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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 วิชาคณิตศาสตรจัดเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคดิของมนุษย  มีสวน

สนับสนนุใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตผุล  เปนระบบระเบียบ  มแีบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถีถ่วนรอบคอบ ชวยใหมคีวามสามารถคาดการณวางแผน  

ตัดสินใจ  และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้แลววิชาคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน

การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมี

ประโยชนตอการดํารงชีวิต  และชวยพัฒนาคุณภาพชีวติใหสมบูรณ เกิดความสมดุลทั้งทางรางกาย 

จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปนทาํเปนแกปญหาได  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสขุ  (กรมวิชาการ.  2545 : 1)     สําหรับการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู

คณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต  ตามศกัยภาพ ทัง้นี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู       

ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพยีง สามารถนําความรู  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร

ที่จําเปนไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหดียิง่ขึ้น รวมทัง้สามารถนาํไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  

และเปนพืน้ฐานในการศึกษาตอ  (กรมวิชาการ, สสวท.  2544 : 2) 

                จากความสาํคัญดังกลาว ครูผูสอนจําเปนตองสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ แตสภาพ

การเรียนการสอนคณิตศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบนั พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

คณิตศาสตรคอนขางต่าํ ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมของประเทศ  ปการศึกษา 2540 โดยสํานกังานทดสอบทางการศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในดานความสามารถทางคณิตศาสตร  นักเรียนสวนใหญคิดเปน

รอยละ  80.95  ไมผานเกณฑการประเมิน  (กรมวิชาการ.  2542 : 14)       ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก 

นักเรียนมพีื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรไมเพียงพอ  ขาดการฝกทักษะทางคณิตศาสตร  หรือครูขาด

ความรูและทกัษะในการสอน  ครูสวนใหญจะสอนแบบบรรยายโดยใชกระดานและชอลก เพราะเปนวิธี

ที่ครูถนัดและสะดวกที่สุด  กลาวคือครูไมใชเทคนิควิธสีอน และขาดการวางแผนการสอน (ปฐมาพร  

อาสนวเิชียร.  2541 : 2) 
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                การจัดกระบวนการเรียนการสอนจะบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใดนัน้ สวนหนึง่จะขึน้อยู

กับผูสอน  ผูสอนจะตองจดัการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด  ซึ่งหมายถงึกระบวนการที่

พัฒนารางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรมของผูเรียนใหเจริญงอกงาม  โดยการสรางให  

ผูเรียนมีสวนรวมรู  รวมคิด  รวมกระทาํ ผูสอนทาํหนาทีว่างแผนการจดักิจกรรมที่เหมาะสม  กระตุนให

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสงัคม     สงเสริมความคิด   และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง 

อยางเตม็ที ่ และเต็มตามศักยภาพของผูเรียน  (กรมวิชาการ, สสวท.  2544 : 184)       รูจักการทํางาน  

เปนกลุม โดยที่แตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกัน ทําใหเกิดความ

สนุกสนานในการเรียน  และอยากเรยีนมากขึ้น การเรียนรูจากนักเรียนดวยกันจะทาํใหเกิดความเขาใจ

ไดดีกวาการเรยีนรูจากครู  เพราะภาษาทีน่ักเรียนใชพูดนั้นสื่อความเขาใจซึ่งกันและกันไดดี (อัญชนา  

โพธพิลากร.  2545 : 3) ปจจุบันนกัเรียนไมรูจักการชวยเหลือ  และไมเขาใจการทํางานกลุม การแขงขัน

ทุก ๆ ดานมีสูง  ทําใหมีปญหาในการอยูรวมกนัในสงัคมเพิ่มมากขึน้ นักเรียนไมรูจกัการทาํงานเปนทมี  

และการทาํประโยชนเพื่อสวนรวม (พรชนก ชวยสุข.  2545 : 2)  

                สลาวนิ  (Slavin, 1984 : 79)   กลาววา  การสอนวธิีหนึ่งที่นาจะนํามาใชเพื่อแกปญหาใน

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เพราะวิธีการสอนแบบนี้สนองความแตกตางระหวางบุคคล และ

ชวยสงเสริมความรวมมือในการทาํงานกลุม        วิธีการสอนที่กลาวถงึก็คือ   TAI   (Team   Assisted  

Individualization) ซึ่งเปนวธิีการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือและการสอนรายบุคคล

เขาดวยกนั  การสอนแบบ TAI นี ้  เนนการรวมมือภายในกลุม  โดยแตละกลุมจะประกอบดวยเดก็เกง  

