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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการพัฒนาและทดลอง  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุด

การเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI (Team  Assisted Individualization)  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  และความสนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค  TAI  ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการวิจยัดังนี ้

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
                ในการวิจยัครั้งนีผู้วิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจยั  ไวดังนี ้

1.  เพื่อพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI    ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ  

  80/80 

                2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 ปที ่4    กอนและหลังไดรับการสอนดวยชดุการเรียนคณติศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      

                3.  เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร       ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 

4  กอนและหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนคิ TAI       

 

สมมติฐานของการวิจัย 
                1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  80/80 
 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน        หลงัไดรับการสอนดวยชุด

การเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวากอนไดรับการสอน 

3.   ความสนใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน         หลงัไดรับการสอนดวยชดุ 

การเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวากอนไดรับการสอน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
          1.  ประชากรที่ใชในการวจิัย 
                   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ เปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  โรงเรียนเบญจมราช

รังสฤษฎิ ์  2  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชงิเทรา  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2547  จํานวน   2 หอง   

รวม 72  คน ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม  นกัเรียนทัง้  2 หองมคีวามสามารถใกลเคียงกนั  เพราะ

มีการจัดนกัเรยีนคละความสามารถ  มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยเฉลี่ย

อยูในระดับ  1.5  (ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ฝายทะเบยีน-วัดผล : 2546)  
           2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2547 ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชงิเทรา จากการสุม

อยางงาย  โดยการจับสลากมา  1  หอง  จากจาํนวนทั้งหมด  2  หอง   แลวนาํกลุมตัวอยางที่ไดมาจัด

กลุมยอย   กลุมละ  4  คน  ตามระดับความสามารถสูง   ปานกลาง  ต่าํ  คิดเปนอัตราสวน     1 : 2 : 1 

ตามลําดับ โดยใชคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร  ปลายภาค

เรียนที ่1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา  2547  ของนักเรียนตามเกณฑที่ชวาล  แพรัตกุล  (2516 

: 374 - 377)  เสนอไว   
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
                3.1  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค  TAI  มีทัง้หมด  5  ชุด ไดแก 

                 3.1.1  ชุดที่ 1   เร่ือง  การเลือ่นแกนทางขนาน 

                 3.1.2  ชุดที่ 2   เร่ือง  วงกลม 

                 3.1.3  ชุดที่ 3   เร่ือง  พาราโบลา 

                  3.1.4  ชุดที่ 4   เร่ือง  วงร ี

                3.1.5  ชุดที่ 5   เร่ือง  ไฮเพอรโบลา 

 3.2  แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  จํานวน  24  คาบ  คาบละ  50  

นาที  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูนี้ผานการตรวจแกไข  ปรับปรุงและทดลองใชแลว 

 3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง ภาคตัดกรวย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จาํนวน 30 ขอ คาความยากงายอยู

ระหวาง  0.22 – 0.78  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.22 – 0.89  และมีความเชือ่มั่นเทากับ  0.72  

และผลจากการทดลองกับกลุมตัวอยางไดคาความเชื่อมัน่  0.78 
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3.4  แบบทดสอบประจําชุดการเรียน    จํานวน   5   ฉบับ    เปนแบบปรนยั                   

ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีคาความยากงาย   คาอาํนาจจําแนก  และคาความเชื่อมั่น  ดังนี ้

                 ชุดที่ 1  คาความยากงายอยูระหวาง  0.39 – 0.79  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.38 

– 0.67  และคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.85 

                 ชุดที่ 2  คาความยากงายอยูระหวาง  0.36 – 0.74  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.39 

– 0.72  และคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.83 

                  ชุดที่ 3  คาความยากงายอยูระหวาง  0.26 – 0.75  คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง  0.34 

– 0.66  และคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.77 

                 ชุดที่ 4  คาความยากงายอยูระหวาง  0.38 – 0.83  คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง  0.21 

– 0.66  และคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.81 

                ชุดที่ 5  คาความยากงายอยูระหวาง  0.35 – 0.74  คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง  0.25 

– 0.75  และคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.84 

 และผลจากการทดลองกับกลุมตัวอยางไดคาความเชื่อมัน่ดังนี้ชุดที ่1 มีคา  0.84   ชุดที่ 

