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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 31 คน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คร้ังนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง 
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบระหว่างเรียน เร่ือง การหาร 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง การหาร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอยา่งไม่เปน็อิสระต่อกัน  
(t-test Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา่ 1) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.66/87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับ มาก 
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คำสำคัญ: แผนการจัดการเรียนรู;้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน; รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI 
 
Abstract  

The purposes of this study were  as followed: 1) to develop the Team Assisted 
Individualization (TAI) cooperative learning model on Division for Prathomsuksa 3 students 
to reach the efficiency of 80/80, 2) to compare the learning achievement on Division by 
using Team Assisted Individualization (TAI) Cooperative Learning Model for Prathomsuksa 3 
students between before and after learning, 3) to determine the satisfaction level of 
students towards learning  activity development through Cooperative Learning Model on 
Division by using Team Assisted Individualization (TAI)  for Prathomsuksa 3 students. 31 
students of Prathomsuksa 3 in the 2nd semester academic year 2020 of Kindergarten of 
Nongprue Municipality school were selected as the sample group through cluster random 
sampling. The research tools included 1) four lesson plans based on the Team Assisted 
Individualization (TAI) Cooperative Learning Model on division for Prathomsuksa 3 students, 
2) formative test on Division, 3) the achievement test on Division, 4) the questionnaire on 
learning satisfaction. The statistics used in this study were: percentage, means, standard 
deviation, and the t-test for dependent samples. The results were as follows: 1) the Team 
Assisted Individualization (TAI) Cooperative Learning Model on Division for Prathomsuksa 3 
students had the efficiency of 92.66/87.58 which was higher than the committed standard, 
2) according to comparison of learning achievement score between before and after 
implementing learning model base on the Team Assisted Individualization (TAI) 
Cooperative Learning Model on Division for Prathomsuksa 3 students, the post 
achievement score was statistical significance higher than the before at confidence level of 
.05, 3) the satisfaction on learning through the Team Assisted Individualization (TAI) 
Cooperative Learning Model on Division for Prathomsuksa 3 students was in the high level 
with the mean score of 4.49. 
 
Keywords: lesson plan; the achievement test; the Team Assisted Individualization (TAI) 
Cooperative Learning Model 
 
