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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ   
 

 การวิจยั  เร่ือง  การพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  (Team  Assisted  

Individualization)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เร่ือง  ภาคตัดกรวย  มีเอกสารที่เกี่ยวของ  ดังนี ้

                2.1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับชดุการเรียน 

                2.1.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบ TAI 

                2.1.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

                2.1.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

2.1 .1  เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
 
                ความหมายของชุดการเรียน 
                นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของชดุการเรียนดงันี ้

                กูด  (Good, 1973 : 136)  ไดกลาวถงึชุดการเรียนวา  เปนโปรแกรมทางการเรียนที่ทกุอยาง

จัดไวโดยเฉพาะ ประกอบดวยวัตถปุระสงคที่ใชในการเรียน  คูมือ เนือ้หา  แบบทดสอบ  และมีการ

กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวครบถวน 

                 เวบเบอร  (Webber, 1977 : 329)  ไดกลาววาการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองนัน้  

ผูเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา  ดังนัน้ถาผูเรียนยังเปนเด็ก

เล็กที่ไมมวีุฒภิาวะ  และวนิัยในตนเองเพียงพอแลว  ยอมทาํใหการเรียนไรประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะ

เด็กอาจจะไมเขาใจวัตถุประสงคในการเรียน  ไมเขาใจงานที่สัง่ใหทําหรือขาดการมีสวนรวมในการ

เรียนอยางจรงิจัง  เพราะมีชวงความสนใจสั้นจึงเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
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  ยุพิน  พพิิธกุล  และอรพรรณ ตันบรรจง  (2531 : 176)  ไดใหความหมายของชุดการเรียนวา 

เปนชุดการเรียนที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนนี้จะประกอบดวย  บัตรคาํสั่ง  บัตรกิจกรรม  

บัตรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัด  หรือบัตรงานพรอมเฉลย  บัตรทดสอบพรอมเฉลยในการเรียนการสอน

นั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไวพรอม  เพือ่ใหผูเรียนใชประกอบการเรียนเรื่องนั้น ๆ  

                เกื้อกูล  ควรหาเวช   (2542 : 91)  ไดกลาววาชุดการสอน  หรือชุดการเรียน มาจาก  คําวา  

“Instructional  Package”  หรือ  “Learning  Package”  เดิมทีเดียวใชคําวา “ชุดการสอน”  เพราะ

เปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน  แตตอมาแนวความคิดในการยดึเด็กเปนศูนยกลางในการเรียน

ไดเขามามีอิทธิพลมากขึ้น การเรียนรูที่ดคีวรจะใหผูเรียนไดเรียนเองจงึมีผูนยิมเรียกวา “ชุดการเรียน” 

กันมากขึ้น บางคนอาจจะเรยีกรวมกันไปเลยวา“ชุดการเรยีนการสอน” 

                จากการศึกษาความหมายที่นกัการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดการเรียน  สรุป

ไดวา  ชุดการเรียนหมายถึง  ส่ือประสมที่ผูสอนเปนผูสรางขึ้น  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาและปฏบิัติ

กิจกรรมดวยตนเอง  ภายในชุดการเรียนจะประกอบดวยสื่อตาง ๆ ทีจ่ะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดี  

และบรรลุตามจุดประสงคทีต่ั้งไว 

 
                ประเภทของชุดการเรยีน 
                ชุดการเรียนแตละประเภทนัน้มจีุดมุงหมายในการใชตางกนั นักการศึกษาไดแบงประเภท

ของชุดการเรียนไวดังนี ้

                คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 250 – 251)  

ไดแบงประเภทของชุดการเรียนออกเปน  3  ประเภท  คอื 

                1.  ชุดการเรียนสาํหรับครู  เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ  มีคูมือ และเครื่องมือสําหรับ

ครู  ซึ่งพรอมทีจ่ะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง  ครูเปนผูดําเนนิการและควบคุมกิจกรรม

ทั้งหมด  นกัเรยีนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 

                2.  ชุดการเรียนสาํหรับนักเรียน  เปนชุดการเรียนสําหรับจัดใหนกัเรียนเรียนดวยตนเอง  

 ครูมีหนาที่เพยีงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให  แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ใหคาํแนะนาํ

เมื่อมีปญหา  และประเมินผล  ชุดการเรียนนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง  เมื่อนกัเรียนจบการศึกษาจาก

โรงเรียนไปแลวสามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง  
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  3.  ชุดการเรียนที่ครูและนกัเรียนใชรวมกัน  ชุดการเรียนแบบนี้มีลักษณะผสมระหวาง 

ชุดแบบที่ 1  และชุดแบบที่ 2  ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนาํให       

นักเรียนดู  และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง  ชุดการเรียนแบบนี้เหมาะอยางยิ่งทีจ่ะใช

กับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 

                วิชัย  วงษใหญ  (2525 : 174 -175)  ไดแบงชุดการเรียนการสอน  ตามลักษณะของการใช

ออกเปน 3  ประเภท  คือ 

                1.  ชุดการเรียนการสอนสําหรับการบรรยาย  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ชดุการเรียนการสอน 

สําหรับครูใช  คือเปนชดุการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบ   

คําบรรยาย  เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพดูของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสใหนกัเรียนรวมกิจกรรม  

การเรียนมากยิ่งขึ้น  ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียนทัง้ชัน้ 

                2.  ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม  ชุดการเรียนการสอนนีมุ้งเนนที่ตัวผูเรียน

ไดประกอบกิจกรรมรวมกนั  และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียนชุดการเรียนการสอน

แบบกลุมจะประกอบดวย  ชุดการเรียนการสอนยอยทีม่ีจํานวนเทากบัจํานวนศนูยการเรียนที่แบงไวใน

แตละหนวย  ในแตละศูนยมส่ืีอการเรียน  หรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนย  กิจกรรม  ส่ือ

การเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคล  หรือผูเรียนทั้งศนูยใชรวมกัน  ผูเรียนที่เรียน

จากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในขณะทาํ     

กิจกรรมการเรยีน  หากมปีญหาผูเรียนสามารถซกัถามครูไดเสมอ  เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว      

ผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริม  เพื่อเจาะลึกถึงสิง่ทีเ่รียนรูไดอีกจากศูนยสาํรองทีค่รูจัดเตรียมไวเพื่อ

เปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 

                3.  ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล          เปนชุดการเรียนการสอนทีจ่ัดระบบขั้นตอนเพือ่ให  

ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล เมื่อศึกษาครบแลวจะทําการ

ทดสอบประเมนิผลความกาวหนา   และศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอื่นตอไปตามลําดับ  เมื่อมี

ปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียน  ผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลอืทันที  ในฐานะผู

ประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวยชุดการเรียนการสอนนีจ้ัดขึ้นเพื่อสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูของแตละบุคคล ใหพฒันาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขดีความสามารถโดยไมตอง

เสียเวลารอคอยผูอ่ืน  ชุดการเรียนการสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวา  บทเรียนโมดูล    (Instruction  

Module) 
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                ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 118 –119) ไดจําแนกประเภทชดุการเรียนการสอนและแนวคิด

ในการผลิตชุดการเรียนการสอนออกเปนชดุ  และประเภทใหญ  ๆ  4  ประเภท  คือ 

                1.  ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย      เปนชุดการเรียนการสอนที่มุงขยายเนือ้หา 

สาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึน้    โดยกําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใหครูใชประกอบการ

บรรยายบางครั้งจึงเรียกวา  “ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู”    ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาวชิา

เพียงหนวยเดยีว  และใชกับผูเรียนทั้งชัน้  โดยแบงหัวขอทีจ่ะบรรยายและกิจกรรมไวตามลําดบัข้ัน     

ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกครูผูสอน และเพื่อเปลีย่นบทบาทการพูดของครูใหนอยลง  เปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการเรียนมากยิง่ขึน้  ชดุการเรียนการสอน

ประกอบการบรรยายนีน้ิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา  ส่ือการสอนที่ใชอาจ

เปน     แผนคําสอน  แผนภูมิ  รูปภาพ  ภาพยนตร  โทรทัศน  หรือกิจกรรมกลุม  เปนตน  สื่อการเรียน

การสอนมกัจะบรรจุในกลองมีขนาดเหมาะสม  แตถาเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพง  ขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญตลอดจนเสียหายงาย  หรือเปนสิ่งที่มีชวีิตก็จะไมบรรจุในกลองแตจะกําหนดไวในคูมือครู

เพื่อจัดเตรียมกอนสอน 

                2.  ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม      เปนชดุการเรียนการสอนที่มุงเนนที่ตัว  

ผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกนั  ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายเปนผูแนะนําชวยเหลือผูเรียน  

ชุดการเรียนการสอนแบบกจิกรรมกลุมอาจจัดเรียนในหองเรียนแบบศนูยการเรียน ชุดการเรียน      

การสอนแตละชุดจะประกอบดวยชุดการสอนยอยที่มีจาํนวนเทากับจาํนวนศนูยที่แบงไวในแตละหนวย  

ในแตละศูนยมีส่ือหรือบทเรยีนครบชุดตามจํานวนผูเรียน ในศนูยกิจกรรมการเรียนหากมีปญหา         

ผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ  เมือ่จบการเรียนในแตละศูนยแลวถาผูเรียนสนใจที่จะเรียนเสริม

สามารถศึกษาไดจากศูนยสํารอง  ที่จัดเตรียมไวโดยไมตองเสียเวลาคอยผูอ่ืน 

                3.  ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล         เปนชุดการเรียนการสอนทีจ่ัดไวใหผูเรียนเรยีนดวย 

ตนเองตามคําแนะนาํที่ระบุไว  แตอาจมีการปรึกษากันระหวางเรียนได และเมื่อสงสัยไมเขาใจบทเรียน

ตอนไหนสามารถถามครูได  การเรียนจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้ นิยมใชหองเรยีนที่มี

ลักษณะพเิศษ  แบงเปนสัดสวนสาํหรับผูเรียนแตละคน  ซึ่งเรียกวา  “หองเรยีนรายบุคคล”  ชุดการ

เรียนการสอนรายบุคคลนี้นกัเรียนอาจนาํไปเรียนที่บานไดดวย  โดยมีผูปกครองหรือบุคลากรอืน่คอย

ใหความชวยเหลือ  ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้เนนหนวยการสอนยอย  จึงนิยมเรียกวา           

บทเรียนโมดูล   
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               4.  ชุดการเรียนการสอนทางไกล  เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่อยูตางถิน่ 

ตางเวลา  มุงสอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน  ประกอบดวยสื่อประเภท       