ปานกลาง  และออนอยูรวมกัน  เปนวิธกีารสอนที่สนองความแตกตางระหวางบคุคล  โดยใหผูเรียน  

ลงมือกระทํากจิกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ จากแบบฝกทักษะและสงเสริมความ

รวมมือภายในกลุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรยีนรู  มีปฏิสัมพันธทางสงัคม  ซึ่งเปนการชวย

ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการทํางานรวมกนักับผูอ่ืนในสงัคม การสอนแบบ TAI  จะใหผลสะทอนกลับแก     

ผูเรียนทนัท ี  ซึง่เปนแรงจูงใจอยางหนึง่ทีท่ําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรูไดเร็วขึ้น ผลการ

ทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบงออกเปนสองสวน คือ คะแนนสอบเปนรายบุคคลและคะแนนเฉลีย่ของ

ทั้งกลุม  การทดสอบของนักเรียน  นักเรียนตางคนตางสอบแตเวลาเรียนตองรวมมือกัน นักเรียนจะตอง

ทําแบบฝกทักษะเพื่อใหเกิดการเรียนรู  มีการทาํงานเปนกลุม  มีการใหเพื่อนชวยเพื่อน มีการถายโอน

การเรียนรูซึง่กนัและกนั วิธีการเหลานีท้ําใหนกัเรียนเกิดความรับผิดชอบ   เชื่อมั่นในตนเอง    อดทน  

เสียสละ  และปฏิบัติตามระเบียบที่สงัคมวางไว  
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                เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยาก หากครูไมสามารถทาํใหผูเรียน     

มองเหน็เปนรูปธรรมไดแลว  ผูเรียนจะเกดิการเรียนรูไดยากมาก  ในกระบวนการสอนนัน้สื่อการสอน

เปนองคประกอบสําคัญยิ่ง  เพราะเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหการเรียนรูมีความคงทน  แตปรากฏวาการเรียน  

การสอนคณิตศาสตรในปจจบุัน  ครูสวนมากยงัใชวธิีการบรรยาย  และใหนักเรียนทองจําโดยไมเหน็

ความจาํเปนในการใชส่ือการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  และมเีจตคติที่ไมดีตอวิชา

คณิตศาสตร  ถาครูผูสอนอาศัยสื่อเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ความเขาใจ  แนวความคิด  

เจตคติ และทกัษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  จะทําใหการเรียนรูเกิดงาย  และรวดเร็วขึ้น  จดจําไปนาน  

สิ่งที่เปนนามธรรมที่เขาใจยากก็สามารถทําใหเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย นอกจากนีย้ังทําใหผูเรียน   

สนกุสนานเพลิดเพลินไมเบือ่หนาย  เปนการลดปญหาทีเ่กีย่วกับการเรียนของผูเรียนและเพิ่ม          

ประสิทธิภาพในการสอนของผูสอนไปในตัว  (นุชลดา  สองแสง.  2540 : 2)  

                ชุดการเรียนเปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่ชวยใหครูดําเนนิการสอนไปตามขั้นตอน สามารถ

ถายทอดเนื้อหาประสบการณที่ซับซอนและเปนนามธรรมได ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกจิกรรม 

การเรียนรูและยังเปนเครื่องมือส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอน  ใหมกีิจกรรมการเรยีนรูรวมกนั     และ 

เปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนรายบคุคลและเปนกลุม       โดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง   ทําใหนกัเรียนชวยกนัวางแผนในการแกปญหา  รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิด   

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน  (อัญชนา  โพธพิลากร.  2545 : 4)  

                จากการปฏิรูปการศึกษาที่ไดมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร และไดจัดกรอบ      

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544  ของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  สาระ     

เร่ือง  ภาคตัดกรวย  เปนเรื่องหนึ่งซึง่เปนคณิตศาสตรเพิ่มเติมในชวงชั้นที ่4  ชั้นมธัยมศึกษาปที ่4  ซึ่ง

แบงเนื้อหาออกเปน 5  สวน  ไดแก  การเลื่อนแกนทางขนาน  วงกลม  วงรี  พาราโบลา                  

และไฮเพอรโบลา  แตละสวนประกอบดวยเนื้อหาสาระ  และสูตรในการคํานวณ ถานกัเรียนไดเรียน

พรอมกันทัง้หมดจะทาํใหนกัเรียนเกิดความสับสนและเขาใจไดยาก  จงึสมควรจัดการเรียนการสอน

โดยแยกสาระเรื่อง  ภาคตัดกรวย  ออกเปน 5  เร่ือง  โดยใชชดุการเรียน  5  ชุด  ไดแก                    

การเลื่อนแกนทางขนาน  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  และไฮเพอรโบลา    
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 ดวยเหตุผลดงักลาว ผูวิจัยจึงสนใจในการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  

