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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest 
design มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับเซต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ผ่านระบบออนไลน์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI ผ่านระบบออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียน
อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 44 คน ซี่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (dependent samples t-test) ผลการวิจัย
พบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.08/80.45 
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ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเซต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่าน
ระบบออนไลน์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต 
โดยใช้วิธีจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.13 

 
ค าส าคัญ : ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต; การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI; ผ่านระบบออนไลน์ 
 
Abstract 
 In this experimental research investigation, the researcher uses the one group pretest-
posttest design approach. has the following objectives: (1) Develop instruction activities Mathematics 
on Basic Knowledge of Set Class Matthayom Sueksa Four by using cooperative learning (TAI) 
technique through online system designed to satisfy the efficiency standard of 80/80. (2) Compare of 
Mathematics learning achievement on Basic Knowledge of Set for Matthayom Sueksa Four students 
prior to and after study was completed instructed by using cooperative learning (TAI) technique 
through online system. (3) To study the levels of satisfaction with the instruction activities 
Mathematics on Basic Knowledge of Set for Matthayom Sueksa Four students by using cooperative 
learning (TAI) technique through online system. Using the method of cluster random sampling, the 
researcher selected a sample population consisting of one classroom of 44 Matthayom Sueksa Four 
students enrolled in Semester 1 in the academic year 2021 at Watsongtham Samutprakan School. 
The instruments of research were the learning plans; a form used to measure academic achievement 
on Mathematics; and a questionnaire utilized to measure levels of satisfaction. Using techniques of 
descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of mean and standard 
deviation. The technique of dependent samples t-test was also employed by the researcher. 
Findings are as follows: (1) It was found that the mathematics activities on Basic Knowledge of Set 
Class Matthayom Sueksa Four under study instructed by the TAI technique, through online system. 
evinced an efficiency level of 86.08/80.45, thereby surpassing the set efficiency standard of 80/80 
(2) The mathematics academic achievement on on Basic Knowledge of Set for Matthayom Sueksa 
Four students by these students under study instructed by the TAI technique, through online system. 
was at a higher level after the study was completed than prior to the study at the statistically 
significant level of .05. (3) Student satisfaction with instruction and study using the TAI technique, 
through online system. was determined to be overall at the high level with the mean at 4.13. 
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บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความ คิดสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบครอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตามศักยภาพ โดย
ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังน้ี สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต สาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 2) 
 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ี จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีท้ังความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้การคิด และมีทักษะชีวิต โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างและลึกในหลากหลายเรื่อง รวมท้ังมี
ทักษะในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลได้อย่างมีประ สิทธิภาพ มีระบบการคิดท่ีดี มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุ 
สมผล มจีิตแห่งความเคารพ มีจิตแห่งจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก โดยครู
ควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียน วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มีสภาพ แวดล้อมใน 
การเรียนท่ีมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถปรับรูปแบบในการใช้พื้นท่ีในห้องได้อย่างง่ายดาย เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเรียนท่ีเน้นเน้ือหา ส่วนการ
ประเมินผลการเรียน จะมีการประเมินท่ีแปรเปลี่ยนได้โดยไม่ใช่การประเมินตามเง่ือนไขมาตรฐานเดียวกัน 
และมีการประเมินท้ังระดับบุคคลและทีมงาน รวมท้ังเป็นการประเมินท่ีเปิดเผย โดยให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างแบบประเมินด้วย และให้ผู้เรียนได้น าสิ่งท่ีจะทดสอบไปศึกษา พิจารณาและตอบมาอย่าง
รอบคอบให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมเหตุสมผลมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพท่ีแท้จริงของเขาออกมา 
รวมท้ังผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 
11) 
 ปัญหาท่ีพบเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมีหลายประ เด็น เช่น ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถด าเนินข้ันตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ได้ 
อย่างเช่นในรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) 25.46 คะแนน ช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) 26.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563, ออนไลน์) 
 แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีให้ผู้เรียนท างานด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เรียนรู้และรับ



 
4 

 