บทนำ 
 คณิตศาสตรม์ีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนษุย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค ์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชวีิตประจำวันได้อย่างถูกต้องหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตรอ่ื์น ๆ 
คณิตศาสตร์จึงมปีระโยชน์ต่อการดำรงชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 1) 
 แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวชิาทีม่ีความสำคัญ แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ยังไม่ประสบ
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ความสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มีความถูกต้อง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา  
มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเปน็ผล และเนื้อหาบางส่วนก็ยากจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ จึงทำให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมผีลการเรียนอยู่ในระดับที่ไมน่่าพอใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ และการเรียนการสอนที่ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันได้ (วรญัญา นลิรัตน์, 2561, หน้า 1) ดังนั้นในการที่
จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนั้นจำเปน็ต้องสรรหาวิธีการสอนใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้
การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากข้ึน ซึ่งการเลือกใช้วิธีการสอนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มผีลต่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้าต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ควรจัด
กระบวนการเรียนการสอนคณติศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาํคัญ ผูส้อนควรคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน และความแตกตา่งของผูเ้รียน (ภรัณยู ศศินิภา, 2559, หน้า 2 ) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนอง
ปรือ ในปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ พบวา่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับโรงเรียนเทา่กับ 49.12 
(สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563, Online) จากการประเมินค่าเฉลี่ยดังกล่าวพอสรุปไดว้่านกัเรียนมี
ค่าเฉลี่ยวิชาคณติศาสตร์ ไม่ถึงร้อยละ 50 เม่ือได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบแล้ว พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ืองของ การบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียน
คณิตศาสตร ์
 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในช่วงต้นภาคเรียนที่ผา่นมา ปัญหาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนบางคน เกิดจากนักเรียนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรค์่อนข้างน้อย อีกทั้งนักเรียนบางส่วนไม่ค่อย
เข้าใจเนื้อหาบทเรียน และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ไม่ดีพอ สาเหตุเพราะนักเรียนมีพืน้ฐานความรู้ทีแ่ตกต่างกัน 
มีความสามารถในการรับรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน และขาดทักษะการคิดคํานวณ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียน ไม่สนใจในการเรียน จึงทำให้ไม่ส่งการบา้น หรืองานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลตอ่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Leaning) เปน็วิธีการเรียนการสอนอีก
วิธีหนึ่ง ที่มีการจัดกลุ่มในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
โดยผู้สอนจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
สมาชิกที่มลีักษณะแตกตา่งกันในคนสตปิัญญาหรือความถนัด และสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วม โดยมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่มซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถพฒันาผู้เรียน 
อารมณ์และสังคม ทำให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งได้รับการปลูกฝังให้มีการเสียสละ ในการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
โดยไม่เห็นแก่ตัว ส่วนผู้เรียนที่เรียนอ่อนก็จะได้รับการช่วยเหลอืจากสมาชิกในกลุ่ม จนทำให้เกิดความมั่นใจ
ในตนองมากข้ึน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ซึ่งจากการเรียนรู้แบบร่วมมือนีไ้ด้ทำให้เกิดนวตักรรมการเรียนแบบเทคนิควิธทีี่นิยมใช้ เชน่ 
เทคนิคการเรียนรู้การแข่งขันเป็นทีม (TGT) เทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) 
เทคนิคการเรียนรู้แบบติดต่อภาพ (Jigsaw) เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม (TAI) เทคนิค
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (GI) เทคนิคการเรียนรูแ้บบการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมกันคิด (NHT) เทคนิคการเรียนรู้แบบ Co-op Co-op เป็นตน้ (วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์, 2554, 
หน้า 93) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted Individualization) เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) ลักษณะเพื่อน
ช่วยเพื่อน และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนทำการศึกษา
และเรียนร่วมกัน ช่วยกนัดำเนนิการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุ
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เป้าหมายของการเรียน (Slavin, 1990, p. 83, อ้างถึงใน วัลยา เลื่อนกฐิน, 2554) การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเรียนแบบร่วมมือทีผ่สมผสาน ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียน
รายบุคคล ชว่ยให้ผู้เรียนสนใจทีจ่ะเรียน ประหยัดเวลาทั้งผู้เรียนและผูส้อน และยังชว่ยส่งเสริมความร่วมมือ
ใการทำงาน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อผู้เรียนและผูส้อน (สุรีพร ศิรินามมนตรี, 2552) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ผู้วิจยั จึงสนใจทีจ่ะศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหารของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะชว่ยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื ่อง  
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 215 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง 
หนองปรือ ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม
ทั้งหมด 31 คน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
          3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
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          3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 
 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
     เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยคร้ังนี้ เปน็เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
การหาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
 5. ระยะเวลา 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การหาร รายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาทัง้หมด 10 คาบ คาบละ 60 นาที โดยทำการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ 
ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 คาบ และทดสอบหลังการเรียน จำนวน 1 คาบ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เห็นคุณค่าและ
ผลดีของการทำงานเป็นทีม และเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการนำวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ไปประยุกต์ใช้ใน 
การเรียนการสอน และเปน็แนวทางสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ๆ ต่อไป 
 3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ TAI สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team assisted individualization) เปน็วิธีสอนที่ผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกนั เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมการเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
กำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาทำงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน 
นักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน โดยนักเรียนที่เรียนเก่งจะช่วยนักเรียน
ที่เรียนอ่อนเพื่อให้คะแนนกลุ่มดีขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2555, หน้า 64) 
 วิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อช่วยหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization) หรือ TAI 
เป็นการเรียนการสอนทีผ่สมผสานระหว่างรูปแบบการร่วมมือกันเรียนและการเรียนการสอนแบบรายบุคคล 
(Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งตอบสนองต่อลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกันของ
นักเรียน โดยTAIได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หลักการของการร่วมมือกันเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการ
สอนรายบุคคลมาใช้ (จันทรา ตนัติพงศานุรักษ์, 2543, หน้า 45 อ้างถึงใน กนกศรี วิลาวลัย์, 2553, หน้า 38) 
 วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์ (2554, หน้า 115) ให้ความหมายไว้วา่การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลมากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
การจัดกลุ่มจะคลา้ยกับเทคนิค TGT และ STAD แต่ในเทคนิคนี้ ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และทำงานตาม
ระดับความสามารถของตน เม่ือทำงานเสร็จแล้วจงึจะไปจบัคู่หรือเข้ากลุ่ม 
 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ที่กล่าวมา จึงสรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ โดยให้นักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน แบ่งกลุ่มคละความสามารถ ซึ่ง
ประกอบด้วย เด็กเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามอัตราส่วน 1: 2 : 1 ตามลำดับ กำหนดให้สมาชิกภายใน
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กลุ่มช่วยเหลือกันในการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ อธิบาย ซักถาม แล้วลงมือทำแบบฝึกทักษะเปน็รายบุคคล 
หากสมาชิกคนใดทำแบบฝึกทักษะไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 75 ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัอธิบายแล้วทำ 
แบบฝึกทักษะเพิ่มเติมจนได้คะแนนผา่นเกณฑ์ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบระหวา่งเรียนเปน็รายบุคคล และให้
รางวัลสำหรับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
 ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 267-268) อธิบายกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ TAI 
(Team-Assisted Individualization) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้วา่ 
กลุ่มบ้านของเรา (home group) 
 ขั้นที่ 2 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
 ขั้นที่ 3 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา จับคู่กันทำแบบฝึกหัด 
          1. ถ้าใครทำแบบฝึกหัดได้ 75% ขึ้นไปให้ไปรับการทดสอบรวบยอดคร้ังสุดท้ายได้ 
          2. ถ้ายังทำแบบฝึกหัดได้ไม่ถึง 75% ให้ทำแบบฝึกหัดซอ่มจนกระทั่งทำได้ แล้วจงึไปรับ 
การทดสอบรวบยอดคร้ังสุดท้าย 
 ขั้นที่ 4 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราแต่ละคน นำคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม
สูงสุด กลุ่มนั้นได้รับรางวัล 
 วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์ (2555, หน้ 115-116) อธิบายขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ TAI (Team 
Assisted Individualization) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คละความสามารถ กลุ่มละ 2-4 คน 
 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว หรือศึกษาประเดน็ใหม่ เนื้อหาใหม่ โดยการอภิปรายสรุป
ข้อความรู้ หรือถามตอบ 
 ขั้นที่ 3 ผู้เรียนแต่ละคนทำแบบฝึกชุดที่ 1 แล้วจบัคู่กันภายในกลุ่มของตนเพื่อ 
          1. แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝึกชดุที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
          2. อธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง หากผู้เรียนคู่ใดทำแบบฝึกชุดที่ 1 ได้
ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป ให้ทำแบบฝึกชดุที่ 2 แต่หากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ได้คะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 75 
ให้ผู้เรยีนทั้งคู่ทำแบบฝึกชุดที่ 3 หรือ 4 จนกว่าจะทำได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผา่นได้ 
 ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทุกคนทำการทดสอบ (Quiz) 
 ขั้นที่ 5 นำคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม หรือใช้คะแนนเฉลี่ย  
 ขั้นที่ 6 กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
 ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ TAI 
 Slavin (1990, p. 113) ได้สรุปข้อดีของการเรียนรู้แบบ TAI ไวด้ังนี้ คือ 
 1. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง 
 2. ช่วยส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคลได้ คือ เด็กที่เรียนช้ามีเวลา
ฝึกฝนมากข้ึน เด็กที่เรียนเร็วมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนในกลุ่ม 
 3. ช่วยให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกายในกลุ่ม เด็กที่เรียนอ่อนได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า
ของเด็กที่เรียนเก่ง 
 4. ช่วยแบ่งเบาภาระครูไดบ้างสว่น 
 5. ช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยูร่่วมกันในสังคมและมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนมากขึ้น 
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 6. ช่วยสร้างแรงจูงใจและความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง 
 จากข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ TAI ที่กลา่วมา สรปุได้วา่ การเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ TA ช่วยให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของ
ตนเอง ส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันภายใน
กลุ่มแบ่งเบาภาระครูไดบ้างส่วน ปลูกฝังนิสัยทีด่ีในการอยู่ร่วมกันในสังคมและมีความรับผิดชอบในการเรียน 
ของตนเองมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจและความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 ณัฐวุฒิ  บุตตะวงษ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธภิาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องตน้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.77/87.86  
 ภรัณยู  ศศินิภา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเทคนิค 
TAI ผลการวิจัยพบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทศนิยมและเศษสว่น ของชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.45/80.73  
 ธเรศ  คำหิราช และชนกกานต์ สหัสทัศน์ (2561, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวิจัยเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กจิกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผลการวิจัยพบวา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สูงกว่าก่อนการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 ภัทรลดา ประมาณพล (2560, บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนาชุดกจิกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการ
บวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI ผลการวิจัยพบวา่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคณู การหาร 
โดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 
 2. งานวิจัยตา่งประเทศ 
 Tarim and Akdeniz (2008, pp. 77 – 91) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชาวตุรกี ในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้วธิี สอนแบบ TAI และ STAD การศึกษาคร้ังนี้ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 7 ห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งสอนโดยใช้ TAI จำนวน 2 ห้องเรียน สอนวิธี STAD จำนวน 2 
ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม 3 ห้องเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการเปรียบเทียบวิธี สอนทั้ง2 วิธีนี้ พบวา่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ผลทางบวกหรือเพิ่มข้ึนทั้ง 2 วิธี (TAI มีค่า D = 1.003 แล STAD มี
ค่าD = 0.40) และเมื่อเปรียบเทียบถึงผลการสอนทั้ง 2 วิธี พบวา่ การสอนแบบ TAI นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสำคัญทางสถิติสูงกวา่ การสอนแบบ STAD การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเจตคติที่มี
ต่อคณิตศาสตร์โดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริกซ์ ผลปรากฎว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์แตกต่าง
กันอย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิต ิ
  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสรปุได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกวา่
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ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งเทคนิค TAI ยังทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือในการเรียน
ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองดีขึ้น อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และเจตคติของผู้เรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์ดีขึ้นตามไปด้วย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
         1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
          แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แผน เวลา 8 คาบ ประกอบด้วย 