สิ่งพิมพ  รายการวทิยกุระจายเสียง  วทิยุโทรทัศน  ภาพยนตร และการสอนเสริมตามศูนยบริการ

การศึกษา  เชน  ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เปนตน 

                จากการแบงประเภทของชุดการเรียนดังที่กลาวมาแลวนั้น นักการศกึษาบางทานไดแบง

ประเภทของชดุการเรียนเปน 3  ประเภท  หรือบางทานแบงเปน 4  ประเภท  ผูวิจัยไดขอสรุปวา         

ชุดการเรียนแตละประเภทนัน้ จะเปนตัวกําหนดบทบาทของครูและนกัเรียนแตกตางกันไป  ดงันัน้      

รูปแบบของการสรางชุดการเรียน  ผูวิจัยไดเนนตวันักเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งนักเรียนจะเปนผู

ทําการศึกษาเนื้อหาจากชุดการเรียนดวยตนเองโดยมีการรวมมือชวยเหลือกนัภายในกลุม และครูจะมี

บทบาทเปนผูใหคําชี้แนะแนวทางหรือเปนที่ปรึกษา  เมื่อนกัเรียนพบปญหาหรือขอสงสัยในขณะที่

นักเรียนทาํการศึกษาชุดการเรียนนัน้ 

 
   หลักและทฤษฎีการสรางชุดการเรียน 

                เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต  (2528 : 292 – 293)  กลาวถงึหลักการและทฤษฎีที่นาํมาใชในการ

สรางชุดการเรียนดังนี ้

                1.  ความแตกตางระหวางบุคคล   (Individual  Differences)          นักการศึกษาไดนาํหลัก 

จิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช  เพราะถือวาการสอนนัน้ไมสามารถปนผูเรียนให

เปนแมพมิพเดียวกนัไดในชวงเวลาที่เทากนั  เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวถิีทางของเขา  และ

ใชเวลาเรียนในแตละเรื่องแตกตางกนัไป บคุคลจะมีความแตกตางกนัในดานความสามารถ              

สติปญญา   ความตองการ    ความสนใจ    รางกาย    อารมณ    และสังคม   ดวยเหตุผลที่คนเรามี

ความแตกตางกันดังกลาว  ผูสรางชุดการเรียนจึงหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทําใหผูเรียนได

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทีว่างไว  วิธีทีเ่หมาะสมที่สุดวิธหีนึง่ก็คือการจดัการสอนรายบุคคล 

หรือการจัดการสอนตามเอกตัภาพ  หรือการศึกษาดวยตนเอง  ซึ่งลวนแตเปนวิธสีอนที่เปดโอกาสให    

ผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตางของแตละคน 

                2.  การนาํสื่อประสมมาใช   (Multimedia Approach)  เปนการนาํเอาสื่อการสอน 

หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอนันีก้็เพื่อที่จะเปลีย่นแปลงการเรียน       

การสอนจากเดิมที่เคยยึดครเูปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรยีนดวย

การใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตาง ๆ   
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                3.  ทฤษฎีการเรียนรู  (Learning  Theory)  จิตวิทยาการเรียนรูที่เปดโอกาสให  ผูเรียนเรียน

โดย 

                3.1  การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 

                 3.2  ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันท ี

                               3.3  มีการเสริมแรง  คือ  ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ  ดีใจที่ตนเองทําไดถูกตอง  เปน

การใหกาํลังใจที่จะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถกูตองจะไดทราบวาทีถู่กตองนั้นคืออะไร จะไดไตรตรอง

พิจารณา  ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งจะไมทําใหเกิดทอถอยหรือส้ินหวังในการเรียน  เพราะผูเรียนมี

โอกาสที่จะสําเร็จไดเหมือนคนอื่น 

  3.4  เรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

                4. การใชวิธวีิเคราะหระบบ  (Systems  Analysis)  โดยจัดเนื้อหาวชิาใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม และวยัของผูเรียน  ทุกสิง่ทุกอยางทีจ่ัดไวในชุดการเรยีนจะสรางขึ้นอยางมีระบบมีการ

ตรวจสอบทุกขั้นตอน    และทุกอยางจะตองสัมพนัธสอดคลองกันเปนอยางดี      มีการทดลองพัฒนา   

และปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่เชื่อถือไดจึงจะนํามาใช 

                การสรางชุดการเรียนจะยึดหลกัการดําเนนิการตามหลกัจติวิทยาที่ผูเรียนมีความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ใหผูเรียนไดเร่ิมตนเรียนตามความสามารถจากงายไปหายาก  ผูเรียนไดรูผลการกระทํา

ของตนเองทันที  มกีารเราความสนใจดวยสื่อลักษณะตาง ๆ  ดังนัน้ชุดการเรียนจึงสามารถนํามาใช

เพื่อชวยใหการเรียนของนกัเรียน  และการสอนของครูมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
             องคประกอบของชุดการเรยีน 
                มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถงึองคประกอบของชุดการเรียนไว  ดงันี ้

                ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 120)  จําแนกสวนประกอบของชุดการเรียนไว  4  สวน  คือ 

                1.  คูมือครู  สําหรับครูใชชุดการเรียน  และ/หรือผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดการเรียน 

                2.  เนื้อหาสาระและสื่อ   โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม    และกิจกรรม  

 การเรียนรูแบบกลุม  และรายบุคคลตามวตัถุประสงคเชงิพฤตกิรรม 

                3.  คําสั่ง  หรือการมอบงาน  เพือ่กําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหนักเรียน 

                4.  การประเมนิผล  เปนการประเมินผลของกระบวนการ  ไดแก  แบบฝกหัด   รายงาน  การ

คนควา  และผลของการเรยีนรูในรูปของแบบทดสอบตาง ๆ  
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                กิดานนัท  มลิทอง  (2531 : 181)  กลาวถงึองคประกอบของชุดการเรียนไวดังนี ้

                1.  คูมือสําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียน   และสําหรับผูเรียนใชชุดการเรียน 

                2.  คําสั่ง  เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน 

                3.  เนื้อหาสาระบทเรียน  จะจัดอยูในรูปของสือ่ตาง ๆ  เชน  สไลด  เทป  ฯลฯ 

4.  กจิกรรมการเรียนรู เปนการกําหนดกจิกรรมใหผูเรียนทาํรายงานหรือคนควาตอจาก 

ที่ไดเรียนไปแลว 

                5.  การประเมนิผล  เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระบทเรียนนัน้ 

                คารดาเรลลี่ (Cardarelli, 1973 : 150) ไดกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนวาตอง 

ประกอบดวย 

                1.  หัวขอ  (Topic) 

                2.  หัวขอยอย  (Subtopic) 

                3.  จุดมุงหมายหรือเหตุผล  (Rationale) 

                4.  จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม  (Behavioral  Objectives) 

                5.  การสอบกอนเรียน  (Pretest) 

                6.  กิจกรรมและการประเมินตนเอง  (Activities  and  Self – Evaluation) 

                7.  การทดสอบยอย  (Quiz  หรือ  Formative  Test) 

8. การทดสอบขัน้สุดทาย  (Posttest  หรือ  Summative  Evaluation) 

                จากการทีม่ีผูกาํหนดองคประกอบของชุดการเรียนไวหลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะที่

คลายคลึงกนั  นกัการศึกษาบางทานไดรวมหวัขอยอยไวดวยกนั  บางทานเพิม่องคประกอบบางสวน

เขาไป  สําหรับงานวิจยัครั้งนี้ผูวิจยัไดประยุกตรูปแบบองคประกอบของชุดการเรียนของ  คารดาเรลลี่  

(Cardarelli, 1973 : 150)     ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 120)     และกิดานนัท  มลิทอง  (2531 : 18)    

โดยมีองคประกอบ  ดงันี ้

                1.  คูมือการใชชุดการเรียน 

                2.  ชื่อชุดการเรียน 

                3.  คําชี้แจง 

                4.  จุดประสงคการเรียนรู 

                5.  เวลาที่ใช 

                6.  สื่อการเรียนรู 
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                7.  สาระการเรียนรู 

                8.  แบบฝกทักษะ 

                9.  การประเมนิผล 

 
                ขั้นตอนในการสรางชุดการเรยีน 
                นักการศึกษาหลายทาน  เสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนไว  ดังนี ้

                ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 123)  และไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2526 : 199 – 200)  ได

กลาวถึงหลักในการผลิตชุดการเรียนไว  10  ข้ันตอน  ดงันี ้

                1.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ  กําหนดเปนหมวดวิชา 

                2.  กําหนดหนวยการสอน  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน 

                3.  กําหนดหัวเรื่องในการสอนแตละหนวยควรแบงประสบการณออกเปน 4– 6  หัวเรื่อง 

                4.  กําหนดความคิดรวบยอด  และหลักการ  สรุปรวมแนวคดิ  สาระ  และหลักเกณฑสําคัญ 

                5.  กําหนดวัตถปุระสงค       ใหสอดคลองกับหัวเรื่อง            

                6.  กําหนดกิจกรรมการเรียนรู    ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

                7. กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมนิใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม    โดยใช  

แบบทดสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากใชชุดการเรียนแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤตกิรรม 

การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

                8.  เลือกและผลิตสื่อการเรียน 

                9.  หาประสทิธิภาพของชุดการเรียน  เพื่อเปนการประกนัวาชุดการเรียนทีส่รางขึ้นม ี 

ประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑที่กาํหนด  อาจตัง้เปน  90 / 90  สําหรับเนื้อหาที่เปนความจําและ

ไมต่ํากวา  80 /80  สําหรับวชิาทกัษะโดยคํานึงถึงหลักที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการ  เพื่อชวยใหการ

เปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 

                10. การใชชุดการเรียนเปนขั้นนาํไปใช  ซึง่จะตองตรวจสอบปรับปรุงอยูตลอดเวลา 

                ฮีทเทอร  (Heathers, 1964 : 342 – 344)  ไดใหขั้นตอนสาํคัญสําหรับครูผูสรางชุดการเรียน

ดวยตนเอง  คือ 

                1.  ศึกษาหลักสูตร  ตัดสินใจเลอืกสิ่งทีจ่ะใหผูเรียนไดศึกษา  แลวจัดลําดับข้ันเนื้อหาให   

ตอเนื่องจากงายไปหายาก 

                2.  ประเมินความรูพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
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                3.  เลือกกิจกรรมการเรียน  วิธีสอน  และสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน  โดยตอง

คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 

                4.  กําหนดรูปแบบของการเรียน 

                5.  กําหนดหนาทีข่องผูประสานงาน  หรือจัดอาํนวยความสะดวกในการเรียน 

                6.  สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรยีนหรือไม 

                หลักในการสรางชุดการเรียน  ไดมีผูเสนอไวหลายลกัษณะ  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยได

ยึดแนวการสรางชุดการเรียนของ  ชัยยงค  พรหมวงศ  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  และฮีทเทอร  โดยนํามา

ประยุกตเขาดวยกนั  เพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยดังนี ้

 1.  ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับชุดการเรียน 

 2.  คัดเลือกบทเรียน 

 3.  กาํหนดรูปแบบของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค  TAI   

                4.  หาประสทิธิภาพของชุดการเรียน 

 
                ประโยชนของชดุการเรยีน 
                นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี ้

                สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข (2525 : 199)  กลาวถงึประโยชนของชุดการเรียน

ในทางการศึกษาไวดังนี ้

1.   ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู    เพราะชุดการเรียนจะเปดโอกาส 

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรยีนของตนมากที่สุด 

2.  ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง       และเรียนไดตามความสามารถ 

ความสนใจ  หรือความตองการของตนเอง 

3.   เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเหน็   ฝกการตัดสินใจ  แสวงหาความรูดวยตนเอง   

และมีความรบัผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

                4.  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกนั 

5.   ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของครู  ชุดการเรียนสามารถทําให 
ผูเรียนเรียนไดตลอด  ไมวาผูสอนจะมีสภาพ  หรือความคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 

6.   ชวยใหการเรยีนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู              เนื่องจากชุดการเรียนชวย 

ถายทอดเนื้อหาได  ดังนัน้ครูที่พูดไมเกงกส็ามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได 
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                7.  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 

                8.  ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอม และความมั่นใจใหแกครูเพราะ ชุดการเรียน 

ผลิตไวเปนหมวดหมู  สามารถนําไปใชไดทนัท ี

                9.  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ  เพราะชุดการเรียนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย

ตนเอง  หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเลก็นอย 

                10. ชวยสรางเสรมิการเรียนแบบตอเนื่องหรือการศึกษานอกระบบ          เพราะชุดการเรียน 

สามารถนําไปสอนผูเรียนไดทุกสถานที่และทุกเวลา 

                11. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล       เพราะชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน 

เรียนไดตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจตลอดเวลาและโอกาสที่เอ้ืออํานวยแกผูเรียน

ซึ่งแตกตางกัน 

                12. เปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 

                วาสนา  ชาวหา  (2525 : 139 – 140)  กลาวถงึประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี ้

1.   นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพงัเปนกลุม  หรือรายบคุคล   โดยไมตองอาศัยครูผูสอน   

และเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน  โดยไมตองกังวลวาจะตาม

เพื่อนไมทัน  หรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 

                2.  นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 

3.  แกปญหาการขาดแคลนครูไดบางโอกาส        อาจใชชุดการเรียนนี้กับนักเรียนเนื่องจาก 

ครูไมเพียงพอหรือมีความจําเปนมาสอนไมได 

                4.  ฝกนักเรียนใหเรียนรู   โดยการกระทําทีน่อกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียนปกติ ที่

ปฏิบัติอยูเปนประจํา  เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวางและเปนการ

เนนกระบวนการเรียนรู  (Process)  มากกวาเนื้อหา 

                วีระ  ไทยพานชิ  (2529 : 137)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี้ คือ 

                1.  เปนการฝกใหผูเรียน  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู  รูจักทาํงานรวมกัน 

                2.  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวัสดุการเรียน  และกิจกรรมที่ชอบ 

3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดกาวหนาไปตามอัตราศักยภาพ    ความสามารถของแตละคน 

                4.  เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 

                5. มีการวัดผลตนเองบอย ๆ ทําใหนักเรยีนรูการกระทาํของตนเองและเปนการสรางแรง     

จูงใจใหเกิดขึ้น 
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                6.  ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

                7.  เปนการเรียนรูชนิด  Active  ไมใช  Passive 

                8.  ผูเรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได  ตามความพอใจของผูเรียน 

                9.  สามารถปรับปรุง  สื่อความหมายระหวางนักเรียนกับครู  

                แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger, 1973 : 201 – 205, อางถึงใน  สุภาภรณ  ทิพยสุวรรณ.  

2543 : 22)  ไดกลาวถงึคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี้  คือ 

1.   ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองกอนวา  มคีวามสามารถอยูในระดับใด          หลังจากนัน้ 

เร่ิมตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ  ทาํใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลว 

                2. ผูเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ  โดยไมจํากัดในเรื่องของ

เวลา  สถานที ่

                3. เมื่อเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบดวยตัวเองไดทนัท ี  เวลาไหนก็ได  และไดทราบ

ผลการเรียนของตนเองทนัทเีชนกนั 

                4. ผูเรียนมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น  เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง  ครูก็มี

เวลาใหคําปรกึษากบัผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรยีนที่เรียนดวยตนเอง 

                5. ผูเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกบัความสามารถของผูเรียน  หรือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนเอง  ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเรจ็  แตจะใหผูเรียนกลับไปศกึษา

เร่ืองเดิมนัน้ใหม  จนผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 

                จากประโยชนและคุณคาของชดุการเรียนจะเห็นไดวา  ชุดการเรียนเปนสื่อที่จัดไวอยางเปน

ระบบและชวยรักษาระดับความสนใจของนกัเรียนตลอดเวลา  เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง  

ทําใหมีทกัษะในการแสวงหาความรู  พิจารณาขอมูล  ฝกความรับผิดชอบและการตดัสินใจ 

 

2.1.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนแบบ TAI 
 
                ความเปนมาของ TAI  
                  TAI  เปนวิธกีารสอนวิธีหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยจอหน  ฮอบกนิส  (John  

Hopkins  University)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Slavin, 1990 : 22 – 24)  วิธีการสอนแบบ TAI  ได

เชื่อมตอวิธีการเรียนรูแบบรวมกนัเขากับการสอนนกัเรียนรายบุคคล  เพื่อใหการตอบสนองความ

ตองการของชัน้เรียนตาง ๆ   TAI ไดพัฒนาขึน้มาดวยเหตุผลหลายประการ  คอื  ประการแรก TAI     
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นาจะเปนวิถทีางในการเชื่อมตอพลังจงูใจ และความชวยเหลือของกลุมเพื่อนเขากับโปรแกรมการสอน

รายบุคคล  โดยการใหนักเรียนทกุคนไดรับวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกบัระดับทักษะความสามารถ และ

อนุญาตใหใชวัสดุอุปกรณเหลานี้ตามความเหมาะสม  ประการที่สอง TAI  ประยุกตใชเทคนิคแหงการ

เรียนรูรวมกนั  ในการแกปญหาหลาย  ๆ  อยางที่เกิดขึน้กับการสอนนกัเรียน   รายบคุคล 

                ในทศวรรษ  1960  สลาวนิ  คาดหวังวาวธิีการสอนนักเรียนรายบคุคล และวิธกีารที ่     

เกี่ยวของนาจะเปนการปฏิวตัิในวงการการเรียนการสอน  (โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตร)    

อยางไรก็ตามงานวิจยัหลายชิ้นทีท่ําการประเมินผลการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการสอนแบบนี ้ ให

ขอสรุปตรงกันวาวธิีการสอนแบบนี้ก็ไมมีอะไรแตกตางไปจากวธิีการสอนแบบเกา  ในแงของความม ี   

ประสิทธิผล  ทัง้นี้เปนเพราะครูใชเวลาในการบรหิารงานสอนมากเกนิไป แทนทีจ่ะใชเวลาในการสอน  

นักเรียนมีแรงจูงใจนอยมากในการพัฒนาความกาวหนาจากวัสดุอุปกรณการเรียนที่มอบให      และ

นักเรียนเชื่อถอืตํารามากกวาการสอนหนาชั้นของคร ู

                สลาวนิ  มีความคิดวาการเชือ่มตอการสอนตามหลักสูตรเขากับการเรยีนรูรวมกัน  และ

เปลี่ยนหนาทีส่วนใหญของการบริหารงานสอน  (เชน  การใหคะแนนคําตอบ  การคนหา  และจัดเก็บ

วัสดุการเรียน  การเก็บบันทกึประวัติการเรียน  และการสั่งการบาน)  มาใหนักเรียนเปนผูทาํเองนาจะ

สามารถแกปญหาเหลานี้ได  ถานักเรียนสามารถจัดการกับการบริหารงานสอนเหลานี้ไดดวยตัวเองแล

ครูก็นาจะพนภาระจากการที่ตองลงไปดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลและกลุมเด็ก ๆ  ทัง้นีน้ักเรียนที่     

จับกลุมกนัเปนทีมเพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน  ยอมสามารถชวยเหลือซึ่งกนัและกนัในการเรียน ใหขอมูล

ยอนกลับแกคนอื่น  และสงเสริมใหคนอื่นใชวัสดุอุปกรณการเรียนไดอยางถูกวิธีและอยางรวดเร็ว 

                เหตุผลประการสุดทายคือ  สราง TAI  ข้ึนมาในฐานะที่เปนวิถทีางแสดงลักษณะผลกระทบ

ทางสังคมของการเรียนรูรวมกัน  ในขณะเดียวกนักส็ามารถตอบสนองความตองการหลากหลายได

หลักการในทีน่ี้เกี่ยวของกบัความรูสึกที่วานักเรียนผูซึ่งเรียนออนวิชาคณิตศาสตร  เปนเพราะครูมคีวาม

เชื่อเชนนั้น  โดยที่ครูเหลานี้มิไดรับการฝกฝนมาใหตอบสนองความตองการของนกัเรียน  นอกจากนี้

งานวิจยัเรื่องทัศนคติของนกัเรียนผูมปีญหาการเรียน  พบวาเด็กเรียนออนยงัไมเปนทีย่อมรับของเพื่อน

รวมชั้นดวย  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากวธิีการเรียนรูรวมกันไดสรางผลดีใหแกความสัมพนัธทางสังคม  

โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางเด็กเรียนเกงและเด็กเรยีนออน  จึงเห็นวาวิธีการสอนคณิตศาสตรที่ด ี 

ที่สุดสําหรับชั้นเรียนสวนใหญ  นาจะเปนวิธกีารสอนจากการสอนตามแนวทางทีก่าํหนดเดิม เปนการ

สอนตามลกัษณะเนื้อหา จงึทาํใหเกิดความจําเปนที่ตอง    มีโปรแกรมการสอนที่มปีระสิทธภิาพ       

ซึ่งสามารถอํานวยการสอนวชิาคณิตศาสตรใหเขาใจไดงายขึ้น  (Slavin, 1990 : 22  - 23) 
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                จากการศึกษาของสลาวนิพบวา  ผูเรียนทีม่ีความสามารถแตกตางกนัทําใหเกิดปญหา  ใน