2  มีคา  0.87   ชุดที ่3  มีคา 0.81     ชุดที่ 4  มีคา  0.82    และชุดที่ 5  มีคา  0.87 

               3.5  แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร       เปนแบบสอบถามใน

ดานความรูสกึชื่นชอบ  หรือพอใจ  สนใจในวิชาคณิตศาสตรที่ผูสอนจัดขึ้น  และความรูสึกนี้สงผลให   

ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการที่จะเขารวมกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร มีความมานะ

พยายามและเอาใจใสตอการเรียนและตั้งใจที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายโดยขอคําถามจะ

มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  จาํนวน 20  ขอ  ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  และการวิเคราะหหา   

คุณภาพแลว  มีคาอํานาจจาํแนกระหวาง  4.75 – 8.75  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เทากับ 0.88 และผลจากการทดลองกับกลุมตัวอยางไดคาความเชื่อมัน่ 0.94 
 4.  วธิีดําเนนิการทดลอง 

   ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลอง  โดยดําเนินการสอนดวยตนเอง  ในภาคเรียนที ่2     

ปการศึกษา  2547  เปนเวลา  5  สัปดาห  สัปดาหละ  5  คาบ  รวมเวลาในการสอนทัง้หมด   24  คาบ  

คาบละ  50  นาที  มีขั้นตอนในการดําเนนิการทดลองดังนี ้

  4.1  ขอความรวมมือกับโรงเรียนทีท่ําการศกึษาทดลองสอน จาํนวน  1  หอง       ซึง่เปน 

กลุมตัวอยางของการวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยใชชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      
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                 4.2  แบงนักเรียนในกลุมตัวอยางซึง่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค TAI  ออกเปนกลุมยอย

กลุมละ  4 คน โดยใชคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนคณติศาสตรปลายภาค

เรียนที ่1  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  ปการศึกษา   2547  ของนักเรียนมาเปนเกณฑในการแบงกลุม  

ภายในกลุมประกอบดวยนกัเรียนที่มีความสามารถตางกัน  คือ  สูง  ปานกลาง  และต่ํา  คิดเปน   

อัตราสวน  1 : 2 : 1  ตามลําดับ 

                  4.3  ชี้แจงใหนักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง ทราบถงึการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  เพื่อทีน่กัเรียนจะไดปฏิบัติไดอยางถกูตอง 

                  4.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและแบบสอบถามวัด 

ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไปทําการทดลองกับนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปที่ 4  ที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวบนัทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดลองครั้งนี้เปนคะแนน

ทดสอบกอนเรยีน   

                  4.5  ดําเนินการทดลองโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  โดยผูวิจัยเปน

ผูสอน 

                  4.6  ทาํการทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง    โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชชุดการเรียน

คณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      

                  4.7  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถาม  และนํา

คะแนนที่ไดมาวิเคราะหวธิทีางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
                ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดาํเนนิการดังนี ้

               1.  ใชสูตร  E1 / E2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค  

TAI  ตามเกณฑ   80/80 

               2.  ใชสถิติ  t – test  Dependent  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ 

นักเรียน  กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      

              3.  ใชสถิติ  t – test  Dependent  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI      
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สรุปผลการวิจัย 
   1.  พื้นฐานความรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  อยูในระดับตํ่า 

  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 1.81 

                  2.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  80/80   

     3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4  ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวา

กอนไดรับการสอน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                 4.  ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4  ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวา

กอนไดรับการสอน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 

 

อภิปรายผล 
 จากการทดลองสอนวิชาคณติศาสตร  เร่ือง ภาคตัดกรวย  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดย

ใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI ผูวิจัยไดพบขอสังเกตจากการวจิัยโดยการบันทึกหลงัสอน  

ซึ่งสรุปไดดังนี ้

 1.  ชวงแรก ๆ ของการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI นักเรียนยงัไมคุนเคยกนั 

นักเรียนทีเ่รียนออนจะไมกลาที่จะซักถามเพื่อน  สวนนกัเรียนที่เรียนเกงจะตัง้ใจทํางานของตนเองเพื่อ

จะใหเสร็จเร็ว ๆ  จะไมมีเวลาอธิบายใหเพื่อนฟง  ผูวิจยัไดแกปญหาโดย  หลงัจากทีน่ักเรียนไดใชชุด

