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ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาของชาติ มีเป้าหมายเพื�อพฒันาคน และคุณภาพ      
ของคนให้เป็นผูมี้ปัญญา รู้จกัเหตุผล รู้จกัแกปั้ญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง      
มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มุ่งพฒันาพฤติกรรมทางสังคมที�ดีงามทั1งในการทาํงาน และอยู่ร่วมกนั 
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2550 : 1 - 2)  ซึ� งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดก้ล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป 
เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั1งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากนี1 ในมาตรา 24 
กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดาํเนินการจดัเนื1อหา
สาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช ้ 
เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  มาตรา 30 กล่าวว่าให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอน    
มีประสิทธิภาพรวมทั1งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน    
ในแต่ละระดบัการศึกษา ซึ� งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั1นพื1นฐาน ที�มุ่งมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั1งดา้น
ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพื1นฐาน       
รวมทั1งเจตคติที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น      
ผูเ้รียนเป็นสําคญั บนพื1นฐานความเชื�อวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1) 
 หลกัสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดสาระ  
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาํนวน 6  สาระการเรียนรู้ กล่าวคือสาระที� 1 - 5        
เป็นสาระในเชิงเนื1อหา  ส่วนสาระที� 6 เป็นสาระที�เกี�ยวกบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์     
เพื�อเป็นแนวทางให้สถานศึกษา ครูผูส้อน และผูที้�เกี�ยวขอ้งจดัทาํหลกัสูตรไดต้ามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื� องและตลอดชีวิตตามศักยภาพของตน ทั1 ง นี1 เพื�อให้นัก เ รียนมีความสามารถ                  
ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ  สามารถนาํความรู้ตลอดจนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์        
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ที�จาํเป็นไปใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ1น รวมทั1งสามารถนาํไปเป็น
เครื�องมือในการเรียนรู้สิ� งต่าง ๆ รอบตวั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2546 : 2)  
 การจดักระบวนการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะตอ้งสอนให้ผูเ้รียน
เกิดความรู้  ความเขา้ใจในเนื1อหาสาระคณิตศาสตร์  มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติ
ที�ดีต่อคณิตศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์  สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์          
ไปพฒันาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื�องมือในการเรียนรู้        
สิ�งต่าง ๆ และเป็นพื1นฐานในการศึกษาระดบัที�สูงขึ1น  การดาํเนินการสอนคณิตศาสตร์  นอกจาก   
จะต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื�อเร้าความสนใจของผูเ้รียนแล้ว  ครูผูส้อนจาํเป็นต้อง
ปรับเปลี�ยนวธีิการสอนเพื�อแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยูเ่สมอ  เพื�อให้การพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (Goal)  ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
ประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรมที�แปลกใหม่  ทนัสมยัดา้นเทคโนโลยี  หรือการนาํนวตักรรมเดิมที�มีอยูม่า
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  และการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ยอ่มเป็นสิ�งที�เหมาะสม  
เพราะคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้การฝึกทกัษะ  ครูผูส้อนจะใชสื้�อหรือนวตักรรม
ในจินตนาการที�ไม่เป็นรูปธรรม  คงไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามเป้าหมาย  ดงันั1นนวตักรรมต่าง 
ๆ ที�สร้างขึ1นต้องเป็นเครื�องมือที�มีบทบาทสําคญัในการถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์จาก
ผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน  (ศิริรัตน์  ชิงดวง.  2550 : 3)  นวตักรรมเหล่านี1   จึงเป็นตวักลางในการสื�อสาร
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ� งตอ้งหมายถึง  นวตักรรมที�เป็น       
ตวักลางนั1นจะตอ้งมีคุณภาพและมีลกัษณะเฉพาะที�สอดคล้องกบัสถานการณ์การเรียนการสอน       
จึงจะบรรลุตามวตัถุประสงค ์ ส่งผลโดยตรงใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 เนื�องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที�มีเนื1อหาค่อนขา้งยาก หากครูไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียน   
มองเห็นเป็นรูปธรรมไดแ้ลว้ ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดย้ากมาก ในกระบวนการสอนนั1นสื�อการสอน
เป็นองค์ประกอบสําคญัยิ�ง เพราะเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้การเรียนรู้มีความคงทน แต่ปรากฏว่า        
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั ครูส่วนมากยงัใช้วิธีการบรรยาย และให้นกัเรียนท่องจาํ
โดยไม่เห็นความจาํเป็นในการใชสื้�อการสอน ทาํให้นกัเรียนเกิดความเบื�อหน่าย และมีเจตคติที�ไม่ดี
ต่อวชิาคณิตศาสตร์ ถา้ครูผูส้อนอาศยัสื�อเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ แนวความคิด
เจตคติ และทกัษะให้เกิดขึ1นในตวัผูเ้รียน จะทาํให้การเรียนรู้เกิดง่าย และรวดเร็วขึ1น จดจาํไปนาน 
สิ�งที�เป็นนามธรรมที�เขา้ใจยากก็สามารถทาํให้เป็นรูปธรรมที�เขา้ใจง่าย นอกจากนี1 ยงัทาํให้ผูเ้รียน
สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื�อหน่าย เป็นการลดปัญหาที� เกี� ยวกับการเรียนของผู ้เ รียนและ             
เพิ�มประสิทธิภาพในการสอนของผูส้อนไปในตวั ซึ� งปัญหาหนึ� งที�ผูว้ิจยัได้พบในฐานะที�เป็น        
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ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั1นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนตงัเอ็ง จงัหวดัจนัทบุรี ได้พบว่า       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั1นพื1นฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร์ ชั1นประถมศึกษา      
ปีที� 6 ในภาพรวมของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัจนัทบุรี ช่วง  3 ปี    
ที�ผ่านมา นักเรียนได้คะแนนเฉลี�ยลดลง กล่าวคือ ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี�ย 49.46              
ปีการศึกษา 2556 ไดค้ะแนนเฉลี�ย 46.86 และในปีการศึกษา 2557 ไดค้ะแนนเฉลี�ย 43.00 ซึ� งลดลง
อย่างต่อเนื�องทุกปี และยงัไม่ผ่านเกณฑ์ที�ได้กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 50 นอกจากนี1 เมื�อพิจารณา       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั1นพื1นฐาน (O-NET) แยกตามสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ จาํนวน 6 สาระซึ�งประกอบดว้ย สาระที� 1 จาํนวนและการดาํเนินการ สาระที� 2  การวดั 
สาระที� 3 เรขาคณิต สาระที� 4 พีชคณิต และสาระที� 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ซึ� งพบวา่ 
สาระเรขาคณิต นักเรียนได้คะแนนเฉลี�ยตํ�ากว่าสาระอื�น ๆ คือร้อยละ 36.22  (โรงเรียนตงัเอ็ง.    
2557 :  3 - 7)  ซึ� งปัญหาที�พบในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในชั1นเรียนคือในการจดัการเรียนรู้  
ยงัขาดกระบวนการกลุ่มที�นํามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน นักเรียนไม่มีการช่วยเหลือ      
แลกเปลี�ยนการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั นกัเรียนที�เรียนอ่อนขาดความมั�นใจในการเรียน ทาํการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าที�ควร  
 สลาวนิ (Slavin.  1984 : 79)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้วิธีหนึ� งที�น่าจะนาํมาใชเ้พื�อแกปั้ญหา

ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพราะวิธีการแบบนี1 สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วย       

ส่งเสริมความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม วิธีการที�กล่าวถึงก็คือ TAI (Team Assisted Individualization) 

ซึ� งเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคล       

เขา้ดว้ยกนั การจดัการเรียนรู้แบบ TAI นี1  เน้นการร่วมมือภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย

เด็กเก่งปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกนั เป็นวิธีที�สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผูเ้รียน    

ลงมือกระทาํกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ จากแบบฝึกทกัษะและส่งเสริม    

ความร่วมมือภายในกลุ่มมีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ� งเป็น

การช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาวิธีการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้�นในสังคม การจดัการเรียนรู้แบบ TAI จะให ้

ผลสะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที ซึ� งเป็นแรงจูงใจอยา่งหนึ� งที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจและเรียนรู้

ไดเ้ร็วขึ1น ผลการทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนสอบเป็นรายบุคคล

และคะแนนเฉลี�ยของทั1งกลุ่ม การทดสอบของนักเรียน นักเรียนต่างคนต่างสอบแต่เวลาเรียน       

ต้องร่วมมือกัน นักเรียนจะต้องทาํแบบฝึกทักษะเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม             

มีการให้เพื�อนช่วยเพื�อน มีการถ่ายโอนการเรียนรู้ซึ� งกันและกัน วิธีการเหล่านี1 ทาํให้นักเรียน         

