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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 เพ่ือ	 1)	 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	
TAI	กับเทคนิค	TGT	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
รูก้ลุม่ทัง้	2	แบบ	3)	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่งการบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การ
คดิแกป้ญัหา	และเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่	นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา	โคกสำาราญ	ตำาบล
โคกสำาราญ	อำาเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	
2	จำานวน	40	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	จับสลากได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบ้านดอนปอแดง	จำานวน	19	คน	จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	
และโรงเรยีนบ้านดงหนองเกีย่ว	จำานวน	21	คน	จดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TGT	เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวิจัย	ได้แก่	(1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
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กลุม่รว่มมือเทคนคิ	TGT	(2)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณู
ทศนยิม	(3)	แบบวดัการคิดแกป้ญัหา	(4)	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และเทคนิค	TGT	มีค่าเท่ากับ	80.94/78.60	และ	82.05/80.16	ตามลำาดับ	

2.	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	แบบ
กลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	และเทคนคิ	TGT	มคีา่เทา่กบั	0.5563	และ	0.5901	หรอืคดิเปน็	รอ้ยละ	55.63	
และ	59.01	ตามลำาดับ	

3.	นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติต่อการ
เรยีนคณติศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา
ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การคดิแกป้ญัหา	เจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	การจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	การจัดการเรียนรู้แบบ	TGT

Abstract
The	research	aimed	to:	1)	develop	the	managing	plan	of	Mathematics	group	learning	

method	in	summation,	subtraction	and	multiplication	of	decimal	of	Pratomsuksa	5	students,	
TAI	and	TGT	group	learning	methods	efficiency	as	criteria	75/75	2)	find	the	effectiveness	
index	of	both	group	learning	methods	3)	compare	the	learning	achievement	in	summation,	
subtraction	and	multiplication	of	decimal,	problem	solving	and	attitude	toward	Mathematics	
of	Pratomsuksa	5	students	between	TAI	and	TGT	group	learning	methods.	The	samples	of	
this	research	were	40	of	Pratomsuksa	5	students	in	second	–	term	of	the	2556	acadamic	
year	from	the	schools	in	Koksamran	education	network	center,	Koksamran,	Banhad	district,	
Khonkaen,	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	2	which	were	selected	by	cluster	
random	sampling	method,	19	students	were	selected	from	Bandonpordang	school	and	were	
taught	by	TAI	group	learning	method,	21	students	were	selected	from	Bandongnongkeaw	
school	and	were	taught	by	TGT	group	learning	method.	The	research	instruments	contained	
(1)	TAI	and	TGT	group	learning	method	plans	(2)	achievement	test	in	Summation	Subtraction	
and	Multiplication	of	Decimal	(3)	problem	solving	test	(4)	questionnaire	of	attitude	toward	
Mathematics.The	statistics	used	in	this	research	were	percentage,	mean,	standard	deviation	
and	Hotelling’s	T²	for	the	hypothesis	testing.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

The	research	found	that

1.	The	efficiency	of	TAI	and	TGT	group	learning	method	in	summation,	subtraction	
and	multiplication	of	decimal	were	80.94/78.60	and	82.05/80.16	respectively.

2.	The	effectiveness	index	of	TAI	and	TGT	group	learning	method	in	summation,	
subtraction	and	multiplication	of	decimal	were	0.5563	and	0.5901	or	55.63	and	59.01	in	
percentage,	respectively.

3.	 Students	 taught	 by	 TGT	 group	 learning	method	 had	 higher	 attitude	 toward	 
Mathematics	 than	 those	 taught	 by	 TAI	 group	 learning	 method	 with	 .01	 statistically	 
significant	but	both	had	no	difference	in	learning	achievement	and	problem	solving.