         1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การหารลงตัวที่ตวัตั้งเป็นจำนวนสามหลักและตัวหาร
เป็นจำนวนหนึง่หลัก 

         1.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การหารลงตัวของการหารที่ตัวตั้งเปน็จำนวนสี่หลัก
และตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลัก 

         1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การหารไม่ลงตัวของการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน 
ไม่เกินสี่หลักและตัวหารเปน็จำนวนหนึ่งหลัก 

         1.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง โจทย์ปัญหาการหาร 
         แผนการจัดการเรียนรู้ดงักล่าวได้ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ค่าดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องที่มคี่าตั้งแต่ 0.67-1.00 
     1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1.2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ได้ผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีคา่ IOC เท่ากับ 1.00  
          1.2.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ลักษณะเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.23 ถึง 0.97 ค่าอำนาจ
จำแนก 0.20 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.856   
           1.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ขอ้ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00   
   
 2. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2.1 ติดต่อขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยรามคำแหง เพื่อขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในการวิจัย 
     2.2 ยื่นหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลยัต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในการวิจัย 
     2.3 สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยการปฐมนิเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
     2.4 ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่างดว้ยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง การหาร 
     2.5 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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     2.6 ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 จำนวน 8 คาบ (1 คาบ ใช้เวลา 60 นาที) 
     2.7 ผู้วิจัยทำการทดสอบหลงัเรียน (Post – test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การหาร 
     2.8 นำแบบสอบถามความพงึพอใจไปให้นักเรียนตอบหลังจากเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 
     2.9 นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดกระทำและ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. หาประสิทธิภาพ E1/E2 ของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดย 
     E1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนคะแนนทีผู่้เรียนตอบถูกจากการสอบ
ระหว่างเรียน 
  E2 หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 80 ของจำนวนคะแนนที่ผู้เรียนทัง้หมดตอบถูก 
จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ในการคำนวณสถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอยา่งไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test Dependent Samples) 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคำนวณหาคา่เฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยพบวา่  
1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มปีระสิทธิภาพ

