใจเรียน
นักเรียนส่วนมากไม่มีทกั ษะในการคิดคานวณ และไม่มีทักษะในการคิดแก้ ไขปั ญหาคณิตศาสตร์
เนื่องจากครูคณิตศาสตร์โดยทั่วไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่มุ่งเน้ นความเข้ าใจความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่จาเป็ นต้ องให้ นักเรี ยนได้ ฝึกปฏิบัติด้านการทา
แบบฝึ กหัดหรือการทาการบ้ านมาก ๆ (สมจิต ชีวปรีชา ;อ้ างใน นพวรรณ มงคลนพเก้ า 545 :
46-47)
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ ที่จาเป็ นจะต้ องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
นักเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ ท่ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่มีกระบวนการที่ผ้ ู เรี ยนมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ตรงกับความต้ องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง มีโอกาส
คิดอย่างสร้ างสรรค์ แสดงออกได้ อย่างอิสระ เป็ นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ เรียนรู้จากสภาพที่แท้ จริง
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ได้ รับประสบการณ์ตรง ได้ ใช้ ส่อื ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ได้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่นื หรือ
ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม และสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีความสุข
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การเรียนรู้แบบ (TAI) จะช่วยเสริมให้ เกิดความช่วยเหลือในกลุ่ม
ของผู้เรียน และกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนตามความสามารถของตนเองสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ คือ เด็กที่เรี ยนช้ ามีเวลาฝึ กฝนมากขึ้น เด็กที่เรี ยนดีมีโอกาสช่ วยเหลือเพื่ อนที่อ่อนใน
กลุ่มช่วยให้ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เด็กอ่อนได้ รับการยอมรับและเห็นคุณค่าของ
เด็กเก่งนอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระครูได้ บางส่วน ครูจะได้ มีเวลาดูแลนักเรียนได้ มากขึ้นและ
ทั่วถึงและยังเป็ นการปลูกฝังนิ สัยที่ดีในการอยู่ ร่วมกันในสังคม ทาให้ มีความรั บผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้ างแรงจูงใจ และความสนใจให้ เกิดแก่ผ้ ูเรียนอัน
เนื่องมาจากการเสริมแรงอีกด้ วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล(TAI) เพื่อแก้ ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียน เกิดความช่ วยเหลือกันภายในกลุ่ม ถือเป็ นการปลูกฝัง
ลักษณะนิสยั ที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้ วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 จานวน 296 คน
กลุ่มตัวอย่าง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/9 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 36 คน ซึ่งได้ มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรต้ น
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
ตัวแปรตาม
1. การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติการเรียนรู้แบบกลุ่ม
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิค
กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาการเรียนรู ว้ ิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจทางคณิตศาสตร์
ของนั ก เรี ยน หลั งได้ รั บ การจั ดการเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ คแบบกลุ่ มช่ วยรายบุ คคล (TAI) จาก
แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) หมายถึง การเรียนรู้ท่ผี สมผสานระหว่ างการเรียนรู้
แบบร่ วมมือ และการสอนรายบุ คคลเข้ า ด้ วยกัน โดยนัก เรี ยนสามารถลงมือทากิจกรรมในการ
เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ
กลุ่ มมาช่ วยในการเรี ยนการสอน ซึ่ งครู เป็ นเพี ยงผู้ จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และจะให้ อิสระแก่
นักเรียนในการหาความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม และมีการฝึ กฝน ซึ่งการจัดกลุ่มประกอบด้ วยนักเรียน
กลุ่มละ 4 คน นั่นคือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 36 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐานที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว จานวน 3 แผน 12 คาบ คาบละ 50 นาที
ประกอบด้ วย แบบฝึ กหัดและแบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว 1 ฉบับ ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ
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3. แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) 3 ด้ าน จานวน 10 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงให้ ผ้ ูเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ และข้ อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว เพื่อ สร้ างความเข้ าใจ
และให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติตนได้ ถูกต้ อง