Keywords:	Learning	Achievement	in	Summation	Subtraction	and	Multiplication	of	Decimal,	
Problem	Solving,	Attitude	toward	Mathematics,	between	TAI	and	TGT	Group	
Learning	Methods

บทนำา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาความคิดของมนุษย์	 ทำาให้มนุษย์มีความ
คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มี
แบบแผน	สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์
ไดอ้ยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ	ช่วยใหค้าดการณ	์วางแผน	
ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม	 นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
สำาหรบัการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดำาเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 
(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551)	อกีทัง้ยังช่วยพัฒนา
ให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นพลเมือง
ดี	 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมี
เหตุผล	 ความเป็นคนช่างคิด	 ช่างริเริ่มสร้างสรรค์	
มีระบบระเบียบในการคิด	 มีการวางแผนในการ 
ทำางาน	มีความสามารถในการตัดสินใจมีความรับ

ผิดชอบต่อกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย	 ตลอด
จนมีลักษณะของความเป็นผู้นำาในสังคม	 (สิริพร	
ทิพย์คง,	 2545)	 คณิตศาสตร์ยังเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่ง	 ช่วยสร้างสรรค์จิตของมนุษย์ฝึกให้คิดอย่าง
มรีะเบยีบแบบแผน	ไมใ่ชศ่าสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
คิดคำานวณอย่างเดียว	 ช่วยส่งเสริมการสร้างและ
การใชห้ลกัการ	รูจ้กัคาดคะเน	ชว่ยในการแก้ปญัหา
โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
(ชมนาด	เชื้อสุวรรณทวี,	2542)

ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี	 (LAS)	
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	5	ปีการศึกษา	2554	-	2555	ของศูนย์เครือ
ขา่ยโคกสำาราญ	มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	30.21	และ	
29.76	ซึง่ไมถ่งึรอ้ยละ	50	และถอืว่าเปน็คะแนนที่
อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง	(สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต	2,	2555)	ทำาให้
พบว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม	สื่อการเรียน
รู้ไม่มีการพัฒนา	 นักเรียนทำาแบบฝึกหัดจากบท
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เรยีน	นกัเรยีนไมม่ปีฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นกบัคร	ู
ขาดการสง่เสรมิการคิดแกป้ญัหา	นกัเรยีนมเีจตคติ
ที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่ำา	จากเหตุผลและความสำาคัญ
ดงักลา่ว	ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 และ
เทคนิค	TGT	ในเนื้อหาเรื่องการบวก	การลบ	และ
การคณูทศนิยม	ช้ันประถมศกึษาปทีี	่5	เพ่ือเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	
และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ได้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาดังกล่าว
พร้อมท้ังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การ
ลบ	 และการคูณทศนิยม	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
รู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การลบ	 และการคูณ
ทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบกลุ่มร่วมมือ	
เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	
TGT	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา	
และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	แตกต่างกัน	

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	ไดแ้ก	่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	 5	 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคก
สำาราญ	ตำาบลโคกสำาราญ	อำาเภอบา้นแฮด	จงัหวดั
ขอนแก่น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2556	จำานวน	177	คน	จาก	6	ห้องเรียน	

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
โคกสำาราญ	 ตำาบลโคกสำาราญ	 อำาเภอบ้านแฮด	
จังหวัดขอนแก่น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 2	 จำานวน	 40	 คน	
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	
Sampling)	 แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนบ้านดงหนองเก่ียว	 จำานวน	
21	คน	เปน็กลุม่ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบ้านดอนปอแดง	จำานวน	19	
คน	เปน็กลุม่ทดลองจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
เทคนิค	TGT

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
เทคนิค	 TAI	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	 TGT	 เรื่องการบวก	การลบ	 และ
การคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษา	ปีที่	 5	จำานวน	
10	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	
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2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	
จำานวน	 30	 ข้อ	 มีค่าอำานาจจำาแนก	 (B)	 ตั้งแต่	
0.23	ถึง	0.58	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(rcc)	
เท่ากับ	0.82

3.	แบบวัด	

3.1	แบบวัดการคิดแก้ปัญหา	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
28	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.25	
ถึง	0.65	คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั	(KR-20)	เทา่กบั	
0.87

3 .2 	 แบบวั ด เ จตคติ ต่ อกา ร เ รี ยน
คณิตศาสตร์	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(rating	scale)	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	ค่าอำานาจ
จำาแนกรายขอ้	(r

xy
)	ตัง้แต	่0.28	ถงึ	0.64	คา่ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.86