การเลือกวธิีสอนสําหรับครู  นอกจากนั้นนักเรียนที่เรียนออนจะถกูมองขามความสําคัญจากเพื่อนใน

หอง  ดงันัน้เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว  จงึเริ่มศึกษาถึงการใหนักเรียนเรียนเปนกลุมโดยยึดหลักวา  

ถาหากการเรยีนการสอนมกีารจัดการอยางถกูตอง  และมีการเสริมแรงรวมทัง้ใหมีการรับผิดชอบและ

ชวยเหลือกนัภายในกลุม  จะทําใหการเรียนดีข้ึน  การเรยีนแบบรวมมอื  (Cooperative  Learning)  

นักเรียนสามารถเรียนรูไดมากกวาการเรียนแบบปกต ิ  และเปนวิธีการเรียนที่ไดผลดานสังคม          

โดยเฉพาะมนษุยสัมพนัธระหวางเด็กเรียนออนกับเด็กอืน่ ๆ  ในหองเรียน  ดังนั้นทําใหเกิดการคิดคนวา  

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ดีที่สุด  ทีน่าจะเปนไปไดคือการเรียนการสอนที่ประยกุตกฎ

ของการเรียนแบบรวมมือเขาดวยกนักับการสอนรายบุคคล โดยโอนการจัดการ  เชน  การตรวจคาํตอบ  

การเก็บกระดาษแบบฝกหัด  การบนัทกึคะแนนไปใหแกนักเรียนเอง  ลดงานของครูไปไดมาก  จะทําให

ครูมีเวลามาสนใจนกัเรียนเปนรายบุคคล  หรือสอนกลุมยอย และวิธีนีจ้ะเปนการกอใหเกดิความ     

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุม  ในการแกปญหาตาง ๆ  มกีารสนับสนุนซึ่งกนัและกนัเพื่อให       

ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  ซึง่วิธกีารใหมทีเ่กิดขึ้นนี้  เรียกวา  TAI  ซึ่งสามารถที่จะนําไปปรบัใชกับสถานการณ

ตาง ๆ  ได 

 
                ความหมายของ  TAI   
                สลาวนิ  (Slavin, 1990 : 83)  ไดใหความหมายของ TAI  ไววา  เปนวธิีการสอนที่ผสมผสาน

ระหวางการเรยีนแบบรวมมอื  และการสอนรายบุคคล  เขาดวยกนั เปนรูปแบบการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นมา

เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนดวยตนเองเปนรายบคุคล  โดยมีรูปแบบของการเรียนเปนกลุมให

นักเรียนในกลุมทําการศึกษา  และเรียนรวมกนั  ชวยกนัดําเนินการเรยีน  และมีการตรวจสอบรวมกัน  

มีการรวมมือกนัเพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียน  ครูผูสอนจะใหความเปนอิสระแกนักเรียน  ในอันที่

จะหาความรูจากเพื่อนในกลุม 

 
                จุดมุงหมายของการพัฒนา  TAI 
                1. เพื่อคาดหวังวาวิธกีารของ TAI จะชวยใหเกิดแรงจงูใจและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือ

กันในกลุมของผูเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกนั และสงเสริมการเรียนรูสนองความตองการ

ของแตละบุคคล  ซึ่งมีการเตรียมบทเรียนและสื่อที่เหมาะสมใหกับนักเรียน  โดยจัดใหเหมาะสมกับ

ระดับทักษะ  และพัฒนาความสามารถของตน 

2.   เพื่อนาํเทคนคิการเรียนแบบรวมมือไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ของการสอนรายบคุคล 
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                3.  เพื่อใชเปนวิธกีารที่จะสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธในกลุม โดยใชแบบฝกทักษะเปนสื่อ 

                4.  เพื่อนาํ TAI  ไปใชกับเด็กเรยีนออน  เนื่องจากเด็กเรียนออนมักมีปญหาเรื่อง ความพรอม  

ทําใหครูสอนบทเรียนไปไดชา  ซึ่ง TAI สามารถแกปญหานี้และยงัสามารถแกปญหาเด็กเรียนเกง  และ

เด็กเรียนปานกลางไมยอมรับเด็กเรียนออนไดดวย 

 
                หลักการของวธิีการสอนแบบ TAI   
              สลาวนิ  (Slavin, 1990 : 83)  ไดอธิบายหลกัการของวิธีสอนแบบ TAI  ไวดังนี ้

                1.  ครูควรเปนผูมบีทบาทนอยทีสุ่ดในการจัดการและการตรวจสอบผลงาน 

                2.  ในการสอนกลุมยอย  ครูไมควรใชเวลาเกินกวาครึ่งหนึ่งของเวลาทัง้หมด 

                3.  ควรเปนวธิีการเรียนทีง่าย 

4.  ควรมกีารกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน     และไมปฏิบัติลัดขั้นตอน 

5.  ควรมกีารตรวจสอบเปนระยะเพื่อเวลานักเรียนมีปญหาจะไดใหคาํแนะนาํที่เหมาะสมได 

                6.  นกัเรียนควรมสีิทธิทีจ่ะตรวจสอบ   หรือเปรียบเทียบงานของนักเรียนคนอื่น ๆ ได 

                7.  ควรเปนวธิีการที่งายตอครูและนักเรียน  นกัเรียนไมจาํเปนตองปรึกษาครู 

8.   ควรจัดกลุมนักเรียนใหมีสถานการณที่ใกลเคียงกันเพือ่ใหนักเรียนแตละคนมีทัศนคติที่ดี 
ตอการเรียนแบบนี ้

 
                ลักษณะของการสอนแบบ TAI   
                สลาวนิ  (Slavin, 1995 : 102–104)  ไดอธิบายลักษณะของการสอนแบบ TAI ไวดังตอไปนี ้

                1.  การจัดกลุม  (Team) แบงนกัเรียนออกเปนกลุม    กลุมละ 4 -5  คน     โดยคละเพศ  

  และความสามารถ 

                2. การทดสอบเพื่อการเรียนเนื้อหาที่เหมาะสม (Placement Test) การทดสอบนกัเรียน  

กอนเรียน  เปนการตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเนื้อหา 

                3.  วัสดุหลักสูตร  (Curriculum Materials)  หลังจากผูสอนสอนบทเรียนแลว  ผูเรียนจะทํา

แบบฝกทักษะที่ครอบคลุมเนื้อหา  ซึ่งมีสวนประกอบ  ดังนี ้

                  3.1  เอกสารแนะนาํบทเรียน   ประกอบดวยคําอธิบายขั้นตอนการทาํแบบฝกทักษะ 

3.2 แบบฝกทักษะ  ประกอบดวยปญหา  แบงเปน 4  ข้ันตอน  โดยจะเริ่มดวยการ 

แนะนาํทกัษะยอย ๆ  ทีจ่ะนาํไปสูความสามารถในการพฒันาการเรียนรูทักษะทั้งหมด 

                  3.3  แบบทดสอบยอย  (Formative Test) 
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                  3.4  แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน  (Unit Test) 

3.5 แผนคําตอบแบบฝกทักษะ    แบบทดสอบยอย         สวนแผนคําตอบของแบบ 

ทดสอบรวมประจําหนวยจะแยกออกไปตางหาก 

              4.  การเรียนเปนกลุม  (Team  Study)  นักเรียนจะเริม่ฝกทกัษะตามลําดับข้ันที่กาํหนดไว

ของหนวยการเรียน  โดยจะทําแบบฝกทักษะภายในกลุมตามลําดับดังนี ้

                  4.1  สมาชิกของแตละกลุม  จับคูกันเพื่อตรวจสอบความถูกตองซึง่กนัและกัน 

                  4.2  นักเรียนศึกษาใบความรู  ใบงาน  และสอบถามครูไดหากเกิด ความไมเขาใจ 

                 4.3 นักเรียนแตละคนเริ่มทาํแบบฝกทักษะจากโจทยปญหาทีละขั้นตอน   แลวใหเพือ่น

รวมทีมตรวจคําตอบตามบัตรเฉลยดานหลงัของแบบฝกทักษะ ถาพบวาผูเรียนไมผานในขอใด  กลุม

จะตองชวยกนัอธิบายหรือสอนใหเขาใจ  แตถายงัไมเขาใจสามารถถามครูได  เมื่อผานแลวจงึทาํ    

แบบฝกทักษะลําดับตอไป 

                 4.4  เมื่อนักเรยีนทั้งกลุมทาํแบบฝกทักษะถูกตองครบแลว  ในลําดับตอไปครูใหนักเรียน

ทําแบบทดสอบยอย  ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบยอยใหผาน  80%  ถาไมผานผูสอนจะตองอธิบาย

เพิ่มเติม  แลวจึงใหผูเรียนทาํแบบทดสอบยอยอีกครั้งหนึ่ง 

                  4.5  หวัหนากลุมแจกแบบทดสอบประจาํชุดการเรียน  แลวบันทึกคะแนนลงในแผนสรุป

ประจํากลุม  สงคะแนนผลสอบใหครูนาํไปเปรียบเทยีบกับคะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลและของ

แตละกลุมตอไป 

                 5.  คะแนนกลุมและความสาํเร็จของกลุม  (Team  Scores  and  Team Recognition)  ใน

วันสุดทายของแตละสัปดาหครูจะรวบรวมคะแนนกลุม  ซึง่ไดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทาํแบบทดสอบ

ประจําชุดการเรียนของสมาชิกแตละคนเพื่อใหรางวัล โดยมีเกณฑการใหรางวัล  3  ระดับ  คือ  กลุมที่

ไดคะแนนสูงสดุเปนกลุมยอดเยี่ยม (Super-Team)  กลุมที่ไดคะแนนปานกลางเปนกลุมดีมาก   

(Great-Team)  และกลุมที่ไดคะแนนนอยเปนกลุมดี  (Good-Team)  กลุมยอดเยีย่ม  และกลุมดีมาก

จะไดรับใบประกาศเกยีรติคุณเปนรางวัล 

              6.  การสอนกลุมยอย  (Teaching  Groups)  ครูจะใชเวลาประมาณ 10 –15  นาท ี ในการ

สอนกลุมยอยทุกวนั  โดยเลือกนกัเรียนจากกลุมตาง ๆ  ที่เรียนเนื้อหาเดียวกันมารวมกนัเพื่อให

คําแนะนํา  หรือทําการสาธติ เพื่อใหการเรียนเปนไปอยางตอเนื่องและตรงตามวัตถปุระสงค  และให

