
 
 

บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และเทคนิค TGT ซึ% งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน   
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 2. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 3. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที%ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เทคนิค TGT 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที%ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั� นประถมศึกษาปีที%  6  ที% ศึกษา          
อยู่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที% 1 ปีการศึกษา 2558  
จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 980 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั�นตอน 
โดยเริ% มจากทําการสุ่มโรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกัดสํานักงาน             
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การศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี 
จงัหวดัจนัทบุรี มีห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนั�นทาํการสุ่มห้องเรียน 
โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิการจบัฉลาก จากห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน 
สุ่มไดห้้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/1 และห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/2  มีจาํนวนนกัเรียน 
หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนั�นใชว้ิธีการจบัฉลาก
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้อ้งเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/1 เป็นกลุ่มทดลองที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/12 เป็นกลุ่มทดลองที%ไดรั้บการจดั  
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื%องมือที%ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ไดแ้ก่ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา    

10 ชั%วโมง 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT จาํนวน 10  แผน ใช้เวลา  

10 ชั%วโมง 

 3. แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง  มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.24 - 0.80  มีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 

0.70 และมีค่าความเชื%อมั%น 0.86 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มทดลองมีการ

ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group Pre - test  Post - test Design)  ซึ% งมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดงันี�  

 1. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน จาํนวน 

30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง   

 2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที% 1  ได้รับการจดั      

การเรียนรู้แบบ TAI  กลุ่มทดลองที% 2  ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการ

จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา 10 ชั%วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ    

(ตามภาคผนวก ค) 

 3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน         

ชุดเดียวกบัแบบวดัผลสัมฤทธิ� ที%ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนกัเรียน   
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 หลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กับกลุ่มที%ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที       
แบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  
2543 : 162) 
 
สรุปผลการวจัิย 

 1. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05  

 2. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05  

  3. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั

  