ขั้นตอนการวิจัย

1.	 ดำาเนินการทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-
test)	 กับกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การบวก	
การลบ	และการคูณทศนิยม	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	เป็น
แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.	 ดำาเนินการสอนตามขั้นตอนของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	
TAI	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน
บ้านดอนปอแดง	 และจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค	 TGT	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
5	โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว	จนครบทั้ง	10	แผน	

3.	ขั้นสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

3.1	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 กับ
กลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน	แบบวัดการคิดแก้ปัญหา	วัดเจตคติต่อ

การเรียนคณิตศาสตร์	

3.2	 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมาย
การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 ตามเกณฑ์	 75/75	
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ
ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 โดยใช้สูตรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการบวก	 การลบ	 และการคูณ
ทศนิยม	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่5	ระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	 TGT	 และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัย
1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 

เรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และเทคนิค	TGT	มี
คา่เทา่กับ	80.94/78.60	และ	82.07/80.16	ตาม
ลำาดับ	เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	(ตาราง	
1	และตาราง	2)	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และเทคนิค	 TGT	
มีค่าเท่ากับ	 0.5563	 และ	0.5901	หรือคิดเป็น	
ร้อยละ	55.63	และ	59.01	ตามลำาดับ	 (ตาราง	
3	และตาราง	4)
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3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค	 TAI	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน	 (ตาราง	
5	และตาราง	6)

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	เรื่อง	การบวก	การ
ลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 80.94 3.17 80.94

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 23.58 1.71 78.60

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	
TAI	(	E

1
/E

2
)	เท่ากับ	80.94/78.60

ตาราง 2	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	เรื่อง	การบวก	การ
ลบ	และการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 82.05 4.12 82.05

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 24.05 2.22 80.16

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	82.05/80.16

ตาราง 3	 ดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	5	ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

19 30 295 448 0.5563

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(E.I)	เท่ากับ	0.5563
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ตาราง 4	 ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	5	ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

21 30 325 505 0.5901

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	(E.I)	เท่ากับ	0.5901

ตาราง 5	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	
การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	
เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อการเรียน	
คณิตศาสตร์

S.D. S.D. S.D.

แบบ	TAI 19 23.58 1.71 22.86 1.96 4.07 0.36

แบบ	TGT 21 24.05 2.22 22.00 2.29 4.44 0.29

ตาราง 6	 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	การบวก	การลบ	และการ
คูณทศนิยม	การคิดแก้ปัญหา	และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	หลังเรียน	(Univariate	
Tests)	

ตัวแปรตาม SOV SS df Ms F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -Contrast
-Error

2.191
151.584

1
38

2.191
3.989

.549 .463

การคิดแก้ปัญหา -Contrast
-	Error

7.329
170.571

1
38

7.329
4.878

1.633 .209

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 -Contrast
-	Error

1.346
3.982

1
38

1.346
.105

12.842 .001
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และ
การคูณทศนิยม	 การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	 TGT	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้	

1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	
TGT	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
80.94/78.60	 และ	 82.07/80.16	 ตามลำาดับ	
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	
แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ	TAI	เรือ่ง	การบวก	การ
ลบ	 และการคูณทศนิยม	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการจัดทำาอย่างมี
ระบบ	 และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม	 โดยศึกษาหลักสูตร	 คู่มือครู	 เน้ือหา	
เทคนิควิธีการและสร้างตามลำาดับขั้นตอนของ	 
(สุวิทย์	 มูลคำา	 และคณะ,	 2549)	 ที่สรุปแนวคิด
ว่า	 การสอนแบบ	 TAI	 (Team	 Assisted	 
Individualization)	 เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็กๆ	
สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน	 ให้สมาชิกใน
กลุ่มช่วยเหลือกัน	 สมาชิกแต่ละคนทบทวนสิ่งที่
เรียนมาแล้ว	 และศึกษาเน้ือหาใหม่จากใบความ
รู้และแบบฝึกทักษะ	 แล้วจึงจับคู่ตรวจสอบกัน
และกัน	 หากสมาชิกคนใดทำาแบบฝึกทักษะไม่
ผ่านเกณฑ์ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันอธิบาย
แล้วทำาแบบฝึกทักษะเพ่ิมเติมจนได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์	 และ(ทิศนา	 แขมมณี,	 2555	 อ้างอิงมา
จาก	 Slavin,1990	 )	 กล่าวว่าการสอนแบบ	 TAI	
ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม	 เด็กเก่งยอมรับเด็ก
อ่อนและเด็กอ่อนเห็นคุณค่าของเด็กเก่ง	 ปลูกฝัง
นิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 และช่วยให้ผู้

เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
มากข้ึนและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอด
เวลาจึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ	ปาณิตา	
อาจวงษ์	(2552:	128-138)	ได้ศึกษาการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความพึง
พอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง
บทประยุกต์	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม	 TAI	
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	พบว่า	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม	TAI	เรื่อง
บทประยกุต	์มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	84.26/83.47	
กฤตชญา	ชมภูมาตร	(2555:	120)	ได้ศึกษาการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา	 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของ
นักเรียน	เรื่อง	เวลา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	พบว่า	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนคิ	TAI	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	86.67/82.22	
ซึง่เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	และแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TGT	 เรื่อง	 การ
บวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 ช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	เรื่อง	
การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการ
จัดทำาอย่างมีระบบ	 และวิธีการเขียนแผนการจัด
กิการเรียนรู้ที่เหมาะสม	โดยศึกษาหลักสูตร	คู่มือ
ครู	 เนื้อหา	 เทคนิควิธีการและสร้างตามลำาดับขั้น
ตอนของ	สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา	(2553:	
171-172)	ที่สรุปแนวคิดว่า	การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ	เทคนิค	TGT	เป็นเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
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รู้ทุกขั้นตอน	 ทั้งทางกาย	 สติปัญญา	 และสังคม	
ผู้เรียนรู้จักตนเอง	 จัดให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ	 แบบคละความสามารถด้วยการช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน	 ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะและส่ง
เสรมิบรรยากาศในการเรียนให้เกดิความร่วมมอืกนั	
นกัเรยีนไดผ้อ่นคลาย	สนุกสนานกบัเกมการแขง่ขนั	
และทราบพฒันาการของตนเองอย่างตอ่เนือ่ง	เกดิ
ความภาคภูมิใจในตนเองและกลุ่มของตน	 สนุกท่ี
จะคิด	 จึงทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี	ซึ่งสอดคล้องกับ	อุเทน	
คำาสิงห์นอก	 (2551:	 155)	 ได้ศึกษาการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถใน
การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
เร่ืองระบบจำานวนเตม็	ระหวา่งการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้	แบบ	TGT	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4	
MAT	พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบ	
TGT	วิชาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่	 1	 เรื่องระบบจำานวนเต็ม	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	83.63/78.58	และสุดารัตน์	น้อยสงวน	(	
2553:	83-85)	ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 รูป
สี่เหลี่ยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	 TGT	 พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์เรือ่ง	รปูสีเ่หลีย่ม	
ชัน้ประถมศกึษาปีที่	6	ดว้ยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TGT	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.32/83.11	 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 และเทคนิคTGT	
มีค่าเท่ากับ	 0.5563	 และ	 0.5901	 คิดเป็นร้อย
ละ	 55.63	 และ	 59.01	 ตามลำาดับ	 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 และเทคนิคTGT	 ที่สร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ	 มีกระบวนการจัดทำาอย่าง
เป็นขั้นตอน	 มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ 
จริง	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	
สอดคล้องกับการวิจัยของ	 ปาณิตา	 อาจวงษ์	
(2552:	 128-138)	 ผลการศึกษาพบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	มีค่าเท่ากับ	75.49	
อเุทน	คำาสงิหน์อก	(2551:	155)	ผลการศกึษาพบ
วา่	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื	
เทคนิค	TGT	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6898	
และสุดารัตน์	 น้อยสงวน	 (	 2553:	 83-85)	 ผล
การศึกษาพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ	0.7116