นักเรียนมีความคิดรวบยอดที่สําคัญของการเรียนนั้น ๆ  สวนนกัเรียนคนอื่น ๆ  ก็ปฏิบัติงานของตนเอง

ไปเร่ือย ๆ  
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                 7.  การทดสอบขอเท็จจริง  (Fact  Tests)   จะทาํสัปดาหละ 2  คร้ัง  ใชเวลาครั้งละ 3  นาท ี 

โดยนักเรยีนจะรับเอกสารเพือ่ใหเตรียมตัวศึกษาที่บานกอนทาํการทดสอบ 

                8.  การสอนรวมกันทั้งชั้น  (Whole-Class Units)  ครูจะทําการสอนสรุปบทเรียนใหกับ    

นักเรียนทัง้หอง  โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและทักษะตาง ๆ  ของบทเรียน 

 
                ขอดีของการสอนแบบ  TAI 
                จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับขอดีของการสอนแบบ TAI  สลาวนิ (1990 : 113)  ไดสรุป 

ขอดีของการสอนแบบ TAI  ไวดังนี ้ คือ 

                 1.  ชวยสงเสริมใหเกิดความชวยเหลือกันในกลุมของผูเรียน   และกระตุนใหผูเรียนไดเรียน

ตามความสามารถของตนเอง 

                 2. ชวยสงเสริมความสามารถและสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กที่เรียนชามี

เวลาฝกฝนมากขึ้น  เด็กที่เรียนเร็วมีโอกาสชวยเหลือเพือ่นที่เรียนออนในกลุม 

                3. ชวยใหเกิดการยอมรับซึ่งกนัและกนัภายในกลุม  เดก็ที่เรียนออนไดรับการยอมรับและ

เห็นคุณคาของเด็กทีเ่รียนเกง 

                4.  ชวยแบงเบาภาระครูไดบางสวน  ครูสามารถใชเวลาดูแลนักเรียนไดทัว่ถึง 

                5. ชวยปลกูฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกนัในสงัคม  และมคีวามรับผิดชอบในการเรียนรูของ

ตนเองมากขึ้น 

                6.  ชวยสรางแรงจูงใจ  และความสนใจใหเกดิแกผูเรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง 

 
                หลักการสรางแบบฝกทักษะ 
             แบบฝกทักษะเปนเครื่องมือและอุปกรณสําคญั ที่จะใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค

ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนที่เกีย่วกบัการ    

ฝกทักษะตาง ๆ  ครูจึงตองสรางและนาํแบบฝกทกัษะไปใชกับการเรียนการสอน  ดังนัน้ครูจึงตองมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกบัระดับ   

ความรูความสามารถของนักเรียน  นกัการศึกษาหลายทานเสนอแนะหลักของการสรางแบบฝกทกัษะ

ที่ดีไวหลายประการ  สรุปไดดังนี ้
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                จอหนสนั  และไรซิ่ง  (Johnson  and  Rising, 1969 : 91)  ไดเสนอหลักเบื้องตนในการ 

ฝกทักษะไวดังนี ้

                1.  ฝกทักษะตามความตองการของผูเรียน  ใหผูเรียนเหน็คณุคาและประโยชนในการฝก 

                2.  ฝกโดยใหคิดตาม  และจัดแบบฝกทักษะในการใหคิดมากกวาทาํซ้ํา 

                3.  ใหฝกหลงัจากเขาใจในมโนมติในสิ่งทีเ่รียนแลว 

                4.  ฝกทําแบบฝกทักษะที่มีคาํตอบที่ถูกตอง  และใหคําตอบกับผูเรียนไดตรวจสอบ 

                5.  เนนการฝกเปนรายบุคคล 

                6.  ใชเวลาในการฝกทักษะพอสมควร  ไมมากหรือนอยเกนิไป  ฝกทกัษะเฉพาะเรื่องทีเ่ปน

ประโยชนจริง ๆ  

                7.  ใหผูเรียนไดรูโครงสรางทัง้หมดของการฝก และเปนทักษะที่สามารถนําไป ประยุกตใชได 

                8.  ฝกหลักการ  วธิีการทัว่ ๆ  ไปมากกวาทําวิธลีัด 

                9.  ใหผูเรียนไดรูวธิีการฝกและเรียนรูดวยตนเอง 

               10. จัดกิจกรรมหลาย ๆ  รูปแบบในการฝก  เชน  เกม  การแขงขันทําแบบฝกทักษะ  เปนตน 

               11.  ใหผูเรียนไดทราบความกาวหนาในการฝกทักษะ  เพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน 

                บัททส  (Butts, 1974 : 85)  กลาวถงึการสรางแบบฝกทักษะ  ไวดังนี ้

                1.  กอนทีจ่ะสรางแบบฝกทักษะจะตองกาํหนดโครงรางไวคราว ๆ  กอนวาจะเขียนแบบ 

ฝกทักษะเกีย่วกับเรื่องอะไร  มีวัตถุประสงคอยางไร 

                2.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัเร่ืองที่จะทํา 

                3.  เขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 

                4.  แบงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกจิกรรมยอย  โดยคํานงึถงึความ  เหมาะสม 

ของผูเรียน 

                5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในกจิกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝกทกัษะ 

                6.  กําหนดเวลาทีใ่ชในแบบฝกทักษะแตละตอนใหเหมาะสม 

                7.  ประเมินผล  จะประเมินกอนเรียนและหลงัเรียน 

                8.  การฝกพงึตระหนกัอยูเสมอวา  ฝกอยางไรนักเรียนจึงจะคิดเปน 
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                วรนารถ  พวงสุวรรณ  (2528 : 34 – 37)  ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกทักษะซึง่สรุปได

ดังนี ้

                1.  กําหนดวัตถปุระสงค 

                2.  ศึกษาเกีย่วกับเนื้อหา 

                3.  ขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะ 

 3.1  ศึกษาปญหาในการเรยีนการสอน 

   3.2  ศึกษาจิตวิทยาวยัรุน  และจิตวิทยาการเรียนการสอน 

   3.3  ศึกษาเนือ้หาวชิา 

3.4  ศึกษาลักษณะของแบบฝกทักษะ 

3.5  การวางโครงเรื่องและกาํหนดรูปแบบของแบบฝกทกัษะใหสัมพนัธกับโครงเรื่อง 

3.6  เลือกเนื้อหาตางๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกทกัษะใหครบตามทีก่ําหนด 

                จากการศึกษาทีก่ลาวมาแลว  สรุปไดวาการสรางแบบฝกทักษะ  ควรสรางใหตรงกับ 

จุดประสงคทีต่องการฝก  เลือกใหเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน  มีลักษณะยั่วยุทาทายความรู

ความสามารถของนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนรูจักแกปญหา 

                ผูวิจัยสรุปหลักในการสรางแบบฝกทักษะไดดังตอไปนี้ 

                1.  กําหนดบทเรียน  มีหลกัคือ 

                  1.1  จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

                  1.2  เนื้อหาตองเหมาะสมกบัวัย  และความสามารถของเด็ก 

                 2.  สรางแบบฝกทักษะ  มหีลักคือ 

   2.1  แบบฝกทกัษะ ตองเกีย่วกับบทเรียนทีเ่รียนมาแลว 

  2.2  มีคําชี้แจงงาย ๆ  และสั้น ๆ  เพื่อใหเด็กอานเขาใจ 

2.3  เรียนจากงายไปหายาก  เพื่อใหเด็กมกีําลังใจ 

 2.4  แบบฝกทกัษะตองนาสนใจ  และทาทายใหแสดงความสามารถ 

  2.5  มีความถกูตอง  ครูจะตองตรวจพิจารณาดูใหดี  อยาใหมีขอผิดพลาดได 
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                ลักษณะของแบบฝกทักษะทีดี่ 
                ลักษณะของแบบฝกทักษะทีด่ีจะตองมีองคประกอบหลายอยาง ไดมีผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

ลักษณะของแบบฝกทักษะทีด่ีไว ดังนี ้

                นิตยา   ฤทธโิยธ ี (2520 : 1)  กลาวถงึลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีไวดงันี ้

                1.  เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

                2.  เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของเด็ก 

                3.  มีคําชี้แจงสัน้ ๆ  ทีท่ําใหเด็กเขาใจวิธทีําไดงาย 

                4.  ใชเวลาเหมาะสม  คือ  ไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

                5.  เปนสิ่งทีน่าสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

                ยุพิน  พพิิธกุล  (2537 : 34 – 35)  กลาวถงึลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีควรคํานงึถงึสิ่ง 

ตอไปนี้  คือ 

             1.  จิตวิทยาในการฝก (Psychology  of  Drill)   

                 1.1  การฝกเปนสิ่งสาํคัญของการเรียน 

                 1.2  การฝกไมควรใหซ้ําซากจนนาเบื่อ  ฝกเพื่อความชํานาญเทานัน้ 

                 1.3  การที่จะกระตุนนกัเรียนใหฝกแบบเดยีวกนัตลอดเวลา  นักเรียนกจ็ะสนองตอบเปน

แบบเดียวกนั 

                2.  ความตองการสําหรับการฝกทักษะที่ไดผลดี 

 2.1  การฝกจะใหไดผลดีตองเปนรายบุคคล 

 2.2  ควรฝกเฉพาะเรื่อง  ใหจบไปเปนเรื่อง ๆ   

 2.3  ควรฝกหลาย  ๆ  คร้ังในแตละทักษะ 

 2.4  คะแนนทีไ่ดจากแบบฝกทักษะ  ควรเปนคะแนนเพือ่วัดผลความกาวหนา 

 2.5  แบบฝกทกัษะควรมมีาตรฐานและจัดใหเหมาะสม 

                3.  เทคนิคที่สําคญัในการทําแบบฝกทักษะ 

                 3.1  ครูตองแนใจวานกัเรียนเขาใจในวิธกีารที่ทาํซ้าํ ๆ  นั้น 

                 3.2  ครูตองแนะนาํอยางใกลชิด  และแกขอผิดพลาดเสียกอนที่จะติดเปนนิสยั  และทํา

ไปชา ๆ  ในระยะเริ่มแรกของการสรางนิสยั 

                3.3  ครูตองแนใจวานกัเรียนจะไมลืมวิธีการที่ฝกทําเปนครั้งสุดทาย 
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 3.4  ควรสรางทักษะหนึ่งใหเกงเสียกอนที่จะสรางทักษะอ่ืน 