ผลตอบแทนร่วมกัน (ชนาธิป  พรกุล, 2557, หน้า 102) การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม (ทิศนา  
แขมมณี, 2557, หน้า 98) การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
โดยท่ัวไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะมีความ
รับผิดชอบในสิ่งท่ีได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 183) ซึ่งมีอยู่
หลายวิธี เหมาะส าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ TAI 
(Team assisted individualization) เพราะเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนใน
กลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 207) 
 จากหลักการและเหตุผลท่ีกลา่วมาทั้งหมด ร่วมด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีท าให้ทางโรงเรียนหลายแห่งจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งท าให้
ผู้เรียนไม่ต้ังใจเรียนเท่าท่ีควร หรือแม้กระทั่งไม่สนใจท่ีจะเข้าร่วมเรียนออนไลน์เลย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้นักเรียนท่ีไม่สนใจเรียน ไม่ต้ังใจเรียน 
เรียนช้า  เรียนไม่ทัน  เรียนไม่เข้าใจ ได้มีความสนใจท่ีจะเข้ามาเรียน และเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม รู้จัก
รับผิดชอบร่วมกัน พัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  
 3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัด
สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 314 คน 
 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียน
วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ 
    2.2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ 
เน้ือหาที่ศึกษา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การ

ด าเนินการทางเซต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
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 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   
 3. เป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับครูหรือผู้ท่ีสนใจท่ีจะท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ชนาธิป  พรกุล (2557, หน้า 102)  กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีให้ผู้ เรียนท างาน
ด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เรียนรู้และรับผลตอบแทนร่วมกัน 
 ศิริลักษณ์  พันธุประกิจ (2554, หน้า 27) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ  หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน คือคนเก่ง ปานกลาง และคนอ่อน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงออกซึ่งทางพฤติกรรมในการร่วมมือกันท างาน
โดยมีเป้าหมายร่วมกันแล้วกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ความส าเร็จของทุกคนคือความส าเร็จของ
กลุ่ม 
 ทิศนา  แขมมณี (2557, หน้า 98-99)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียน รู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นัก
การศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบน้ีคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David 
Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson ) เขากล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป 
เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปท่ี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติท่ี
มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไปท้ัง ๆ ท่ีมีผลการวิจัยช้ี ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน 
ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อการเรียนรู้มาก Johnson and Johnson (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557, 
หน้า 99)  กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ 

1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่น 
เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ  

2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผู้อื่น 

3. ลักษณะร่วมมือกัน หรือ ช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตน และในขณะเดียวกันต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย  จอห์นสันและจอห์นสันช้ีให้เห็นว่า  การจัดการ
ศึกษาปัจจุบันมักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้เรียนเคยชินต่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิง
ผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเห็นว่า เราควรให้โอกาสผู้เรียนได้
เรียนรู้ท้ัง 3 ลักษณะ โดย รู้จักใช้ลักษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท้ังน้ีเพราะใน
ชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนจะต้องเผชิญสถานการณ์ที่มีท้ัง 3 ลักษณะแต่เน่ืองจากการศึกษาปัจจุบันมีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขันและแบบรายบุคคลอยู่แล้ว เราจึงจ าเป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมท้ังได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตด้วย 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 183) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยท่ัวไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียน
ต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม 
 จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มีท้ัง เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน กลุ่มละ 4 คน มาท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ 
และในความส าเร็จของกลุ่ม ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมท้ัง
เป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเองเท่าน้ัน หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และ
ถือว่าความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม 
 
 ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ทิศนา  แขมมณี (2557, หน้า 101) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
นับต้ังแต่รายงานวิจัยเรื่องแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1898 ปัจจุบันมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นงานวิจัย
เชิงทดลองประมาณ 600 เร่ือง และงานวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ประมาณ 100 เรื่องผลจากการวิจัยท้ังหลาย
ดังกล่าวพบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อนักเรียนตรงกันในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 Johnson and Johnson (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557, หน้า 101) 
 1. มีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากข้ึน (greater effort to achieve) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน (long-term retention)  มีแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีข้ึน และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน 
 2. มีความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนดีข้ึน (more positive relationships among students) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬามากข้ึน ใส่ใจในผู้อื่นมากข้ึน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 
 3. มีสุขภาพจิตดีข้ึน (greater psychological health) การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตดีข้ึน มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน นอกจากน้ันยังช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรต่างๆ 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
 ทิพยา นิลดี (2553, หน้า 38) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เทคนิค TAI ว่าหมายถึงการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม โดยในกลุ่มจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถคละกันอยู่
และมีการช่วยเหลือกันแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 207) กล่าวว่า TAI (Team assisted individualiza-tion) เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Coopera-tive Learning) และการสอน
รายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน ซึ่งมีจุด มุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียน
เป็นรายบุคคลโดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกัน
ด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน โดย
ผู้สอนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนท่ีจะหาความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม  
 Slavin (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 208) 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ น าเสนอหลักการของการเรียนแบบ TAI ไว้ดังน้ี 
 1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยท่ีสุดในการจัดการและการตรวจสอบผลงาน 
 2. ในการสอนกลุ่มย่อย ครูไม่ควรใช้เวลากว่าครึ่งหน่ึงเวลาท้ังหมด 
 3. ควรเป็นวิธีการเรียนท่ีง่าย 
 4. ควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และไม่ปฏิบัติลัดข้ันตอน 
 5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อเวลานักเรียนมีปัญหาจะได้ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมได้ 
 6. นักเรียนควรมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบงานของนักเรียนคนอื่นๆ ได้ด้วย 
 7. ควรเป็นวิธีการท่ีง่ายท้ังต่อครูและนักเรียน โดยนักเรียนไม่จ าเป็นต้องปรึกษาครู 
 8. ควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสถานท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
แบบน้ี 
 Slavin (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 209) 
ลักษณะของเทคนิคการเรียนแบบ TAI     
 1. การจัดกลุ่ม (Team) นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละเพศและ
ความสามารถ 
 2. การทดสอบเพื่อการเรียนเน้ือหาท่ีเหมาะสม (placement test) ในการเริ่มต้นของการเรียน 
นักเรียนทุกคนจะถูกทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเน้ือหา 
 3. วัสดุหลักสูตร (Curriculum materials) หลังจากผู้สอนแจกบทเรียนแล้วผู้เรียนจะท างานใน
กลุ่มของตน โดยมีสื่อหรือวัสดุหลักสูตรการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาซึ่งจะอยู่ในรูปของแบบฝึกทักษะโดยมี
ส่วนประกอบดังน้ี 
  3.1 เอกสารแนะน าบทเรียน ซึ่งมีหน้าท่ีอธิบายวิธีการท าแบบฝึกทักษะเป็นข้ันตอน 
  3.2 แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วยปัญหาซึ่งจะเป็นแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน โดยเร่ิมด้วยการ
แนะน าทักษะย่อยๆ ท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะท้ังหมด 
  3.3 แบบทดสอบ (formative test) เป็นค าถามจ านวน 10 ข้อ 
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  3.4 แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน (unit test) มีจ านวน 15 ข้อ 
  3.5 แผ่นค าตอบ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ ส่วนแผ่นค าตอบของแบบทดสอบรวม
ประจ าหน่วยจะแยกออกไปต่างหาก 
 4. การเรียนกลุ่ม (team study) นักเรียนจะเร่ิมฝึกทักษะตามล าดับข้ันท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 
  4.1 สมาชิกของแต่ละกลุ่มท าการจับคู่กันเพื่อท าการเช็คหรือตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
  4.2 นักเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียน และถามครูได้หากไม่เข้าใจ 
  4.3 นักเรียนแต่ละคนเร่ิมท าแบบฝึกทักษะจากโจทยป์ัญหาทีละตอนแล้วให้เพื่อนร่วมทีม
ตรวจค าตอบให้ตามบัตรเฉลยด้านหลังของแบบฝึกทักษะ ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านข้อใด กลุ่มจะต้องช่วยกัน
อธิบายหรือสอนให้เข้าใจก่อนท่ีจะถามครูจนกว่าจะผ่านแล้วจึงท าแบบฝึกหัดล าดับต่อไป 
  4.4 เมื่อนักเรียนท้ังกลุ่มท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องครบแล้ว ต่อไปครูจะให้นักเรียนท า
แบบทดสอบย่อย จ านวน 10 ข้อ ผู้เรียนจะต้องท าให้ผ่าน 8 ข้อ ใน 10 ข้อ ถ้าไม่ผ่านผู้สอนจะต้องเข้าไป
ช่วยเหลือตรวจสอบปัญหาจนกระทั่งผู้เรียนเข้าใจแล้วจึงให้ผู้เรียนท่ีสอบไม่ผ่านท าแบบทดสอบย่อยอีกครั้ง
หน่ึง 
  4.5 นักเรียนจะไปรับแบบทดสอบประจ าหน่วยจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้
บันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปผลประจ ากลุ่ม และน าคะแนนผลการสอบส่งให้ครูน าไปเปรียบเทียบกับคะแนน
ฐานของแต่ละบุคคลและของกลุ่มต่อไป 
 5. คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team scores team and team recognition) ในวัน
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่มซึ่งได้จากการน าเอาคะแนนท่ีสมาชิกแต่ละคนได้รับจาก
การท าแบบทดสอบประจ าเร่ืองมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มท่ี
ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (super team) กลุ่มท่ีได้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรองชนะเลิศ (great 
team) และกลุ่มท่ีได้คะแนนน้อยเป็นกลุ่มดี (good team) กลุ่มชนะเลิศและรองชนะเลิศก็จะได้รับใบรับรอง
เป็นรางวัล 
 6. การสอนกลุ่มย่อย (Teaching groups) ทุกๆ วันครูจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการสอน
กลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่างๆ ท่ีเรียนเน้ือหาเดียวกันเพื่อให้ข้อแนะน าหรือท าการสาธิต เพื่อการ
เรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดท่ีส าคัญของการ
เรียนน้ันๆ ส่วนนักเรียนคนอื่นๆ ก็ปฏิบัติงานของตนไปเรื่อยๆ 
 7. การทดสอบข้อเท็จจริง (Fact test) จะท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 3 นาที โดยนักเรียน
จะรับเอกสารเพื่อเตรียมตัวศึกษาท่ีบ้านก่อนท าการสอบ 
 8. การสอนร่วมกันท้ังช้ัน (Whole-class) ครูจะท าการสอนและสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนท้ังห้อง 
โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาและทักษะต่างๆ ของบทเรียน 
 (ทิศนา  แขมมณี, 2557, หน้า 267-268) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที.เอ.ไอ. (TAI)  
 ค าว่า “TAI” มาจาก “Team-Assisted Individualization” ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี 
 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มน้ีว่า กลุ่ม
บ้านของเรา (home group) 
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 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเน้ือหาสาระและศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกัน 
 3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา จับคู่กันท าแบบฝึกหัด 
  ก. ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได้ 75 % ข้ึนไปให้ไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้ายได้ 
  ข. ถ้ายังท าแบบฝึกหัดได้ไม่ถึง 75 % ให้ท าแบบฝึกหัดซ่อมจนกระทั่งท าได้ แล้วจึงไปรับ
การทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้าย 
 4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราแต่ละคน น าคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่ม
ใดได้คะแนนสูงสุด กลุ่มน้ันได้รับรางวัล 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI หมายถึง วิธีการ
สอนท่ีผสมผสานระหว่าง การเรียนแบบร่วมมือ และการสอนรายบุคคล เข้าด้วยกันโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท า
กิจกรรมในการเรียนด้วยความสามารถของตนเอง และให้ความร่วมมือกับสมาชิกภายในกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด ประสบการณ์ความรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 
วิธีด าเนนิงานวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 4 แผน เป็น
เวลา 8 ช่ัวโมง โดยน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
จากแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ น าผลการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ ซึ่ง
ผลการพิจารณาแผน การเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยก าหนดให้คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพความ

วิธีการจัดการเรียนรูด้้วย
เทคนคิ TAI ผ่านระบบ
ออนไลน ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจของนักเรียนตอ่การ
เรียนวิชาคณติศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู้
ด้วย TAI ผ่านระบบออนไลน ์

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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เหมาะสม 3.51 ข้ึนไป เป็นเกณฑ์พิจารณา และยอมรับว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้ได้ ซึ่งพบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งมีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ ท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินค่า เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 ข้ึนไป ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความสอดคล้อง น า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าแล้ว น าไปทดลองสอบ (Try Out) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 44 คนท่ีเคยผ่านการเรียน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต มาแล้ว เพื่อหาคุณภาพ
ของข้อสอบ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 - 0.75 และ
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.32-0.77 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาดังกล่าว ไปวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น โดยพิจารณาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับมีค่า
ต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แบบทดสอบการเรียนรู้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.843 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่าน
ระบบออนไลน์ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5  ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
โดยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผ่านระบบ
ออนไลน์ ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการวัดผลประเมินผล พิจารณา
ความเหมาะสม โดยใช้สูตร IOC เพื่อหาผลรวมของแบบวัดในแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ย คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 ข้ึนไป ไว้จ านวน 15 ข้อ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาท
ของนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนซึ่งเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มี 20 ข้อ  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 แผน โดยให้นักเรียนเรียนและปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ตามข้ันตอนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  ผ่านระบบออนไลน์ 
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 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองสอนแล้ว น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไปทดสอบนักเรียนอีกครั้ง จากน้ันน าผลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 5. ให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ผ่านระบบออนไลน์ จากน้ันน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.08/80.45 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต โดยใช้วิธีจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.13) 
 