3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	 TAI	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและการคดิแกป้ญัหาไมแ่ตกตา่งกนั	ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอื	เทคนคิ	TGT	เปน็การเรยีนในลกัษณะเกม
การแขง่ขนั	ผูเ้รยีนเกดิความสนกุสนาน	ผอ่นคลาย	
ไดร้ว่มกันปรกึษาในกลุม่ของตนเอง	โดยเปดิโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	 จัด
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ	ความถนดั	
และความสนใจ	ครสูรา้งความอบอุน่และความเปน็
กนัเองกบันกัเรยีน	สรา้งบรรยากาศหอ้งเรยีนใหน้า่
อยูแ่ละนา่สนใจเพือ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็ในการเรยีน	
สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา	(2553:	168)	มี
การเสริมแรงทางบวกทำาให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจใน
ความสำาเร็จที่ตนได้ทำาขึ้น	 นักเรียนมีกำาลังใจที่จะ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่ต่อไป	 เกิดเจตคติที่ดีมีความสุข
ในการเรียนรู้	 ซึ่งทำาให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของ 
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วชิาน้ันๆ	อยา่งแทจ้รงิ	ซึง่จะสง่ผลตอ่เจตคตทิีดี่ใน
การเรยีน	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
ทีส่งูขึน้ดว้ย	สคุนธ	์สนิธพานนท	์และคณะ	(2554:	
38)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 รุ่งอรุณ	 ลียะ
วณิชย์	(2555:3-4)	พบว่า	การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ	TGT	เป็นวิธีการเรียนที่มีการจัด
กลุ่มการทำางานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	และส่งผล
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	 ทำาให้
นักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี	 เข้าใจ	
สนใจและต้ังใจเรียน	 ย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 นงลักษณ์	 
ศรีบัวบาน	 (2550:	 146)	 พบว่านักเรียนที่เรียน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	TGT	มเีจตคติ
ต่อวชิาคณติศาสตรส์งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนโดยกจิกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	 อุเทน	 คำาสิงห์นอก	 (2551:	
155)	 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	TGT	มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	
4	MAT	 และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และ	เทคนิค	TGT	มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	และการคดิแกป้ญัหาไมแ่ตก
ต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ัง้สองรปูแบบเปน็การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เป็นวิธีเรียนที่มีการจัด
กลุม่การทำางานเพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรู	้โดยการจดั
สถานการณแ์ละบรรยากาศให้บุคคลเกดิการเรยีนรู้
รว่มกันเป็นกลุม่เลก็ๆ	สมาชิกในกลุม่มกีารสือ่สาร	
มีการรับผิดชอบ	แก้ปัญหาร่วมกัน	แข่งขันกันเป็น
ทีม	 ช่วยเหลือเพื่อนในการเรียน	 นักเรียนเก่งช่วย
นักเรียนอ่อนจนทำาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น	 จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ
การคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
งานวิจัยของ	 กฤตชญา	 ชมภูมาตร	 (2555:124)	
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	เทคนิค	TAI	และแบบซิปปา	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน	เรื่อง	
เวลา	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	 นักเรียนที่
เรยีนแบบกลุม่รว่มมอื	เทคนคิ	TAI	และแบบซปิปา	 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน	 และความ 
พึงพอใจหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	 TGT	 มีคะแนนเฉลี่ยและเจตคติต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน	 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	
TGT	 ครูผู้สอนควรนำาเอาวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	TGT	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	

1.2	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่ผู้
เรียนไม่เคยเรียนแบบกลุ่มร่วมมือมาก่อนผู้สอน
ควรได้มีการอธิบายหลักการ	วิธีการเรียน	ขั้นตอน
การให้คะแนน	 จะทำาให้นักเรียนเข้าใจในกิจกรรม
การเรยีนการสอนและรว่มมอืกนัในการเรยีนรูเ้พือ่
ความสำาเร็จของกลุ่ม

1.3	 ในการทำากิจกรรมกลุ่ม	 ครูผู้สอน
ควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันและกัน
ปรกึษาหารอืกนัในการทำากจิกรรมเพือ่ความสำาเรจ็
ของกลุ่ม

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	ควรทำาการศกึษาเปรยีบเทยีบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TGT	
กับการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบอืน่ๆ	เชน่	STAD	
เพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน	 
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