เท่ากับ 92.66/87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  

การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอื

เทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3” พบวา่รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.66/87.58 เนื่องจากใน
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ผู้วิจัยได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ได้ผ่านกระบวนการหาคุณภาพ 
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มีการตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยไดน้ำมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอยา่งเป็น
ขั้นตอน จึงส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ที่กำนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวฒุิ  บุตตะวงษ์ (2560) ได้ทำ
การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องตน้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็น
เบื้องต้น ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.77/87.86 และสอดคล้องกับงานวิจยัของภรัณยู  
ศศินิภา (2559) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ผลการวิจัยพบวา่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ  88.45/80.73 

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร ครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 
ทำให้เวลาทำกิจกรรมนักเรียนสามารถช่วยกันภายในกลุ่มได้ แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็ไดฝ้กึทักษะเป็น
รายบุคคลอีกด้วย นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
คร้ังนี้ยังมีการกำหนดให้จัดกลุ่มแบบคละความสามารถ เปิดโอกาสให้คนเรียนเก่ง และปานกลางได้คอย
ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อน ซึ่งจะช่วยให้คนเรียนเก่ง และนักเรียนในกลุ่มไดท้บทวนความรู้ที่ได้เรียนไปอีกด้วย 
รวมถึงคนที่เรียนอ่อนก็จะกล้าซกัถามในสิ่งทีไ่ม่เข้าใจจากเพื่อนๆ มากกว่าคุณครู จึงทำให้นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ ทกัษะในเร่ือง การหาร และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท์ี่ดีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธเรศ  คำหิราช และชนกกานต์ สหัสทัศน์ (2561) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กจิกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผลการวิจัยพบวา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สูงกว่าก่อนการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของภัทรลดา ประมาณพล (2560) เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้
เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 พบวา่นักเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นั้น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง
ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ จึงทำ
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขและสนกุสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวฒุิ  บุตตะวงษ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ือง สถิติและความนา่จะเป็นเบื้องตน้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และสอดคล้องกบังานวิจัยของ
ภัทรลดา ประมาณพล (2560) เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนบั และการบวก การลบ การคูณ 
การหาร สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI ผลการวิจัยพบวา่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
โดยใช้เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การหาร มีทั้งขั้นตอน
การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบคุคล ซึ่งนักเรียนอาจใช้เวลาในการทำกิจกรรมนานกว่าที่กำหนดไว้ ดังนัน้
ครูผู้สอนอาจสามารถปรับเปลี่ยนเวลาให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ครูควรอธิบายบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกภายในกลุ่ม  ข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน และขั้นตอนการให้คะแนนอยา่งชัดเจน เพื่อ
กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความภูมิใจในตนเองและมปีฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน 
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ไม่ควรให้นักเรียนจัดกลุ่ม
กันเอง เพราะส่วนใหญ่คนเก่งจะอยู่กับคนเก่ง และคนเรียนอ่อนจะเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม 
เนื่องจากไม่มีคนเลือกเข้ากลุ่ม ดังนั้นครูควรหาวิธีการจัดกลุ่มนกัเรียนให้คละความสามารถ แต่ไม่ให้นักเรียน
รู้สึกว่าถูกบังคับ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจยัครั้งต่อไป 
1. ควรนำรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ไปใช้ในการจัดการเรียนรูเ้นื้อหาอ่ืน ๆ ของ

รายวิชาคณติศาสตร์ หรือในระดับชัน้อ่ืน ๆ 
 2.  ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับรูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ 
 3. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI ผสมผสานกบัวิธีการสอนอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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