2. จัดกลุ่มนั กเรี ยน กลุ่ มละ 4 คนโดยคละความสามารถ แต่ละกลุ่มประกอบด้ วย
นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน
3. ดาเนินการสอนด้ วยตนเองโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ
เชิ งเส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ที่ใช้ ก ารจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เ ทคนิ คกลุ่ มช่ ว ยรายบุ ค คล (TAI)
จานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที และให้ นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบเมื่อสอนจบแต่
ละแผน
4. เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้แล้ ว จึงทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
จานวน 1 คาบ โดยใช้ แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิ ง
เส้ นตัวแปรเดียว ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ และตรวจให้ คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ให้ นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน 10 ข้ อ
6. รวบรวมคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารทางสถิติและสรุปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผู้วิจัยได้ นาคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนโดยใช้ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิ คกลุ่มช่ วยรายบุ คคล (TAI)
เรื่องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว และคะแนนระดับความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่ วยรายบุคคล (TAI)
พบว่า
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1.1 นักเรี ยนมีคะแนนแบบฝึ กหั ดเป็ นรายบุคคล หลังจากจัด การเรี ยนรู้โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน 36 คน
เกณฑ์ ร้อยละ 85

เลขที่ของนักเรี ยน
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คะแนนแบบฝึ กหัด
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ภาพที่ 1 แสดงคะแนนแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI)
นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 85 ตามที่กาหนดไว้ คือ มีคะแนนตั้งแต่
103 คะแนนขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.44 และมีนักเรี ยนมีคะแนนต่ากว่ า 100
คะแนน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.56 และมีคะแนนแบบฝึ กหัดรายกลุ่ม 9 กลุ่ม อยู่ท่ี 107
, 112 , 114 , 115 , 116 , 117 ตามลาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ตามที่กาหนดไว้ ทุกกลุ่ม
1.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุ่มเป็ นรายบุคคล หลังจาก
จัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน 36 คน มี 3 ด้ าน คือ ด้ านความใส่
ใจในการทางานร่วมกัน ความสนใจซักถาม และการส่งงานตามกาหนด จานวน 12 ครั้ง
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ภาพที่ 2 แสดงคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็ นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรายบุคคล ตั้งแต่ 2.53 – 3.00 อยู่
ในระดับมาก และผลคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็ นรายกลุ่ม จานวน 9
กลุ่ม รวมทั้ง 3 ด้ าน พบว่า ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียว ของ
นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 หลั งจากจั ด การเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิ คกลุ่มช่ วยรายบุคคล (TAI)
จานวน 36 คน
เลขที่ของนักเรี ยน
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ภาพที่ 3 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
พบว่า มีนักเรี ยนที่มีคะแนนสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.77 และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.22
1.4 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ แบบกลุ่ ม คะแนน
แบบฝึ กหัดและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียว ของ
นั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 หลังจากจัด การเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิ คกลุ่ มช่ วยรายบุคคล (TAI)
จานวน 36 คน
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึ กหัดและคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนแบบกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.00 อยู่ใน
ระดับดี ทุกคนจะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 14 - 19 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ที่กาหนดไว้ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ 52.77
สรุ ป การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ ค กลุ่ ม ช่ ว ยรายบุ ค คล(TAI) ท าให้ นั ก เรี ย นมี
พัฒนาการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล
ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 85 ตามที่กาหนดไว้ และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 70 ที่กาหนดไว้
2. ผลของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.70 เมื่อพิจารณารายด้ าน ด้ านครูผ้ ูสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50
ด้ านการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่ าเฉลี่ ย 4.78 ด้ านประโยชน์ ท่ี
ได้ รับ อยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.82
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี
ดังนี้
1.1 ผลคะแนนแบบฝึ กหั ดเป็ นรายบุคคล หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน 36 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85
ตามที่กาหนดไว้ หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน 9 กลุ่ม
พบว่า ภาพรวมของคะแนนแบบฝึ กหัด ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 12 ของแต่ละกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 8.5 – 10 คะแนน ซึ่งมีคะแนนไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลคา
และอรทัย มูลคา (2545 : 134) ได้ ให้ ความหมายว่า การเรียนรู้แบบร่ วมมือ หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ท่จี ัดให้ ผ้ ูเรียนได้ ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้ างที่ชัดเจน มี
การทางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น มีการช่ วยเหลือพึ่ งพาอาศั ยซึ่ งกันและกัน มี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสาเร็จร่วมกัน
1.2 ผลคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล หลังจากจัด การเรี ยนรู้โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ด้ านความใส่ใจในการทางานร่วมกัน ความสนใจซักถาม และ
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การส่งงานตามกาหนด โดยภาพรวม นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรายบุคคลในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่าทั้ง 3 ด้ านก็มีคะแนนอยู่ในระดับมาก และจากการสังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็ นกลุ่มของนักเรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล
(TAI) จานวน 9 กลุ่ม ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ ซึ่งสอดคล้ องแนวคิดของ วัฒนา
พร ระงับทุกข์ (2542 : 34) การเรียนแบบร่วมมือหมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นการจัดสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ เรียนร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่ วมอย่างจริงใน
การเรียนรู้และในความสาเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปั นทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ รวมทั้งการเป็ นกาลังใจแก่กัน ผู้เรี ยนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือผู้เรี ยนที่อ่อนกว่ า สมาชิกใน
กลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้ องร่ วมรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสาเร็จของแต่ละบุคคลคือความสาเร็จของกลุ่ม และ
แนวคิดของ ประทีป เมธาคุณวุฒิ (2544 : 13) การเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ผ้ ู เรี ยนเป็ นกลุ่ มละ 3-5 คน สมาชิ กอาจมีความสามารถแตกต่ า งกัน
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบการทางานของแต่ละคนในกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้ งานของ
กลุ่ มประสบผลสาเร็จ โดยสมาชิ กในกลุ่มต้ องกระตุ้นสมาชิ กและช่ วยเหลื อกัน ผู้ เรี ยนทางาน
ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เ กิด การเรี ยนรู้ ใ นตนเองและของกลุ่ มให้ ม ากที่สุ ด เน้ น ความร่ ว มมื อ และการ
สนับสนุนร่วมกันระหว่างผู้เรียนมากกว่าการแข่งขัน โดยออกแบบสภาพการเรียนรู้และกิจกรรมที่
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย นที่ ใ ช้ ทั ก ษะ
กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนทางานร่วมกันเพื่อให้ บ รรลุเป้ าหมายโดยมีหลักการว่าผลสาเร็จของกลุ่ม
คือผลสาเร็จของตนเอง
1.3 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่ วยรายบุคคล (TAI)
จานวน 36 คน พบมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 19
คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.77 และมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 47.23 เพราะการท าแบบฝึ กหั ด นั้ น
นั ก เรี ย นท ากั น เป็ นกลุ่ ม และคะแนนจาก
แบบฝึ กหัดนั้นได้ มาจากความรู้ท่เี รียนมาทันที แต่เมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทิ้งระยะเวลามา
ช่วงหนึ่ง อาจทาให้ ความรู้ท่เี รียนมา ยังไม่คงทน อีกประการ ข้ อสอบในแบบทดสอบบางข้ อยาก
กว่ าในแบบฝึ กหัด และนักเรี ยนต้ องทาข้ อสอบเป็ นรายบุคคล จึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวนเกือ บครึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิดของ กู๊ด (Good. 1973: 7) ได้ ให้ ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Attained) หรือ
การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนดให้ คะแนนที่ได้ จากงาน
ที่ครูมอบหมายให้ หรือทั้งสองอย่าง แนวคิดของ นภา เมธธาวีชัย (2536: 65) ได้ ให้ ความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง ความรู้และทักษะที่ได้ รับและพัฒนามาจาก
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การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และ
ทัก ษะมากน้ อยเพี ย งใด และแนวคิ ด ของสุ วิ ท ย์ หิ รั ณ ยกาณฑ์ และคณะ(2540: 5) ได้ ใ ห้
ความหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ว่ า หมายถึ ง ความส าเร็ จ ความรู้
ความสามารถหรื อทัก ษะ หรื อหมายถึงผลการเรี ยนการสอนหรื อผลงานที่ได้ จ ากการประกอบ
กิจกรรมส่วนนั้น ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของศิริพร คล่องจิตต์ (2548: 52)
ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ โจทย์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังได้ รับการเรียนการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรียน
การสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังได้ รับการเรียนการ
สอนแบบ TAI สูงกว่าเกณฑ์คือ ได้ คะแนนสูงกว่าร้ อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01
1.4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึ กหัดและ
คะแนนแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องสมการเชิ งตัวแปรเดียว ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จานวน
36 คน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.00 อยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่ งเกี่ยวข้ องกับคุ ณลั กษณะของครู ผ้ ู สอนและนั กเรี ยน
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ชญานิษฐ์ พุกเถื่อน (2536: 16-17) พบว่ าปั จจั ยที่สัมพั นธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้ น มี อ งค์ ป ระกอบมากมายหลากหลายลั กษณะคือ ด้ า นครู ผ้ ู สอนเช่ น
ประสบการณ์ จานวนเวลาที่สอน ทัศนคติต่อนักเรี ยน ด้ านนักเรียน เช่นเพศ อายุ สติปัญญา
การเรียนพิ เศษ การได้ รับความช่ วยเหลือ เกี่ยวกับการเรียน ความเอาใจใส่ในการเรียน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การขาดเรียน การเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เป็ นต้ น
นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของพันทิพา ทับเที่ยง (2550 : 101). ได้ ศึกษา เรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทางานกลุ่มและความคงทนในการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการจั ดการเรี ยนแบบร่ วมมือ
แบบแบ่ งกลุ่ มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบกลุ่มช่ วยรายบุคคล
(TAI) จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับ แบบแบ่งกลุ่มช่วย
รายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทางานกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้ าน ทุก
ด้ านอยู่ในระดับมากที่สดุ
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แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิค
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งวัฒนา เพ็ชรวงศ์ ได้ ให้ ความหมายว่ า
ความพึ งพอใจ เป็ นความรู้สึก หรื อทัศนคติทางด้ านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้ องการให้ แก่บุคคลนั้นได้ แต่ท้งั นี้ความพึงพอใจของแต่ละ
บุ คคล ย่ อ มมี ความแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ กับ ค่ า นิ ยมและประสบการณ์ ท่ีได้ รั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ อมรรั ตน์ ศรี ทอง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาค้ นคว้ า เรื่ องการพั ฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ แ บบกลุ่ มร่ วมมือ เรื่ องเซต วิ ชาคณิ ตศาสตร์ ป ระยุ กต์ 1 ระดับ ประกาศนี ยบั ตร
วิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 ผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า พบว่ า ความพึ งพอใจต่ อกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบกลุ่ ม
ร่วมมือ คิดเป็ นร้ อยละ 91.40 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ผล
การศึกษายังสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรพล เสียงเพราะ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษา
ค้ น คว้ าเรื่ อ ง การพั ฒ นาแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ กลุ่ ม เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ บทที่ 13 เรื่ อง บทประยุ กต์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลการศึกษาค้ น คว้ า พบว่ า
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลั ง ใช้ แ ผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้
1. เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ทาให้ เกิดความสัมพั นธ์ระหว่ า งเพื่ อน ความ
เอื้อเฟื้ อซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องฝึ กไปควบคู่กับการเรียนรู้ ไม่เฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยัง
สามารถใช้ กั บ รายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ต้อ งใช้ ทัก ษะการคิ ด โดยให้ นั กเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม จั บ คู่ กัน ท า
แบบฝึ กหัดและแลกเปลี่ยนกันตรวจงานในคู่ของตน โดยตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้ จะเห็นได้
ว่านักเรียนมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ และซักถามได้ ในระหว่างทาแบบฝึ กหัด เมื่อทาแบบทดสอบจึง
ทาให้ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ เกือบทั้งหมด
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ทาให้ เกิดการเรียนรู้ท่ไี ม่
คงทนกับผู้เรี ยนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับปานกลาง และอ่อน แสดงให้ เห็นได้
จาก ประสบความสาเร็จเพี ยงครึ่ งหนึ่ง เมื่อให้ ทาข้ อสอบ หรื อแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลจะได้
คะแนนไม่ดี อันมีสาเหตุจากความรู้ของนักเรียนไม่คงทน จึงควรจัดทาข้ อสอบให้ มีลักษณะคล้ าย
กับแบบฝึ กหัด ซึ่งอาจช่วยให้ นักเรียนประสบความสาเร็จได้ มากขึ้น
3. จากการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม คะแนนแบบฝึ กหัดและ
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า (1)นักเรียนบางคนมีคะแนน
พฤติก รรมการเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม คะแนนแบบฝึ กหั ด และคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ไม่
สอดคล้ องกั น เช่ น นั ก เรี ย นบางคนมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ แบบกลุ่ ม และคะแนน
แบบฝึ กหัด สูง แต่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ร้ อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้
สาเหตุน้ ีเกิดจากนักเรียนบางคนเรี ยนรู้แบบกลุ่มได้ ดีเพราะมีเพื่อนในกลุ่มช่ วยอธิบายและถาม
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เพื่ อนได้ เมื่ อ เกิ ด ความไม่ เ ข้ าใจแต่ เ มื่ อ ไปสอบเป็ นรายบุ ค คล จึ ง ท าแบบทดสอบไม่ ไ ด้
ขณะเดียวกัน มีนักเรียนบางคนมีคะแนนพฤติกรรมและคะแนนแบบฝึ กหัดผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเกิดจากการที่นักเรียนคนดังกล่าวไม่สนใจ
การทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนังสือสอบมาก่อน จึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
อีก กรณี หนึ่ ง มี นั ก เรี ย นบางคนมี คะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ต่ า คะแนน
แบบฝึ กหัดสูง และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่ านเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ สาเหตุอาจเกิดจาก
การจับคู่ทาแบบฝึ กหัดของนักเรียนในกลุ่ม ซึ่งนักเรียนบางคนไม่ชอบคู่ของตนเอง หรือไม่ชอบ
การเรียนรู้แบบกลุ่ม จึงทาให้ ผลคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มต่า แต่สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ดีกว่า จึงทาให้ มีคะแนนแบบฝึ กหัดสูง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนด ส่งผลให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนแบบฝึ กหัด ไม่สอดคล้ องกับคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มนั่นเอง ดังนั้น การจัดกลุ่มจึงมีส่วนสาคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) อย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การแบ่งกลุ่ม ควรรู้ระดับความสามารถที่แท้ จริงก่อนจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย ไม่
ควรยึดตามผลสัมฤทธิ์ท่ผี ่านมาเพียงอย่างเดียว
2. ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนควรกาหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ ชัดเจน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครัด เนื่องจากมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจใช้ เอกสารประกอบ หรืออธิบายเป็ น
รายกลุ่ม ช่วยสร้ างความเข้ าใจให้ มากขึ้น
3. การประเมินต้ องประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์แบบที่เป็ นรายกลุ่ม รายบุคคล ซึ่งไม่จาเป็ นต้ อง
ทาในทันทีหลังจบกิจกรรม หากพบว่ ามีนักเรี ยนที่ยังไม่เข้ าใจในบทเรี ยน ก็สามารถจั ดกิจกรรม
เพิ่ม และเลื่อนการทดสอบออกไป และประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มทั้งในภาพรวมของกลุ่ม
และรายบุคคล โดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะในการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เพื่อศึกษาผล
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความคงทน
ในการเรียน เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อตัวแปรอื่น
ๆ หรือไม่ อย่างไร
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