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 
TGT สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05     
อาจเนื%องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ได้กระตุ้นความสนใจให้ผู ้เรียน               
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ที%สามารถสร้างความเขา้ใจ
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ดว้ยตนเองได ้ซึ% งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นั�น เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที%เนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ผูเ้รียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ภายใตกิ้จกรรมการเรียนรู้      
ตามลาํดบัขั�นตอน เริ%มจากขั�นที% 1 จดักลุ่มคละความสามารถ เพื%อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที%ประกอบดว้ย
เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ขั�นที% 2 นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน และนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
โดยใช้สถานการณ์ใกลต้วันกัเรียน มีการเพิ%มเติมกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนดว้ยเกม   
ที%สนุกสนาน และอภิปรายความรู้ที%นาํไปสู่ขอ้สรุปของเรื%องที%เรียน  ขั�นที% 3 การเรียนกลุ่มยอ่ย และ
ทาํกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยให้นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาใบความรู้  ในขั�นตอนนี� สมาชิก      
ในกลุ่มจะตอ้งช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษาเพื%อนในกลุ่มที%ยงัไม่เขา้ใจในเนื�อหาที%เรียน เพื%อให้มีความพร้อม
ในการทาํใบงานต่อไป  ขั�นที% 4  นักเรียนทาํใบงานเป็นรายบุคคลและจบัคู่กนัตรวจคาํตอบ          
โดยนกัเรียนเก่งจบัคู่กบันกัเรียนที%เรียนอ่อน และนกัเรียนที%เรียนปานกลางจบัคู่กบันกัเรียนที%เรียน
ปานกลางเหมือนกนั นกัเรียนแต่ละคู่แลกเปลี%ยนกนัตรวจใบงาน ในขั�นตอนนี�นกัเรียนที%ทาํใบงาน
ไม่ผ่าน จะกลบัศึกษาใบความรู้เพิ%มเติม โดยสมาชิกในกลุ่มที%ผ่านแล้วคอยให้คาํแนะนาํ จนกว่า
สมาชิกในกลุ่มจะผ่านทุกคน ขั�นที% 5 นกัเรียนทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล ซึ% งผลคะแนนที%ได ้  
ของสมาชิกในกลุ่มจะถูกรวมมาเป็นคะแนนของกลุ่ม ขั�นที% 6 เป็นขั�นของการรวมคะแนนและ
ประกาศผล  ติดประกาศ ชมเชย และนกัเรียนทุกคนจะร่วมกนัสรุปความรู้อีกครั� ง ในแต่ละขั�นตอน
ของการจดัการจดัการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง และเน้นการฝึก
กระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มที%สอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมการเรียนรู้ตั�งแต่ขั�นตอนแรกถึงขั�นตอน
สุดทา้ย  นอกจากนี� เนื�อหาที%ใชเ้รียนเป็นเนื�อหาที%ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปสําหรับผูเ้รียน มีการจดั
เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก โดยคาํนึงถึงศกัยภาพการพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนเป็นสําคญั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโกวิทย ์ ศิลาเณร (2548 : 88) ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาแผนการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื%อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน      
ชั�นประถมศึกษาปีที% 5  ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียน     
แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีประสิทธิภาพ 81.11 / 80.14  ค่าดชันีประสิทธิผลของ แผนการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 0.69 และนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ%มขึ�นจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .01  และงานวิจยัของ 
ธญัลกัษณ์  พฒันากุล (2550 : 84) ไดศึ้กษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� และความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื% อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 4 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบ TAI      
กบัการเรียนเพื%อรอบรู้ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้
แบบ TAI สูงกวา่ก่อนเรียน  
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 2. นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6  กลุ่มที%ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
อาจเนื%องจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ได้กระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนเกิด      
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ที%สามารถสร้างความเขา้ใจ      
ดว้ยตนเองได ้ซึ% งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นั�น เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที%เนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ผูเ้รียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  เริ%มจากขั�นที% 1 จดักลุ่มคละ
ความสามารถ เพื%อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที%ประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ขั�นที% 2         
นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน และนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตวันักเรียน      
มีการเพิ%มเติมกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนดว้ยเกมที%สนุกสนาน และอภิปรายความรู้      
ที%นาํไปสู่ขอ้สรุปของเรื%องที%เรียน  ขั�นที% 3  การเรียนกลุ่มย่อย และทาํกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยให ้ 
นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาใบความรู้  ในขั�นตอนนี� สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยให้คาํแนะนํา
ปรึกษาเพื%อนในกลุ่มที%ยงัไม่เขา้ใจในเนื�อหาที%เรียน เพื%อให้มีความพร้อมในการแข่งขนัเกม  ขั�นที% 4  
นกัเรียนเล่นเกมแข่งขนั โดยสมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนัเป็นตวัแทนกลุ่มไปแข่งขนักบักลุ่มอื%น จดัให้
นกัเรียนที%เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมารวมกนั นักเรียนที%เรียนปานกลางของแต่ละกลุ่มมารวมกนั   
และนกัเรียนที%เรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมารวมกนั เรียกว่า กลุ่มแข่งขนั และขั�นที% 5 รวมคะแนน   
และประกาศผล เมื%อสมาชิกในกลุ่มแข่งขนั ไดแ้ข่งขนัเสร็จแลว้ สมาชิกกลบัไปที%กลุ่มบา้นของเรา
เหมือนเดิม แล้วนาํคะแนนที%ได้รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที%ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลั 