เร่ือง  ภาคตัดกรวย  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสนใจใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  นอกจากนี้

ครูผูสอนสามารถนาํชุดการเรียนคณิตศาสตรไปใชในการเรียนการสอนในชัน้เรียนได ซึ่งผลของการ

วิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมคีุณภาพ     

มากยิง่ขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

                ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัตั้งวัตถุประสงคของการวิจยั  ไวดังนี ้

                   1.2.1  เพื่อพฒันาชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      ใหมปีระสิทธิภาพตาม 

เกณฑ  80/80 

                         1.2.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร        ของนักเรียนชัน้มัธยม 

ศึกษาปที่ 4  กอนและหลงัไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI    

                         1.2.3  เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร        ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 4  กอนและหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI   
 
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
                 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทาํใหไดชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI เร่ือง  ภาคตัดกรวย  

และทราบถงึผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  และความสนใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา    

ปที่ 4  กอนการใชและหลังการใชชุดการเรยีน  ซึง่จะเปนประโยชนดงัตอไปนี้ 
                         1.3.1  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู             สําหรับครูผูสอนวิชา 

คณิตศาสตร   และผูเกี่ยวของทางการสอนวิชาคณิตศาสตร 

 1.3.2  เปนแนวทางสาํหรับครูในการพฒันา         และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูวชิา 

คณิตศาสตรให มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น   
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
                          ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
           ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
              ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเบญจมราช

รังสฤษฎิ์  2  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชงิเทรา ในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา  2547  จํานวน  2 หอง  

รวม 72  คน ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม  นกัเรียนทัง้  2 หองมีความสามารถใกลเคียงกันเพราะ   

มีการจัดนกัเรยีนคละความสามารถ  มผีลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยเฉลี่ย

อยูในระดับ  1.5 (ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ฝายทะเบยีน-วัดผล : 2546)  

         
                กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  ในภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2547 ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชงิเทรา จากการสุม

อยางงาย  โดยการจับสลากมา  1  หอง  จากจาํนวนทั้งหมด  2  หอง   แลวนาํกลุมตัวอยางที่ไดมาจัด

กลุมยอย   กลุมละ  4  คน  ตามระดับความสามารถสงู   ปานกลาง  ต่ํา  คิดเปนอัตราสวน  1 : 2 : 1 

ตามลําดับ โดยใชคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร  ปลายภาค

เรียนที ่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา  2547  ของนักเรียน    ตามเกณฑที่  ชวาล  แพรัตกุล  

(2516 : 374 - 377)  เสนอไว  ดงันี ้

 ระดับความสามารถสงู  หมายถงึ   นักเรียนที่ไดคะแนน  ตัง้แต 

เปอรเซ็นตไทลที่  75  ข้ึนไป 

 ระดับความสามารถปานกลาง หมายถงึ นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 

                  เปอรเซ็นตไทลที่  25 – 75  

 ระดับความสามารถต่ํา  หมายถงึ นักเรียนที่ไดคะแนน  ตัง้แต 

       เปอรเซ็นตไทลที่  25  ลงมา 
1.5  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 

                ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  ใชเวลาทดลอง  24  คาบ  คาบละ  

50  นาที      
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1.6  สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัย 
 
               สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ เปนสาระการเรยีนรูในวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม            

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่  4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เร่ือง  ภาคตัดกรวย       

ซึ่งประกอบดวย 

               1.  การเลื่อนแกนทางขนาน 

               2.  วงกลม 

               3.  วงรี 

               4.  พาราโบลา 

               5.  ไฮเพอรโบลา 

 

1.7  ตัวแปรที่ศึกษา 
 
            ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

      1.7.1  การสอนโดยใชชดุการเรียนคณติศาสตรที่ใชเทคนิค TAI    
            ตัวแปรตาม  ไดแก 

      1.7.2  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

   1.7.3  ความสนใจของนกัเรยีนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

 
1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

                1.8.1  ชุดการเรียน    หมายถึง     สื่อประสมที่ไดจากกระบวนการผลติใหสอดคลองกับ 

วิชา สาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู เพื่อนํามาชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง          

พฤติกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ผูวจิยัไดสรางขึ้นโดยปรับปรุงจากหลักการสรางชุด      

การเรียนของคารดาเรลลี่   (Cardarelli, 1973 : 150)  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 120) และกิดานันท  