การอภปิรายผล 

จากผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์  ปรากฏผลดังต่อไปน้ี 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.08/80.45 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้เมื่อพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจะเห็นว่ามีปัจจัยหลายด้านท่ีท าให้ผล
การวิเคราะห์ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ัง
ไว้ อาจเน่ืองมาจาก  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 98 -
99)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียน รู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่
แนวคิดของการเรียนรู้แบบน้ีคือ สลาวิน ( Slavin ) เดวิด จอห์นสัน ( David Johnson) และรอเจอร์ จอห์น
สัน ( Roger Johnson ) เขากล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป เรามักจะไม่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามัก จะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน  ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติท่ีมักจะถูกละเลยหรือมองข้าม
ไปท้ัง ๆ ท่ีมีผลการวิจัยช้ีชัด เจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อ
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การเรียนรู้มาก  Johnson and Johnson (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557, หน้า 99)  กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ 1) ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียน
ให้ได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ 2) ลักษณะ
ต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น 3) 
ลักษณะร่วมมือกัน หรือ ช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และในขณะ 
เดียวกันต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย  จอห์นสันและจอห์นสันช้ีให้เห็นว่า  การจัดการศึกษาปัจจุบัน
มักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้เรียนเคยชินต่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์
มากกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเห็นว่า เราควรให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ัง 3 
ลักษณะ โดย รู้จักใช้ลักษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท้ังน้ีเพราะในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียน
จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่มีท้ัง 3 ลักษณะแต่เน่ืองจากการศึกษาปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน
และแบบรายบุคคลอยู่แล้ว เราจึงจ าเป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมท้ังได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการด ารงชีวิตด้วย ได้กล่าวว่า หลักการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือ การเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเน้ือหาสาระ  และ 
กิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า และช้ีแนะ ในข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดกิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้ ในลักษณะให้เรียนได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นแนวการจัดการเรียนรู้แนวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุผล ช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังความรู้ ทักษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับเซต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์น้ันเป็นรูปแบบการสอนท่ีผสมผสาน
แนวคิด ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ กับการเรียนรู้กับการสอนรายบุคคลรูปแบบของ TAI จะเป็นการ
ประยุกต์ ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 11 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มมี 4 คน มีการจัดกลุ่ม การ
เรียนเหมือน TGT แต่ไม่มีการแข่งขัน เกมทางวิชาการ แต่ครูเรียกเด็กที่มีความรู้ระดับ เดียวกัน ของแต่ละ
กลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเน้ือหา วิธีท่ีสอนจะแตกต่างกัน เด็กกลับไปกลุ่มของตนและต่างคนต่าง
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย แต่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ทุกคนต่างท าข้อสอบ โดยไม่มีการช่วยเหลือกัน และมี
การให้รางวัลกลุ่มท่ีท าคะแนนได้ดีกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 101) ท่ีกล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน (long-term retention) 
มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้เหตุผลดีข้ึนและคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากข้ึน และสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระของ อัจฉรา ปราบพาล (2555) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ืองการประยุกต์
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ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 14 
รายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ ส าหรับรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ “ฉันพอใจท่ี
ตัวเองท าคะแนนให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ดี” ( X  = 4.52) และรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “ฉันมีความ 
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนในกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เทคนิค TAI ผ่านระบบออนไลน์” ( X  = 3.82)  ท้ังน้ีน่าจะเป็น
ผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์  สุทิรัตน์ (2558, หน้า 207) 
กล่าวว่า TAI (Team Assisted Individualization) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เข้า
ด้วยกัน ซึ่งมีจุด มุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม 
ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการ
ร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน โดยผู้สอนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนท่ีจะหา
ความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้   

1. ก่อนท าการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ครูผู้สอนควรช้ีแจง
วัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินการ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหตุผลท่ีต้องแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละ
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้
นักเรียนเข้าใจเสียก่อน 

2. ครูผู้สอนควรควบคุมการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัดและใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียน
ท่ีอ่อนลอกนักเรียนท่ีเกง่กว่า เพราะจะท าให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง 

3. ครูควรสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ เพื่อให้นักเรียนอ่อน และ
นักเรียนปานกลาง สามารถท าได้และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

4. ครูผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนท่ีขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
ได้มีโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีความกล้าแสดง ออก กล้าคิด

กล้าตอบ และพร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มหรือครูผู้สอน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กับวิธีการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI บูรณาการกับวิธีการ

สอนอื่น เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย เกิดสิ่งใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ในเน้ือหาอื่น ๆ หรือ
ระดับช้ันอื่น ๆ 
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