และติดป้ายประกาศชมเชย  จากการสังเกต ยงัได้พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการทาํงาน         
เป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ%งในขั�นตอนของการแข่งขนั ไดก้ระตุน้ความสนใจ
ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ เพื%อสร้างคะแนนให้กับกลุ่มของตนเอง นักเรียนจะได้มีโอกาสใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติัเพื%อแสวงหาคาํตอบจากประเด็นปัญหาที%สนใจ จากกิจกรรมนี�        
นกัเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจที%สามารถนาํไปสู่การสร้างความรู้ และสรุปผลขอ้มูลความรู้ที%ได ้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีแสง  เทศทิม (2550 : 104) ที%ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื% อง เส้นขนาน ชั� นประถมศึกษาปีที% 6 ของนักเรียนระหว่างการจดักิจกรรม       
การเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิdกซอว ์(JIGSAW) และแบบสสวท. ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและเจตคติที%ดีที%การเรียน
คณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจิdกซอว ์(JIGSAW)  และแบบสสวท. 
และงานวิจยัของวนิดา  อารมณ์เพียร (2552 : 103) ไดศึ้กษาวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื%องการหารทศนิยม และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT ผลการวิจยั 
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พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื% องการหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้   
โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT สูงขึ�น นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และพฤติกรรม            
ในการทาํงานกลุ่มดีขึ�น 
 3. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
ซึ% งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที%ตั�งไว ้อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไดมี้การเนน้กระบวนการกลุ่ม มีการร่วมมือกนัทาํงาน
เพื%อให้สมาชิกทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน โดยสอดแทรกให้เกิดความร่วมมือกนัอยู่ใน   
กิจกรรมการเรียนรู้นั�น ซึ% งเป็นส่วนสําคญัที%ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การวางแผนคน้ควา้แหล่งขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนที%กาํหนดไว ้มีการจดักระทาํขอ้มูลอย่างเป็นระบบ แยกแยะขอ้มูล 
และจดักลุ่มขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีเหตุผลอา้งอิงที%น่าเชื%อถือ นอกเหนือไปจากการไดข้อ้เท็จจริง
ทางเนื�อหาความรู้แล้ว ซึ% งถือว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ที%แทจ้ริงและมีความหมายต่อการนาํไปใช ้   
ในชีวิตประจาํวนั  เพราะไม่เพียงแต่ผูเ้รียนจะเรียนรู้เพื%อให้ได้มาซึ% งความรู้ ความเข้าใจทาง
เนื�อหาวชิาที%เรียนเท่านั�น ผูเ้รียนยงัใชท้กัษะเพื%อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที%เกิดขึ�นได ้รวมทั�งนาํไปสู่การ
กาํหนดปัญหา หรือขอ้สงสัยที%ตนเองสนใจคน้หาตาํตอบไดต่้อไป จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั�งมีการเชื%อมโยงความรู้ที%สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง   
ในชีวิตประจาํวนั ซึ% งได้สร้างความสนใจต่อการเรียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วม     
กิจกรรม สร้างปฏิสัมพนัธ์ที%ดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน ประกอบกบั
แผนการจดัการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั�ง     
การวดัและประเมินผลที%สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน เพื%อนาํไปสู่การกาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื%อให้ผูเ้รียน  
ไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง แผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจสอบ ประเมิน   
คุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ ในดา้นต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์มากขึ�น ซึ% งมีส่วนช่วยส่งผลในการพฒันา
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ให้กบัผูเ้รียน อีกทั�งไดช่้วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ 
และศกัยภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ภายใตกิ้จกรรมที%หลากหลาย  และใช้
สื%อการเรียนรู้ที%เหมาะสม ผูเ้รียนจึงไม่เกิดความเบื%อหน่ายในการเรียน โดยมีการแกปั้ญหาที%ทา้ทาย
ความสามารถในการคิด ผ่านกระบวนการที%ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจกัษ์ด้วยตนเอง      
ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ดงันั�นจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และกลุ่มที%ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้        
ตามกระบวนที%กาํหนดไว ้ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเพิ%มศกัยภาพดา้นสติปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจ  
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ในเนื�อหาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้      
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีแนวโนม้ที%นกัเรียนจะมีผลสัมฤทธิ� สูงกวา่ 
   
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและมีความเขา้ใจในรายละเอียดของการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิค 
TAI และเทคนิค TGT ให้ชัดเจน และในการจดักลุ่มของนักเรียนตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง         
ของผูเ้รียน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTเป็นกลุ่มเป็นการจดัการเรียนรู้ที%เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ดังนั�นครูผูส้อนต้องรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื%อออกแบบ        
กิจกรรมการเรียนรู้ที%หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความถนดั และศกัยภาพของผูเ้รียน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวจิยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGTในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที%มีต่อทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
และความคงทนในการเรียนรู้ 
 2. ควรศึกษาวจิยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที%มีต่อทกัษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ทุกระดบัชั�น 
 