มลิทอง  (2531 : 18)  ซึ่งประกอบดวย 

                 1)  คูมือการใชชุดการเรียน  เปนสวนอธิบายรายละเอียดการใชชุดการเรียน 

                 2)  ชื่อชุดการเรียน 

                 3)  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายลักษณะกิจกรรมการเรียนรู 
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                4)  จุดประสงคการเรียนรู  คือ  สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากนักเรยีนไดเรียนโดยใช

ชุดการเรียน 

                 5)  เวลาที่ใช  เปนสวนที่บอกเวลาทัง้หมด  ที่ใชในการเรียนโดยชุดการเรียน 

                6)  ส่ือการเรียนรู  เปนสวนทีร่ะบุถึงสื่อ และอุปกรณที่ใชในชุดการเรียน 

                 7)  สาระการเรียนรู  เปนสวนที่เสนอความรูใหแกนักเรียน 

                 8)  แบบฝกทกัษะ  เปนสวนทีก่ําหนดใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อนาํไปสู      เปาหมาย 

                 9)  การประเมนิผล  เปนแบบทดสอบหลงัการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค 

 TAI  

                 1.8.2 การพัฒนาชุดการเรียน หมายถงึ  การสรางชุดการเรียนใหไดตามเกณฑ       

มาตรฐานที่ตั้งไว  คือ  80/80  ซึ่ง 80 ตัวแรกประเมินจากการทาํแบบฝกทักษะระหวางเรียนในแตละชุด  

โดยนําคะแนนของนกัเรียนมารวมกันทั้งหมดคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด   สวน 80  ตัวหลัง

ประเมินหลังจากนกัเรียนเสร็จสิ้นจากการศึกษาชุดการเรยีนในแตละกลุม โดยพิจารณาจากผลการทํา

แบบทดสอบประจําชุดการเรยีนในแตละชดุ     นําคะแนนนกัเรียนมารวมกนัทัง้หมดคิดเปนรอยละ  80 

ของคะแนนทั้งหมด 

                                1.8.3  การสอนแบบ TAI  (Team  Assisted  Individualization)  หมายถงึ การจัด    

กิจกรรมการเรยีนรูที่ใหนกัเรยีน  เรียนเปนกลุมยอย  กลุมละ  4  คน  และนักเรียนในแตละกลุมมี

ความสามารถในระดับตางกนั  คือ  ความสามารถสงู  ปานกลาง  ต่าํ  มีอัตราสวน  1 : 2 : 1  ในการ

ทํา     กิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนจะทําแบบฝกทักษะ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยมกีารซักถามชวยเหลือ

กันระหวางสมาชิกภายในกลุม  และจะมกีารตรวจผลการทํางานใหกนัและกนั  หากกลุมใดมีคะแนน

เฉลี่ยสูง  ครูจะเสริมแรงโดยการใหรางวลั  คือคําชมเชย  และใบประกาศเกียรตคิุณ  เพื่อกระตุนให

นักเรียนรวมมอืและชวยเหลอืกัน  (Slavin, 1995 : 102 –104) 

                 1.8.4  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI (Team  Assisted  

Individualization)  หมายถงึ  ชุดการเรียนที่มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ที่ดําเนนิการ

ตามขั้นตอนของการสอนแบบ TAI  โดยครูและนักเรียนใชรวมกนั  ครูเปนผูดูแลอํานวยความสะดวก   

ใหนักเรียนไดศึกษา    คนควาดวยตวัเอง  ถาพบปญหานักเรียนสามารถแลกเปลีย่นความรูชวยเหลือ

กัน   ระหวางสมาชกิภายในกลุม  หรือคําแนะนําจากครู  นักเรียนจะมีการตรวจผลการทาํงานใหกัน

และกัน  การสอนโดยใชชุดการเรียนที่ใชเทคนิค TAI  มีขั้นตอนดังนี ้
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                ขั้นนําและขัน้สอน 

1) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

2) ครูทบทวน    หรือกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงความรูพืน้ฐานที่จําเปนตอการเรียนรู 

เร่ืองใหมดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  การซักถาม  เปนตน 

                 3)  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรใหนักเรียน 
                ขั้นฝกทกัษะ 
                 1)  นักเรียนแตละคนทาํแบบฝกทักษะ 

                 2)  เมื่อนกัเรียนทาํแบบฝกทกัษะรายบุคคลดวยตนเองเสร็จเรียบรอยแลว  สมาชิกใน 

กลุมชวยกนัตรวจคําตอบ ซึง่มีคําเฉลยอยูดานหลังของแบบฝกทักษะ  ถาตอบถกูครูใหรางวัล  และถา