การเรียนชุดที ่ 1  จะมีแบบทดสอบประจาํชุดการเรียน  หลังจากทดสอบเสร็จแลวผูวิจัยไดนาํคะแนน

ของแตละคนภายในกลุมมารวมกนั หลังจากนั้นนําคะแนนของแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งปรากฏ

วากลุมที่มกีารปรึกษาหารือกันชวยเหลือกนั จะไดคะแนนสงูกวากลุมที่ไมมีการปรึกษาหารือชวยเหลือ

กันภายในกลุม  ผูวิจัยชี้ใหนักเรียนเห็นวาการใหความรวมมือกนั     การชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายใน

กลุม  จะทําใหงานภายในกลุมประสบความสําเร็จ   คนที่เรียนออนกลัววาจะเปนตัวถวงของกลุมจึง

พยายามทาํความเขาใจกับบทเรียน เมื่อยังไมเขาใจก็ถามเพื่อนในกลุมที่เขาใจ    เมื่อเร่ิมเขาใจใน

บทเรียนเพราะเพื่อนในกลุมชวย  จึงทาํใหไวใจเพื่อนมากขึ้น  และเกิดความเชื่อมัน่วาตัวเองสามารถ

เรียนคณิตศาสตรได  เมื่อทําแบบฝกทักษะครั้งตอไปจึงพยายามทําความเขาใจในบทเรียนดวยตนเอง

อยางกระตือรือรนมากขึน้  บางครั้งอาจทําได  หรืออาจจะทําไมไดก็สามารถถามเพื่อนที่เกงไดทันท ี

สวนนักเรียนทีเ่รียนเกงเมื่อตองการใหคะแนนของกลุมสูง จงึเต็มใจอธิบายในสิ่งทีเ่พื่อนถาม เมื่อ
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อธิบายใหเพื่อนเขาใจแลว ยังใหผลสะทอนในทางทีด่ีตอเพื่อนและตัวเอง  โดยเพื่อนจะเขาใจและ

สามารถทําแบบฝกทักษะได  สวนตัวเองเปนการทบทวนและเพิม่ความแมนยาํตอเนื้อหานัน้ดวย  จึง

ทําใหความสมัพันธในกลุมดีขึ้น  ทุกคนรวมทาํกิจกรรมอยางกระตือรือรน  มีความเปนกนัเอง  กลาซัก  

กลาถาม  และมีสีหนาที่มีความสุขในการเรียน    ยิ้มแยมแจมใส  ทําใหบรรยากาศในการเรียนเปน

กันเอง  และเอือ้ตอการเรียนรูของนักเรียน  

 2.  ในการสอนโดยใชเทคนคิ TAI  ควรมีเวลาเพียงพอในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  และควร 

ใหนักเรียนมีเวลาผอนคลายระหวางกิจกรรมบาง  เพราะนักเรียนจะเครียดถาทาํกจิกรรมติดตอกันเปน

เวลานาน 

3.  การเรียนวชิาคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  มีประสิทธภิาพของกระบวนการ หรือ 

คะแนนระหวางเรียนที่ใชแบบทดสอบยอย อยูในเกณฑคอนขางมากกวาประสทิธิภาพของผลลัพธ 

หรือคะแนนที่ไดจากการสอบจากแบบทดสอบประจําชดุการเรียน  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากวิธ ี       การ

เรียนที่ใชเทคนิค  TAI  เนนที่กระบวนการกลุม  การปฏิบัติกจิกรรมผูเรียนสามารถปรึกษาหารือ  

อภิปราย  ชวยเหลือซ่ึงกนัและกันได  และจะตองใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑที่ตั้ง

ไว  คือตองผาน  80 % ในแตละเรื่อง  ซึ่งแตกตางจากประสทิธิภาพของผลลัพธ   ที่ผูเรียนจะตอง

ปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคล การทาํแบบทดสอบประจําชุดการเรยีนนั้นผูเรียนจะตองใชทกัษะเพียง

ลําพงั จงึอาจเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของผลลัพธอยูในเกณฑที่ต่ํากวาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

 จากขอสังเกตดังกลาวจึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดดังนี ้

            1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  80/80  ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตัง้ไวในขอ 1  ทั้งนี้เนื่องจาก 

                 1.1  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  ที่ผูวิจยัไดพัฒนาขึ้นโดยเริ่มจากการ 

วิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  และเวลาที่ใชสอน  กอนที่จะนาํมาสรางเปนชุดการเรียนคณิตศาสตร  

ดําเนนิการตามขั้นตอนของการสรางชุดการเรียนของคารดาเรลลี่  (Cardarelli, 1973 : 150)     ชัยยงค   

พรหมวงศ  (2523 : 120)     และกิดานันท  มลิทอง (2531 : 18)   โดยเริ่มต้ังแตคูมือการใชชุดการเรียน  

ชื่อชุดการเรียน   คาํชี้แจง   จุดประสงคการเรียนรู   เวลาที่ใช   ส่ือการเรียนรู   สาระการเรยีนรู       

แบบฝกทักษะ  แบบทดสอบยอย  และแบบทดสอบหลงัการใชชุดการเรียนที่ใชเทคนคิ TAI   แลวไดนํา

ชุดการเรียนคณิตศาสตรทั้งหมดที่ไดสรางขึ้น  ใหผูเชี่ยวชาญประเมนิ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

เชิงโครงสราง  และเนื้อหา  และองคประกอบอื่น ๆ  ของชุดการเรียนคณิตศาสตร  กอนนาํไปทดลองใช
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เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรยีนโดยไดนาํขอบกพรองจากการทดลองมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น  

ซึ่งเปนสวนหนึง่ที่ชวยใหชุดการเรียนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กาํหนดไวซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ  สุภาภรณ  ทิพยสวุรรณ  (2543 : 64)        ที่ทาํการศกึษาชุดการเรยีนแบบเรียนเปนคู

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  พบวาชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  

และงานวิจยัของจุฑารัตน  จันทะนาม  (2543 : 73)  ที่ทําการวิจยัพฒันาชุดการแกปญหาคณิตศาสตร

ดวยตนเองที่ใชการตูนประกอบ  พบวา  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ   80/80 

                 1.2  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สรางขึ้นโดยมีการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดย

การจัดกลุมคละความสามารถ  สงู  ปานกลาง  ต่ํา  โดยทีน่ักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน  และมี

โอกาสปรึกษาหารือกนัในระหวางเรียน  ทําใหบรรยากาศในการเรยีนมีความเปนกนัเอง  แมวา

ระยะแรกของการทดลองนักเรียนตองปรับตัวกับวิธกีารเรียนแบบกลุม  เพราะนักเรยีนยงัไม    คุนเคย  

แตเมื่อนักเรียนเขาใจ  และเหน็ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนกท็าํใหนักเรียนมคีวาม

กระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น  ครูและนักเรียนยงัมีปฎิสัมพันธที่ดีตอกันดวย 

                 1.3  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  ทุกชุดนกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ 

เรียนรู  เชน  การสงตัวแทนมาเสนอผลงานหนาชั้นชวยทาํใหนักเรียนกลาแสดงออกกลาซักถาม  และมี

ความมัน่ใจในตัวเองมากขึ้น        โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนจะไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน

ภายในกลุมมาก  เนื่องจากความสําเรจ็ของสมาชกิทุกคนในกลุมคือความสําเรจ็ของกลุม  ซึ่งเปน

แรงจูงใจและแรงผลักดันในการเรียนไดด ี  และนกัเรียนสามารถทราบผลการเรียนในทนัท ี  เปนการ

เสริมแรงกับนกัเรียนที่ทาํได  สวนนักเรียนทีย่ังมีขอบกพรองอยู  สมาชิกภายในกลุมจะชวยกนัอธิบาย

และแกไข  ขอบกพรองที่เกดิขึ้น  ถายงัไมเขาใจ  ครูผูสอนจะใหคาํแนะนํา นอกจากนีน้ักเรียนที่มี

ความสามารถตางกนัไดเรียนรวมกนั  โดยเนนกระบวนการกลุม  ใหสมาชิกทกุคนในกลุมชวยเหลือ

และเคารพในความคิดเหน็ซึง่กันและกัน  ยอมรับในความสามารถของสมาชิกภายในกลุมมีความ

รับผิดชอบตอกลุมรวมกนั  ทําใหบรรยากาศในการสอนเปนกันเองมากขึ้น  เปนบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรูของ         นักเรียนในการที่จะไดพัฒนาตนเองในการเรียนรูตามความสามารถของตนเองให