                 3.5  ทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่สาํคัญเปนประการแรก 

                 3.6  ครูจะตองติดตามผลการทําแบบฝกของนักเรียน 

                 3.7  ไมควรใหนักเรียนทาํแบบฝกทักษะในหัวขอทีย่ากและนักเรียนไมทราบวธิ ี

                 3.8  การใหแบบฝกควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

                 3.9  การฝกทกัษะนั้นควรจะฝกหลาย ๆ  ดาน  และใหทลีะนอย   แตอาจบอยครั้งได 

 3.10 แบบฝกควรจะลําดับความยากงาย 

                ดวงเดือน  ออนนวม  และคณะ  (2537 : 37) เสนอแนะวาแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังนี ้

                1.  ควรมีความชดัเจนทัง้คําสัง่และวิธีทาํ 

                2.  ควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจดุมุงหมายของการฝก  ลงทนุนอยใชไดนาน  ๆ  

และทันสมัยอยูเสมอ 

                3.  ภาษาและภาพที่ใชควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน 

                4.  ควรฝกแยกเปนเรื่อง ๆ   แตละเรื่องไมควรยาวเกินไปแตควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ 

                5.  ควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบให  และแบบใหตอบโดยเสรี     การเลือกใชคํา      ขอความ  

หรือรูปภาพในแบบฝกควรเปนสิ่งที่นกัเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของนักเรยีน 

                6.  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง 

                7.  ควรสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ควรมีใหมากพอ  และมีทกุระดบัต้ังแตงาย

จนถงึระดับคอนขางยาก  เพื่อเด็กทีเ่รียนเกง  เรียนปานกลาง  และเรยีนออน  จะไดเลือกทาํไดตาม

ความสามารถ 

                8.  ควรเราความสนใจของนกัเรียนตั้งแตปกจนถงึหนาสุดทาย 

                9.  ควรไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนงัสอืแบบเรียนอยูเสมอ 

               10. ควรเปนแบบฝกที่สามารถประเมิน  และจาํแนกความเจรญิงอกงามของนักเรียนได 

                จากการศึกษาทีก่ลาวมาแลว  สรุปไดวาแบบฝกทักษะที่ดีควรมีลักษณะที่สําคัญ คือเปน

แบบฝกทักษะที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมา มคีําสั่ง  

และตัวอยาง  แสดงวิธีทาํชัดเจน  ไมมากหรือนอยเกนิไป  เราความสนใจ  ทาทายความสามารถ และ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  นอกจากนี้ควรเปนแบบฝกทักษะที่สามารถประเมนิและ

จําแนกความเจริญงอกงามของนักเรียนไดดวย 
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                ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
                แบบฝกทักษะมีประโยชนตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก  ซึ่งเพ็ตตี้ (Petty, 1971 : 469 

– 472, อางถงึใน  พรชนก  ชวยสุข.  2545 : 46)  กลาวถงึประโยชนของแบบฝกทกัษะไว  ดงันี ้

                1.  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทกัษะ เปนสื่อการสอนที่ชวยลดภาระของ

ครูไดมาก  เพราะแบบฝกทกัษะเปนสิ่งทีจ่ัดทําขึ้นอยางเปนระบบ 

                2.  ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา   

                3.  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกทักษะทีเ่หมาะสมกับความสามารถ 

ของนักเรียน  จะชวยใหนกัเรียนประสบความสาํเร็จไดมากขึ้น 

                4.  ใชเปนเครื่องมอืวัดผลการเรยีนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 

                5.  แบบฝกทักษะที่จัดทาํขึ้นเปนรูปเลม      นกัเรียนสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง 

 เพื่อทบทวนดวยตนเองไดตอไป 

                6. การใหนักเรียนทาํแบบฝกทกัษะ ชวยใหครูมองเหน็จุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของนักเรียน

ไดชัดเจน  และสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทนัทวงท ี

                7.  แบบฝกทักษะที่จัดทาํขึ้นนอกเหนือจากทีม่ีอยูในหนงัสอืเรียน  จะชวยใหนกัเรียนได 

ฝกฝนเต็มที ่

                8.  แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวแลวเรียบรอยแลว   จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและ 

เวลาในการทีจ่ะตองเตรียมแบบฝกทักษะอยูเสมอ   

                9.  ผูเรียนมองเหน็ความกาวหนาของตนเอง 

                จากประโยชนของแบบฝกทกัษะที่กลาวมาแลว  สรุปไดวาแบบฝกทกัษะมีประโยชนตอการ

เรียนวิชาทักษะ  ชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกฝน  ทบทวน  ชวยใหนกัเรียนประสบความสาํเร็จในการ

เรียนรูและมีทกัษะเพิ่มมากขึ้น  มองเหน็ความกาวหนาของตนเอง  สําหรับครูผูสอนแบบฝกทกัษะจะมี

ประโยชนตอครูในฐานะเปนเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรูของนกัเรียนชวยใหครูมองเหน็จุดเดน    

จุดดอยของนกัเรียนและสามารถปรับปรุงแกไขปญหาไดทันทวงที  นอกจากนี้แบบฝกทักษะยงัชวยลด

ภาระ  ประหยดัเวลาและแรงงานของครูดวย  
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2.1.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
                ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถทางดานสติปญญา     

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  วิลสัน (Wilson, 1971 : 643 – 656) ไดจําแนกพฤติกรรมที่พงึประสงค 

ดานสติปญญาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาออกเปน 4  ระดับ  คือ 

                1.  ความรูความจาํดานการคิดคํานวณ  (Computation)  พฤติกรรมในระดับนี้     ถือวา 

 เปนพฤติกรรมที่อยูในระดับตํ่าที่สุด  แบงออกเปน 3  ข้ัน  ดงันี ้

                  1.1  ความรูความจาํเกีย่วกบัขอเท็จจริง  (Knowledge  of  Specific  Facts)                

เปนความสามารถที่ระลกึถึงขอเท็จจริงตาง ๆ  ทีน่ักเรียนไดรับจากการเรียนการสอนมาแลว      คําถาม

ที่วัดความสามารถระดับนี้เกี่ยวกบัขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพืน้ฐานซึ่งนักเรียนไดส่ังสมมาเปนระยะ

เวลานานแลว 

                 1.2  ความรูความจาํเกีย่วกบัศัพทและคํานิยาม  (Knowledge of Terminology) 

เปนความสามารถในการระลึกหรือจําศพัทและนยิามตาง ๆ ได  โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือ

โดยออมก็ได  แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 

                 1.3  ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ  (Ability to Carry Out  

 Algorithms)  เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม  และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมา  ขอสอบที่วัดความสามารถดานนีต้องเปนโจทยงาย ๆ  

คลายคลึงกับตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 

                2.  ความเขาใจ   (Comprehension)     เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรม   ระดบั 

  ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ  แตซับซอนกวา  แบงออกเปน 6  ข้ัน  ดังนี ้

                 2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ  (Knowledge  of  Concepts)  เปนความสามารถที ่

ซับซอนกวาความรูความจาํเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  เพราะมโนมติเปนนามธรรมซึ่งประมวลจากขอเทจ็จริง

ตาง ๆ  ตองอาศัยการตัดสนิใจในการตีความ  หรือยกตัวอยางของมโนมตนิั้นโดยใชคําพูดของตน  หรือ

เลือกความหมายทีก่ําหนดให  ซึ่งเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรยีนใน  

ชั้นเรียน  มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจาํ 

                 2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการกฎทางคณิตศาสตร และการสรุปอางอิงเปนกรณีทัว่ไป  

(Knowledge  of  Principles,  Rules  and  Generalization)  เปนความสามารถในการนําหลักการ  

กฎ และความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหา ถา      
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คําถามนัน้เปนคําถามเกีย่วกับหลักการและกฎทีน่ักเรียนเพิง่เคยพบเปนครั้งแรก อาจจัดเปนพฤติกรรม

ในระดับการวเิคราะหก็ได 

                 2.3  ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร   (Knowledge  of  Mathematical   

Structure) คําถามทีว่ัดพฤติกรรมระดับนี้ เปนคําถามที่วัดเกี่ยวกบัสมบัตขิองระบบจํานวนและ     

โครงสรางทางคณิตศาสตร 

  2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา    จากแบบหนึง่ไปเปนอีกแบบหนึง่                       

(Ability  to Transform Problem Elements  from One Mode to Another)  เปนความสามารถในการ

แปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม  เชน  แปลจากภาษาพดูใหเปน     สมการซึง่

มีความหมายคงเดิม  โดยไมรวมถงึกระบวนการแกปญหา  (Algorithms)  หลงัจากแปลแลวอาจกลาว

ไดวาเปนพฤตกิรรมที่งายที่สดุของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 

2.5  ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตผุล  (Ability  to  Follow  a  line   of  

Reasoning)  เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางไปจาก

ความสามารถในการอานทั่ว ๆ  ไป 

2.6  ความสามารถในการอาน  และตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  (Ability   

to  Read  and  Interpret  a  Problem)  ขอสอบที่วัดความสามารถในขัน้นี้อาจดัดแปลงมาจาก      

ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นอืน่ ๆ  โดยใหนกัเรียนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจจะอยูในรูป

ของขอความ  ตัวเลข  ขอมูลทางดานสถิติ  หรือกราฟ 

                3.  การนาํไปใช  (Application)         เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นกัเรียน 

คุนเคย  เพราะคลายกับปญหาที่นกัเรียนประสบอยูในระหวางเรียน หรือแบบฝกหัดทีน่ักเรียนตองเลือก

กระบวนการแกปญหาและดาํเนนิการแกปญหาโดยไมยาก  พฤติกรรมในระดับนี้  แบงออกเปน 4  ขั้น  

ดังนี ้

                 3.1  ความสามารถในการแกปญหา   ที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 

(Ability  to  Solve  Routine  Problem)  นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดบัความเขาใจ  และ

เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

                 3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability  to  Make Comparisons)  เปน

ความสามารถในการคนหาความสมัพนัธระหวางขอมูล  2  ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ   ซึง่ในการแกไข

ปญหาขั้นนี้อาจตองใชวิธกีารคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูทีเ่กี่ยวของรวมทั้งความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผล 
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  3.3  ความสามารถในการคดิวิเคราะหขอมูล  (Ability  to  Analyze  Data)  

เปนความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่อง  ในการหาคําตอบจากขอมูลที่กาํหนดให  ซึ่งอาจตอง

อาศัยการแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่เกีย่วของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม  

มีปญหาอืน่ใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กาํลังประสบอยู  หรือตองแยก

โจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวน ๆ  มีการตัดสินใจหลายครัง้อยางตอเนื่องตัง้แตตนจนไดคําตอบ

หรือผลลัพธทีต่องการ 

                 3.4  ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรางที่เหมือนกัน   และการสมมาตร  

 (Ability to Recognize  Patterns  Isomorphisms and Symmetries) เปนความสามารถที่ตองอาศัย

พฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ตัง้แตการระลึกถึงขอมูลทีก่ําหนดใหการเปลี่ยนรูปปญหา  การจัดกระทํากับ

ขอมูล  และการระลึกถงึความสมัพนัธ  นกัเรียนตองสํารวจหาสิ่งทีคุ่นเคยจากขอมูลหรือส่ิงที่กาํหนด

จากโจทยปญหาใหพบ 

                4.  การวิเคราะห  (Analysis)   เปนความสามารถในการแกปญหาทีน่กัเรียนไมเคยเห็น 

หรือไมเคยทาํแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่

เรียน  การแกโจทยปญหาดงักลาวตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกบัความคิดสรางสรรคผสมผสาน

กันเพื่อแกปญหา  พฤติกรรมในระดับนีถ้อืวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร  

ซึ่งตองใชสมรรถภาพระดับสูง  แบงออกเปน 5  ขั้น  ดังนี ้

                 4.1  ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to  Solve  

Nonroutine  Problems) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซบัซอนไมมีในแบบฝกหัดหรอืตัวอยาง   นกัเรียน 

ตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกบัความเขาใจ มโนมต ินิยาม ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ  ที่เรียน

มาแลวเปนอยางด ี

                 4.2  ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ     (Ability to Discover Relationships) 

เปนความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ ที่โจทยกาํหนดใหใหม    แลวสรางความสัมพันธข้ึนใหม เพื่อใช

ในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 

                 4.3  ความสามารถในการสรางขอพิสูจน  (Ability  to  Construct  Proofs)  

เปนความสามารถในการสรางภาษาเพื่อยนืยนัขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัย

นิยาม  สัจพจน  และทฤษฎตีาง ๆ  ที่เรียนมาแลวพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยพบมากอน 

                 4.4  ความสามารถในการวพิากษวิจารณขอมูลพิสูจน (Ability to Criticize Proofs)  เปน

ความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพสิูจน  อาจเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอน  
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นอยกวาพฤตกิรรมในการสรางขอพิสูจน  พฤติกรรมในขั้นนี้ตองการใหนักเรียนสามารถตรวจสอบขอ

พิสูจนวาถูกตองหรือไม  มีตอนใดผิดบาง 

                 4.5  ความสามารถในการสรางสูตร และทดสอบความถกูตองใหมีผลใชไดเปนกรณีทั่วไป 

(Ability to Formulate and Validate Generalizations) เปนความสามารถในการคนหาสูตร  หรือ

กระบวนการแกปญหา  และพิสูจนวาใชเปนกรณีทัว่ไปได 

                จากที่กลาวมาขางตน  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร  จัดไดวาเปนเกณฑที่จะ

นํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพของการสอนอยางกวางขวาง  ซึ่งผูวิจัยสนใจทาํการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตร

ที่ใชเทคนิค TAI 

 

2.1.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
 ความหมายของความสนใจ 
              นักการศึกษาหลายทานไดนิยามความหมายของความสนใจไว ดงันี ้

               จอนห  ดิวอี ้  (Dewey, John. 1959 : 66)  กลาววาความสนใจ คือความรูสึกหรือความ     

พอใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ แนวความคิดหนึ่ง  หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

               โรเบิรท  ธอรนไดค  และเอลิซาเบธ  (Robert, Thorndike and Elizabeth, 1969 : 24) 

กลาววา  ความสนใจ  คือ  แนวโนมที่จะแสวงหาและเขารวมในกิจกรรม 

               นันแนลลี  (Nunnally, 1970 : 415)  ไดสรุปไววา  ความสนใจ   หมายถงึความชอบใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่โดยเฉพาะ 

               กูด  (Good, 1973 : 311)  ไดกลาวถงึความสนใจ  วาเปนความรูสึกชอบที่คนเราแสดงตอส่ิง

ใดสิ่งหนึง่  ซึง่ความรูสึกนี้อาจมีชั่วขณะหนึง่  หรืออาจมถีาวรตลอดไปก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอยากรู 

อยากเห็นของบุคคลนั้น  โดยมีอิทธพิลจากประสบการณของเขาเอง 

               เพจและมารแชล  (Page and Marshall, 1977 : 181)  กลาวถึงความสนใจ โดยสรปุวา   

หมายถงึ  ความประสงคที่จะเขารวมในกจิกรรมที่เหมาะสมบางอยาง  และนักการศึกษาถือวา  ความ

สนใจของนกัเรียนเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร  สําหรับในทางจิตวทิยา เพจ  

กลาวเสริมไวโดยสรุปวา  ความสนใจเปนอาการที่จิตใจเพงเลง็กับการเลือกกิจกรรมหนึง่  หรืออาการ

สนุกเพลิดเพลนิใจในการทาํสิ่งใดสิ่งหนึง่  ซึ่งวัดไดจากแบบวัดความสนใจ 
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               ศรีภรณ  ณะวงศษา  (2542 : 45)  ไดกลาววาความสนใจเปนความรูสึกชอบ  ของแตละ

บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่  ซึ่งความรูสกึนี้จะสงผลตออาการแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมนัน้ ๆ  

อยางกระตือรือรนและตั้งใจในการปฏิบัตกิิจกรรมนัน้ ๆ  

               จากความหมายที่นกัการศึกษาไดกลาวไวขางตน  สรุปไดวา  ความสนใจ  หมายถงึ  ความ   

รูสึกชื่นชอบหรือพอใจ สนใจในสิ่งหนึง่สิ่งใด และความรูสึกนี้สงผลใหมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับส่ิงที่สนใจ  รวมทัง้มีความมานะพยายามเอาใจใสและตั้งใจทํากจิกรรมนั้นใหบรรลุ

เปาหมาย    

 
 ลักษณะของความสนใจ 
               วนชิ  บรรจง  และคนอื่น ๆ  (2516 : 33) ไดสรุปลักษณะของความสนใจไวเพื่อเปนขอสังเกต

ในการที่จะพฒันาความสนใจใหเกิดกับผูเรียน ซึ่งเปนองคประกอบใหเกิดความพรอมในการจัด      

การเรียนการสอนดังนี ้

              1.  ความสนใจเปนความรูสึก    หรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ       คือคนเราจะตองม ี

ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยาง ๆ  ไป 

               2.  ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล  คนหนึง่อาจมีความสนใจสิง่หนึ่ง แตคนอื่นอาจ 

ไมสนใจตอส่ิงนั้นเลยก็ได 

              3.  ความสนใจทําใหคนเอาใจใส  จดจอตอส่ิงที่ตนสนใจ 

                4.  เมื่อเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลว     ยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงนั้น 

  เชน  ตองการอยากรูใหมากขึ้น  ตองการทํา  เปนตน 

               5.  คนยอมมีความมุงมัน่ที่จะทาํใหสําเร็จตามความมุงหมาย  ถาคน ๆ นั้นมีความสนใจตอ

ส่ิงนัน้ 

               สงวน  สุทธเิลิศอรุณ  (2532 : 91 - 92)  ไดอธิบายถงึ  ลักษณะความสนใจของบุคคลไวดังนี ้

                1.  ความสนใจ  เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลสืบเนื่องมาจากสิง่แวดลอม 

                2.  ความสนใจ  เปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคล  ดังนั้นยอมแตกตางกนัได 

                3.  ความสนใจ  ยอมทําใหบุคคลเอาใจใสตอส่ิงที่ตนสนใจ 

4.  ความสนใจของบุคคลยอมเปลี่ยนแปลงได  และเปนเครื่องกาํหนดวิถีชีวิตของบุคคล  

                5.  ความสนใจ  ทาํใหเกิดความมุมานะที่จะทาํงานใหสําเร็จ 
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                จากลักษณะความสนใจที่นักการศึกษาไดกลาวไว จะเหน็ไดวาบุคคลมีความสนใจแตกตาง

กันไปตามประสบการณของแตละบุคคล  และถานกัเรียนมีความสนใจในวิชาใดแลวก็จะมีจิตใจจดจอ

อยูกับวิชานัน้  ซึ่งเมื่อเกิดนาน ๆ  แลวทาํใหเกิดความตั้งใจได ซึ่งสอดคลองกับความเหน็ของเพาเวลล  

(Powell, 1963 : 330)  ที่วาเด็กที่มีความสนใจในการเรียนจะทําใหเกิดความตั้งใจเรียน  เมื่อต้ังใจเรยีน

ก็จะมีสมาธิสามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนไดโดยตลอด  ซึง่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานัน้ดวย 

         
 องคประกอบที่เกี่ยวของกบัความสนใจ 
                โดยทั่วไปคนเรามีความสนใจในสิ่งตาง ๆ  ไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับส่ิงตาง ๆ  คือ         

สิ่งแวดลอม  ซึ่งหมายถึง ส่ิงที่มีสวนเกี่ยวของกับคนนั้น ๆ  เชน  การศึกษา การอบรม  ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม  นอกจากสิ่งภายนอกแลว สิง่ทีท่ําใหความสนใจแตกตางกนั  ยังไดแก บุคลกิภาพ

ของบุคคล  อายุ  เพศ  ระดบัสติปญญา  ความสามารถทางรางกาย  ความถนัดตามธรรมชาติ   

               สุชา  จนัทรเอม และสุรางค  จนัทรเอม (2515 : 73) ไดกลาวถงึองคประกอบ ที่เกี่ยวของกับ

ความสนใจของบุคคล  ดงันี ้

1.  ความสนใจเกิดขึ้นจากความพรอม  ความตองการ  และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

 2.  ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปนเรื่องของแตละบุคคลโดยเฉพาะ คนทุกคนไม

จําเปนตองมีความสนใจในเรือ่งเดียวกัน  และระยะเวลาเดียวกนั 

3.  ความสนใจนั้นมีความสมัพันธอยางสงูกับสุขภาพของรางกาย      เด็กจะสนใจสิ่งใด 

เปนระยะสัน้หรือยาว  ยอมข้ึนอยูกับความสมบูรณของรางกาย 

4.  ความสนใจเฉพาะอยางนั้น     อาจจะเปลี่ยนไปตามวัย    และเวลาของแตละบคุคล 

แตแบบแผนของความสนใจคอนขางคงที ่ ทําใหวัดความสนใจในอนาคตของคนได 

5.  ความสนใจมีความสมัพนัธอยางสงูกับสภาพทางจิตใจ    และเชาวนปญญาของเด็ก 

เด็กที่มีเชาวนปญญาต่ําจะสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งไมมากอยางและไมสลับซับซอน ผิดกับผูที่มีระดับ

เชาวนปญญาสูงมักจะสนใจหลาย ๆ  อยางในเวลาเดียวกัน   และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 