เกิดความรับผดิชอบ เชื�อมั�นในตนเอง อดทน เสียสละ และปฏิบติัตามระเบียบที�สังคมวางไว ้
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 ดงันั1นจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มเพื�อนช่วยเพื�อนเป็นรายบุคคล 
TAI นี1 เน้นการร่วมมือภายในกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน        
อยู่ร่วมกันเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที�สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผูเ้รียนได้ทาํ          
กิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทกัษะและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม 
มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้มีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ� งเป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาวิธีการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้�นในสังคมโดยมีมนุษยส์ัมพนัธ์และการเป็นผูน้าํผูต้ามที�ดีและ    
ส่งผลสะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที ซึ� งเป็นแรงจูงใจอยา่งหนึ�งที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจและเรียนรู้
ไดเ้ร็วขึ1น ผลการทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ คะแนนเป็นรายบุคคลและ
คะแนนเฉลี�ยของทั1งกลุ่ม จุดสาํคญัของการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเพื�อนช่วยเพื�อนเป็นรายบุคคล 
TAI คือ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม (สุรศกัดิa   
หลาบมาลา.  2544 : 3) โดยมีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีการพึ�งพาและเกื1อกูลกนัในการเรียนรู้          
มีการให้เพื�อนช่วยเพื�อน สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด สมาชิก  
ทุกคนมีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบไดส้มาชิกกลุ่มตอ้งใชท้กัษะการทาํงานกลุ่ม 
และการสัมพนัธ์บุคคลในการทาํงานหรือการเรียนร่วมกนั (ทิศนา แขมมณี.  2551 : 106 - 107) และ
ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและอารมณ์มากขึ1นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิเชษฐ ์ 
วนัทา (2548 : 75) ที�ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร จาํนวนเต็ม โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม TAI และวิธีการเรียนตามคู่มือของสสวท. ชั1นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยั
พบวา่ ผลสัมฤทธิa ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียน เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร 
จาํนวนเต็ม สูงกว่านักเรียนที�เรียนโดยใช้วิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท. และสอดคล้องกับ       
งานวจิยัของภทัรา  เสตะบุตร (2550 : 70)  ที�ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และทกัษะการแก้ปัญหา เรื� อง สถิติและความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 4 โดย
วิธีการสอนแบบทดลอง กับวิธีสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั1 น
ประถมศึกษาปีที� 4  กลุ่มที�เรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI  มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียน
และทกัษะการปัญหาสูงกวา่กลุ่มที�เรียนโดยวธีิสอนแบบทดลอง 
 อย่างไรก็ตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
ที�ช่วยใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาโดยสมาชิกในกลุ่มตระหนกัวา่
แต่ละคนเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่ม ซึ� งนอกจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI แลว้ ยงัมี  
การเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทกลุ่มแข่งขนัเทคนิค TGT (Teams-games-tournament) หรือการแข่งขนั
ระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม เป็นเทคนิควธีิเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ�งที�จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน             
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ที�มีระดบัความสามารถต่างกนั สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั ผูเ้รียนจะมี  
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเพื�อช่วยเหลือสนบัสนุน กระตุน้และส่งเสริมการทาํงาน ของเพื�อนสมาชิกในกลุ่ม
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซึ� งกนัและกนัเพื�อให้เขา้ใจบทเรียน หรืองานที�ไดรั้บ
มอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน ต่อจากนั1นจะมีกิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาเพื�อสะสมคะแนน  
ความสามารถของกลุ่ม โดยจดัให้มีการแข่งขนัภายในกลุ่มซึ� งแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกที�มี
ความสามารถใกลเ้คียงกนั เมื�อเสร็จสิ1นการแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละครั1 ง ผูเ้รียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิม
ที�มีความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํคะแนนที�สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนที�สะสมไดจ้ากการตอบปัญหา 
มารวมกนัเป็นคะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม (Slavin.  1990 : 84 - 93) 
 จากการศึกษางานวจิยัของมณีแสง  เทศทิม (2549 : 104)  ที�ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เส้นขนาน ของนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ระหว่างการจดั  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิdกซอว ์(JIGSAW) และแบบสสวท. ผลการวิจยัพบว่า    
นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนและเจตคติที�ดี      
ที�การเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจิdกซอว ์(JIGSAW)  และ
แบบสสวท. สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา  อารมณ์เพียร (2552 : 103) ที�ไดศึ้กษาวิจยั การศึกษา
ผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื� องการหารทศนิยม และ     
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD และ TGT ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน เรื�องการหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่ม