ตอบไมถูกสมาชิกในกลุมจะตองรวมมือกนัแกไขขอบกพรอง โดยศกึษาแบบฝกทักษะนัน้ใหม  แลวให

เพื่อนในกลุมที่ตอบถูกเปนผูอธิบาย หรือครูเปนผูชี้แนะขอบกพรอง  
                ขั้นวัดผลประเมินผล 

      1)  นักเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบยอย  

      2)  สมาชกิในกลุมตรวจใหคะแนน  ถาไมผานเกณฑ  80%  ครูจะตองวิเคราะหหา 

จุดบกพรอง และชวยเหลือแนะนาํแกไขจุดบกพรองจากนั้นใหนกัเรียนผูนั้นทําแบบทดสอบชุดเดิม  

       3)  หลงัจากเรียนจบในแตละชุดการเรียน  นักเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบประจํา 

ชุดการเรียน  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําชุดการเรียนนี้ จะบันทึกเปนคะแนนรายบุคคล  

แลวนําคะแนนรายบุคคลนีม้าเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 

      4)  ครูจัดอันดับคะแนนของกลุมและตั้งชื่อกลุมที่ไดคะแนนสูง  ปานกลาง  ต่าํ  ดังนี ้

     (4.1)  กลุมที่ไดคะแนนสูง  จะเรียกวา  “Super-Team”  คือ  กลุม  “ยอดเยี่ยม”   

     (4.2)  กลุมที่ไดคะแนนปานกลาง  จะเรียกวา  “Great-Team”  คือ  กลุม  “ดีมาก”  

  (4.3)  กลุมที่ไดคะแนนต่ํา  จะเรียกวา  “Good-Team”   คือ กลุม   “ดี”            

 กลุม   “Super-Team”  และ “Great-Team”  จะไดรับรางวัล   คือ  คําชมเชย           และ   

ใบประกาศเกยีรติคุณ 

                   1.8.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร     หมายถงึ      ความสามารถในการ 

เรียนรูของนกัเรียนจากการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเร่ือง  ภาคตัดกรวย  เปนการประเมินผลจากการทํา

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ที่ผูวิจยัสรางขึ้นและไดตรวจสอบคุณภาพ

แลว  โดยแบบทดสอบนัน้สอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและความคิด  (Cognitive  Domain)  

ตามทีว่ิลสัน  (Wilson, 1971 : 643 – 685)  จําแนกไว  4  ระดับ  คือ 
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                 1)  ความรูความจําดานการคิดคํานวณ  (Computation)  เกี่ยวกับขอเท็จจริงคําศพัท  

นิยาม  และความสามารถในการคิดคํานวณ 

                 2)  ความเขาใจ  (Comprehension)  เกี่ยวกับมโนมต ิ หลักการ  กฎ   

การสรุป  อางอิง   และโครงสรางทางคณิตศาสตร  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหาจาก

แบบหนึง่ไปเปนอีกแบบหนึง่  การคิดตามแบบเหตุผล  การอานและการตีความโจทยปญหา 

                3)  การนําไปใช  (Application)  ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที ่

ประสบอยูระหวางเรียน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะหขอมูล  และการมองเหน็แบบลักษณะ       

โครงสรางที่เหมือนและสมมาตรกัน 

            4)  การวิเคราะห  (Analysis)  ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน  ไมมีในแบบ 

ฝกหัด  แตอยูในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน  การพิสจูน  การสรางสูตร และการทดสอบความถูกตอง

ของสูตร  

                1.8.6  ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  ความรูสึกชืน่ชอบหรือ  

พอใจ สนใจในวิชาคณิตศาสตรที่ผูสอนจัดขึ้น  และความรูสึกนี้สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน

การที่จะเขารวมกิจกรรมทีเ่กีย่วกับวิชาคณติศาสตร  มคีวามมานะพยายามและเอาใจใสตอการเรียน  

และตั้งใจที่จะทํากจิกรรมตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมาย  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัใชแบบสอบถามวัดความ

สนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ที่ปรับปรุงจากแบบสอบถามวัดความสนใจตอวชิาคณิตศาสตรของ  

ปรมาภรณ  อนุพนัธ  (2543 : 151-154) 
 
1.9  สมมติฐานของการวิจัย 
           

                 ในการวิจยัครั้งนีผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัย  ไวดังนี ้

                        1.9.1  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนคิ TAI  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

                       1.9.2  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน          หลงัไดรับการสอน 

ดวยชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวากอนไดรับการสอน   

                  1.9.3  ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีน    หลงัไดรับการสอน 

ดวยชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวากอนไดรับการสอน 

 

 