มากขึ้นเทา ๆ  กัน  ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สลาวิน  (Slavin,  1980 : 338)  ที่พบวาการเรยีน

แบบรวมมือชวยพฒันาและสงเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสูงยิง่ขึ้น  ทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู

ในระดับสูง  และนักเรียนที่มผีลการเรียนอยูในระดับตํ่า 
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                  1.4  ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  มีประสิทธภิาพของกระบวนการ  (E1)  อยู

ในเกณฑคอนขางมากกวาประสิทธิภาพของผลลัพธ  (E2)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวธิีการเรียนที่ใช

เทคนิค TAI   เนนทีก่ระบวนการกลุม  การปฏิบัติกิจกรรม  ผูเรียนสามารถปรึกษาหารือ  อภิปราย  

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัได  จนสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑที่ตั้งไวในแตละเรื่อง  ซึง่

แตกตางจากประสิทธิภาพของผลลัพธ  (E2)  ที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคล  การทาํ

แบบทดสอบประจําชุดการเรยีน  ผูเรียนจะตองใชทักษะเพียงลาํพงั  จงึอาจเปนสาเหตุใหประสิทธภิาพ

ของผลลัพธ (E2)  อยูในเกณฑที่ต่ํากวาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

            2.  ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา 

ปที่  4  กอนและหลังการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  สูงกวากอนไดรับการ

สอน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่  2  ผลการวิจยัในครั้งนี้

สอดคลองกับงานวิจยัของ  พัชน ี ทองแกว (2540 : 49)  และพรชนก  ชวยสุข  (2545 : 94)  ซึ่งพอสรุป

ไดจากสาเหตุตอไปนี้ 

                 2.1  การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI  นักเรียนสามารถทีจ่ะอภิปราย  

ซักถาม  มีการปรึกษาหารือภายในกลุม  ระหวางการเรยีนไดชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั  การที่นกัเรยีนได

พูดถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ไดเรียนกับเพื่อน ๆ  แลวมกีารทบทวนอยูตลอดเวลา  โดยการทาํใบงาน       

แบบฝกทักษะ  และแบบทดสอบ  ชวยทําใหนกัเรียนเขาใจและจดจําไดดียิ่งขึ้นและการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู  ทีน่ักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถจากเพื่อน ๆ ในกลุม  ทําใหนกัเรียนทุกคน

ไดมีสวนรวมในการเรียนทุกครั้ง  ทาํใหนกัเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในตนเองสงูขึ้น  เพราะเมื่อนักเรยีนได

ชวยเหลือกนั  และเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยกนัดวยความเขาใจ จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน  

จึงทาํใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนดีขึ้น 

                  2.2  การเรียนดวยชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกบั 

นักเรียน  เพราะการทีน่ักเรยีนจะใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ  ตามที่ครูตั้งไวจนทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดนั้น  ส่ิงหนึ่งที่สําคัญมาก คือ ความผกูพนัและความไววางใจของนักเรยีนที่

ใหกับครู  ครูจะตองอํานวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนไมวาจะเปนดานสงัคม  หรือการเรยีนรู   

ซึ่งสวนนีจ้ะเปนสวนสําคัญของการเริ่มตนกิจกรรมที่ด ี และจะนาํพาไปสูความสาํเร็จตามที่ตั้ง

จุดมุงหมายเอาไว   ดงัแนวคิดของ   วีก็อทสกี้  (Vygotsky, 1978 : 90 – 91)  มีความเชื่อวา การให

ความชวยเหลอืช้ีแนะแกเด็ก ซึ่งอยูในลกัษณะของ  “assisted learning”  หรือ  “scaffolding”  เปนสิ่ง

สําคัญมาก  เพราะสามารถชวยพฒันาเดก็ใหไปถึงระดบัที่อยูในศกัยภาพของเด็กได  
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                 2.3  การเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  จะมีแบบฝกทักษะซึง่ 

จะทําใหนักเรยีนมีความสามารถในการนาํความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน  หรือตามทีโ่จทยกาํหนดใหได 

              3.  ความสนใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน     ที่ไดรับการสอนโดยใช 

ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  อยูในระดับสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน

คณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  อยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานขอที่ 3  

ผลการวิจยัครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของปรมาภรณ  อนุพนัธ  (2543 : 85)  ซึ่งไดทําการ

เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 4  ที่ไดรับการ

สอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวนัแบบสบืสวนสอบสวน  พบวา ความ

สนใจของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชดุการสอนคณติศาสตรที่เกี่ยวของกับชวีิต     ประจําวันแบบ

สืบสวนสอบสวน อยูในระดบัสูงกวากอนไดรับการสอน  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  ซึง่พอ

สรุปจากสาเหตุดังนี ้

                 3.1  การสอนโดยใชชุดการเรยีนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI เปนการเรียนการสอนที ่

นักเรียนไดศึกษาหาความรูโดยใชกระบวนการกลุม  โดยเพื่อนคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนเรียนออน  

เพราะคะแนนของกลุมอยูทีค่ะแนนเฉลีย่ของทัง้กลุม  จึงทาํใหทุกคนรวมมือกันชวยเหลือคนทีย่ังเรียน

ไมรูเร่ือง  จนมคีวามเขาใจไปพรอมๆกันในกลุม  และกิจกรรมการเรียนได เปดโอกาสใหสมาชิกทกุคนมี

สวนรวมในกจิกรรมชวยเหลอืและเคารพในความคิดเหน็ซึ่งกัน  และกันมีความ      รับผิดชอบตอกลุม

รวมกัน  ทาํใหบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความเปนกนัเองมากขึ้น  จงึทําใหนักเรียนไมเครียดใน

การเรียน มีความมัน่ใจในตนเองวาสามารถเรียนคณิตศาสตรอยางเขาใจไดมากขึน้  ดังนัน้จึงเปนผล

ใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

                 3.2  เมื่อนักเรยีนศึกษาชุดการเรียนแตละชุดจบแลวจะมีแบบฝกทักษะ   แบบทดสอบยอย  

พรอมกับมีเฉลยทําใหนักเรยีนทราบผลคะแนนในทนัที  นักเรียนไดทราบความ     กาวหนาของตนเอง  

ซึ่งเปนสาเหตหุนึง่ทีท่ําใหนกัเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุวรรณมาลี  

นาคเสน  (2544 : 89)  ที่ไดกลาววาการชี้แจงใหนักเรียนไดเหน็ความกาวหนาของตนเองเปนระยะ    

ทําใหเกิดแรงจูงใจทีท่ําให นักเรียนอยากเรียนและมีความสนใจใน การเรียนมากขึน้ 
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ขอเสนอแนะ 
              1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 

                 1.1  ควรสงเสริมใหนาํการสอนโดยใชเทคนิค TAI  ไปใชสอนคณิตศาสตร  ในบางเรื่องใน

โรงเรียนทั่ว  ๆ  ไป  เพราะการสอนโดยใชเทคนิค TAI  จะทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

นักเรียนทีเ่รียนออนจะมีความสําคัญภายในกลุม  จึงทาํใหนักเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรียน

มากขึ้น  และมีความสนใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร 

                 1.2  กอนทาํการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ใชเทคนิค TAI  ควรมีการแนะนําให

นักเรียนเขาใจวิธีการสอนกอน  เพราะถานักเรียนเกิดความสับสน  หรือไมเขาใจอาจสงผลใหนกัเรียน

ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนได 

              2.  ขอเสนอแนะสาํหรับการทําวิจยัตอไป 

  2.1  ควรทาํการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนโดยใชเทคนคิ TAI โดยออกแบบการวิจยัที่ม ี

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหวางการสอนโดยใชเทคนิค TAI กบั

การสอนวิธีอ่ืน 

  2.2  ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนโดยใชเทคนคิ TAI    เพื่อเปรียบเทียบระหวาง 

โรงเรียน 

                 2.2  ควรทาํการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนโดยใชเทคนคิ  TAI  ในการเรียนการสอน 

คณิตศาสตรในระดับอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาดูวาวิธกีารสอนโดยใชเทคนิค  TAI  จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนของนักศกึษาหรือไม 

                 2.3  ควรมีการศึกษาคนควาโดยใชเทคนคิ  TAI  กับเนือ้หาอ่ืน ระดับชั้นอื่น และวิชาอื่น  ๆ  

เชน  สังคมศกึษา  ภาษาไทย   วทิยาศาสตร  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

  