6.  ความสนใจมีความสมัพนัธอยางสงูกับรากฐานทางประสบการณของบุคคล   บุคคล 

ใดจะสนใจเรื่องใดจําเปนตองรูเร่ืองนัน้พอสมควร  ถาเขาขาดประสบการณ  เขาอาจไมสนใจ  แตเพียง

อยากรูอยากเห็นชัว่ครูเดียวแลวก็เลิกความสนใจไป 
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  การสรางความสนใจ 

               จากการศึกษาองคประกอบของความสนใจทาํใหนักจิตวทิยา และนกัการศึกษาสามารถหา

วิธีการในการสรางความสนใจใหกับผูเรียนได  ดังนี ้

               วนชิ  บรรจง  และคนอื่น ๆ  (2516 : 33-34)   ไดเสนอแนะวิธีสรางความสนใจไวดังนี ้

               1.  กอนจะสอนเรือ่งใดตองสรางความรูพื้นฐานในเรื่องนัน้ใหแกนกัเรียนเสียกอน 

               2.  จัดบทเรียนใหเหมาะกับความสามารถในการเรียนของนกัเรียน 

               3.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํางานใหสาํเร็จเปนชิ้นเปนอนั 

               4.  ชี้แจงใหนักเรยีนเห็นความกาวหนาของตน     ซึง่จะเปนแรงจูงใจที่จะทาํใหนักเรียน 

อยากเรียนและมีความสนใจในงานนั้นมากขึ้น 

               5. ในการสอน  ครูควรชี้ใหนกัเรียนเห็นถึงความนาสนใจของเรื่องที่เรียน  จดัสภาพในการ

เรียนใหเปนทีน่าร่ืนรมย 

               6.  ในการสอนแตละครั้ง  ครูควรจัดหาอุปกรณการสอนที่เหมาะสมมาใชในการสอน 

แตละครั้ง  ครูตองมุงสรางเจตคติที่ดีตอวิชานัน้ควบคูไปดวย 

               7.  ควรจัดใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด 

               8.  จัดบทเรียนใหมีความหมายในชีวิตของนักเรียน 

               สุนยี  ธีรดากร  (2525 : 160-161)  ไดกลาวถึงการสรางความสนใจในบทเรียนวากอนทีจ่ะ

เร่ิมทําการสอน  ครูควรจะหาวิธีสรางความสนใจในบทเรียนดังตอไปนี ้

               1.  ทําความรูจักเด็กแตละคนใหดี  ศกึษาความตองการ   และความสนใจของเขาเพื่อจะได

นําสิง่นัน้มาสรางความสนใจใหแกเด็กไดอยางเหมาะสม 

               2.  กอนสอนเรื่องใดควรสรางความรูพืน้ฐานใหเด็กเสียกอน 

               3. จัดบทเรียนใหเหมาะสมกับความถนัด  ความสามารถของเด็กไมใหยาก หรืองายไป  

เพื่อใหเด็กไมเกิดความรูสึกทอถอยในบทเรียน 

               4. จัดกิจกรรมใหเด็กไดทํางานสําเร็จบาง เพราะความสําเรจ็ในการทํางานจะเปนสิ่งยั่วยุให

เด็กเกิดความสนใจในการเรยีน 

               5.  การสอนตองใหเด็กทราบเนือ้หาและจุดมุงหมายในบทเรียน 

               6.  จัดสภาพหองเรียน  กระบวนการเรียนใหเดก็มีความรูสึกสนใจ  สนกุสนานและตื่นตวัใน

การเรียนอยูเสมอ 
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                                7.  ในการสอนแตละครั้ง  ครูควรจัดอุปกรณการสอนใหเหมาะสมกับเรือ่งที่จะสอนเพือ่เปน

การสรางความสนใจและทาํใหเด็กเกิดทศันคติที่ดีตอการเรียน 

                8.  จัดใหเด็กไดเรียนรูโดยการกระทําใหมากทีสุ่ด 

 9.  จัดบทเรียนใหมีความหมายตอชีวิตของเด็ก       เพือ่ใหเขานาํไปใชประโยชนในการ 

ดําเนนิชีวิตประจําวนั 

 
 การวัดความสนใจ 
                การวัดความสนใจใหไดผลถูกตองที่สุดนั้นทําไดยาก เพราะความสนใจของแตละบุคคลจะ

แตกตางกนัไป  ขึน้อยูกับองคประกอบหลายอยาง  ไดแก  อาย ุ  เพศ  สติปญญา  ส่ิงแวดลอม  

พัฒนาการทางรางกาย  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

                เคอล็อค  (Kurlock, 1955 : 189 -192)   ไดเสนอวิธวีัดความสนใจซึง่สอดคลองกับเพาเวลล  

(1963 : 189 -192) ไว 3  วิธีดังนี ้

                1. ใชแบบสอบถามความสนใจ (Interest Inventories)  แบบวัดความสนใจประกอบดวย 

ขอความชุดหนึ่งสาํหรับใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตาง   ๆ   

               2.  ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) โดยใหแตละบุคคลมีอิสระ

ที่จะตอบคําถามตาง ๆ  ไดตามความรูสึกที่แทจริงของตน 

               3.  ใชการสัมภาษณ  (Interviews)    ซึ่งจะชวยใหผูสัมภาษณสังเกตเหน็พฤตกิรรมของผูถูก

สัมภาษณได 

               เดวิส  (Davis, 1964 : 160 - 161)  ไดเสนอแนะเทคนิคในการวัดความสนใจ  ดังนี ้

               1. คนหาสิ่งที่แตละบุคคลชอบทําในระยะ 1-2  ปที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวางที่มีอยู

เพื่อทาํในสิง่ใดสิ่งหนึ่ง 

               2. คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนัน้ ๆ มากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูในเรือ่งนัน้

มาก  ก็แสดงวาเขาสนใจในเรื่องนั้น  ทัง้นี้เพราะคนเรายอมจําสิ่งที่เราสนใจไดดีกวาที่ไมสนใจ 

               3.  ใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตาง ๆ  ทีก่ําหนดไวให 

               การวัดความสนใจจะมีสวนชวยในการศึกษาถงึความสนใจของบุคคลตาง ๆ เพราะ ความ

สนใจเปนแรงจงูใจที่จะกระตุนใหบุคคลนัน้เกิดความตั้งใจ และพยายามจนบรรลุความสําเร็จได ซึง่การ

วัดความสนใจนั้น สามารถวัดไดหลายวิธขีึ้นอยูกับความเหมาะสมเกีย่วกับผูที่ตองการจะวัด สําหรับ

การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยวัดความสนใจโดยใชแบบสอบถามวัดความสนใจ 
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2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
         งานวจิัยในประเทศ 
                ขวัญใจ  บุญฤทธิ์   (2535 : 109)   ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตรระหวางนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบ TAI  กับการสอนตามคูมือคร ู  ผลการวิจยัพบวา    

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู

ของ  สสวท.  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

                ผองใส  หอทอง  (2538 : 76)    ไดทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรูทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6  โดยการสอนแบบพัฒนา

รายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะกับการสอนปกติ  ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

พัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติ  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                พัชน ี  ทองแกว  (2540 : 59)  ไดทําการศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และ

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ TAI  กับการสอนตาม

คูมือครู  ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา       

นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 

                พรชนก  ชวยสุข  (2545 : 105)       ไดพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร  ทีใ่ชเทคนิค TAI 

 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดคํานวณ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ผลการวิจัยพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  เร่ือง  เศษสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 หลงัไดรับ

การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดคํานวณ

สูงกวากอนไดรับการสอน  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

                 
  งานวจิัยตางประเทศ 
    สลาวนิ  (Slavin, 1980 : 315–342) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบรวมมือที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ  ผลปรากฏวาการเรียนแบบรวมมือที่ให     

นักเรียนเรียนเปนกลุมเลก็  ๆ  ไดชวยพฒันาและสงเสริมใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้  

ทั้งนักเรียนที่มผีลการเรียนอยูในระดับสูงและนักเรียนที่มผีลการเรียนอยูในระดับตํ่า      อีกทัง้ยงัทําให

ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติและความผกูพันในชัน้เรียนเปนไปในทางที่ด ี
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  สลาวนิ  (Slavin, 1984 : 813–819)   ไดศึกษาและวจิัยผลของการสอนแบบ TAI  ที่มีตอ   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  โดยทําการศึกษากับนักเรียนเกรด 3 – 5 จํานวน 1,371 คน  

ใชเวลาทดลอง 24 สัปดาห ผลการวจิยัพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI มีผลสัมฤทธิท์าง      

การเรียนในดานคิดคํานวณสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

                คาเวนนาค  (Cavanagh, 1984 : 1558–A)  ไดทําการศึกษาผลของ  TAI  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

และทัศนคติตอการเรยีนคณติศาสตรของกลุมนักเรียนระดับ 2–4  โดยใชเวลา 13  สัปดาห ผลปรากฏ

วาผลสัมฤทธิข์องนักเรียนกลุมที่เรียนแบบ TAI  สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบรายบคุคลอยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติ แตไมมีความแตกตางทางดานทศันคติตอการสอนทัง้  2  แบบ 

                เอมเลย  (Emley, 1986 : 70–A)  ไดนํา TAI  มาพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน

ระดับวิทยาลยั และเขาไดศึกษาผลของ TAI กับความสมัพันธทางดานทัศนคติในการเรียนคณิตศาสตร  

กับการจัดการดานบุคลิกลักษณะสวนบุคคล  ผลปรากฏวาการใช TAI ในการสอนและปรับปรุง

คณิตศาสตรในระดับวทิยาลัยนัน้  จะใหประโยชนตอกลุมที่มพีฤตกิรรมเก็บตัวมาก และสามารถนํา 

TAI  ไปใชในการสอนเพื่อปรับปรุงทางคณติศาสตร 

                สลาวนิ   (Slavin, 1990 : 409 – 422) ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือหลาย ๆ 

คร้ัง   พบวาจากการทดลอง  70  การทดลอง  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวย

การเรียนแบบรวมมือทกุประเภททัง้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทีใ่ชระยะเวลาในการ

ทดลอง  4  สัปดาหขึ้นไป และทําการทดลองโดยการเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนปกตินั้น  ผลปรากฏวา  

มีการทดลองถึง 41 การทดลองที่พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือสูงขึ้น  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 จากงานวิจยัทัง้ในประเทศและตางประเทศ  จะเหน็วาวธิีสอนแบบ TAI  ชวยสงผลให     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  โดยความสัมพันธระหวางวธิีสอนแบบ TAI  กบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน

มีความสมัพนัธในทางบวกอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

     

 

 

 

 

 