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT สูงขึ1น นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
และพฤติกรรมการในทาํงานกลุ่มดีขึ1น 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa   
ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที�  6 ระหว่างการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 3. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เทคนิค TGT 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนได้พฒันาผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั1นประถมศึกษาปีที�  6  ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที�สูงขึ1น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั1 นประถมศึกษาปีที�  6  ที� ศึกษา          
อยู่ในโรงเรียน สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558  
จาํนวน  11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน  980  คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั1นตอน 
โดยเริ�มจากทาํการสุ่มโรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกดัสํานกังานการศึกษา
เอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั
จนัทบุรี มีห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนั1นทาํการสุ่มห้องเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลาก จากห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน   
สุ่มไดห้อ้งเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 1 และห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 /2  มีจาํนวนนกัเรียน 
หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนั1นใชว้ิธีการจบัฉลาก
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 1 เป็นกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 12 เป็นกลุ่มทดลองที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ แบ่งไดด้งันี1  
   1.1 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  1.2 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน 
 ขอบเขตของเนื(อหา   
 เรื�อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระเรขาคณิต 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการศึกษา   
 ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2558   ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชั�วโมง          
ตามตารางเรียนปกติของนกัเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ให้นกัเรียน 
เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน และนักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในระดบัต่างกนั คือ 
ความสามารถสูง ปานกลาง ตํ�า มีอตัราส่วน 1 : 2 : 1 ในการทาํ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะทาํ  
แบบฝึกทกัษะ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการซกัถามช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม และ
จะมีการตรวจผลการทาํงานให้กนัและกนั คะแนนที�ไดข้องแต่ละคนจะรวมเป็นคะแนนของกลุ่ม    
มีขั1นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงันี1  1) จดักลุ่มคละความสามารถ  2)  นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน  
3) การเรียนกลุ่มยอ่ย  4)  สมาชิกทาํใบงานเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่ช่วยกนัตรวจคาํตอบจากเฉลย    
5)  ผูเ้รียนทุกคนทาํการทดสอบครั1 งสุดทา้ยพร้อมกนั  และ 6) รวมคะแนนและประกาศผลคะแนน
ของกลุ่ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ให ้   
นกัเรียน เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 4 คน และนกัเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในระดบัต่างกนั 
คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ตํ�า มีอตัราส่วน 1 : 2 : 1 ในการทาํ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะทาํ
แบบฝึกทกัษะ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการซกัถามช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม และ
จะมีการแข่งขนักนัระหวา่งกลุ่ม คะแนนที�ไดจ้ากการแข่งขนัจะรวมเป็นคะแนนของกลุ่ม มีขั1นตอน
การจดัการเรียนรู้ ดงันี1   1) จดักลุ่มคละความสามารถ  2) นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน  3) การเรียน
กลุ่มยอ่ย  4) การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหา และ 5)  รวมคะแนน และประกาศผลคะแนนของกลุ่ม 
 ผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ที�วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  โดยวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom) ที�ปรับปรุงใหม่ จาํแนกการวดัผลสัมฤทธิa  6 ระดบั ไดแ้ก่  1) ความจาํ  2) ความเขา้ใจ  3) การ
ประยกุตใ์ช ้ 4) การวเิคราะห์  5) การประเมินค่า และ 6) คิดสร้างสรรค ์
 เรขาคณิต  หมายถึง  สาระทางคณิตศาสตร์ที�ว่าด้วยการจาํแนกประเภท สมบติั และ   
โครงสร้างของรูปทรงต่าง ๆ ได้แก่ ทรงสี� เหลี�ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด 
 แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  เครื�องมือที�ใช้ในการจดัการเรียนรู้ เป็นแผนการจดั     
การเรียนรู้ที�มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้    
มีจาํนวน 10 แผนๆ ละ 1 ชั�วโมง ประกอบด้วยส่วนที�สําคญั ได้แก่ ชื�อแผนการจดัการเรียนรู้      
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระสําคญั ตวัชี1 วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ สื�อการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
   ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 
   
 
 
 
 
  
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6  กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6  กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 1  กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
และกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์
แตกต่างกนั 
 

การจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
1.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
2.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

 
1.  ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน 
 
 




