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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่

รว่มมอืโดยใช้เทคนิค TAI เรือ่ง ระบบสรุยิะของเรา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยกำาหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เร่ืองระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปทีี ่3 กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่ม
มอืโดยใชเ้ทคนิค TAI เรือ่งระบบสรุยิะของเรา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) จำานวนนักเรียน 16 
คน และโรงเรียนบ้านทำานบพัฒนา จำานวนนักเรียน 17 คน รวมจำานวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) จำานวนนักเรียน 16 คน 
ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 2) แบบทดสอบผลวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI มีค่าเท่ากับ 80.16/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การจดัการเรยีนรู้แบบกลุม่รว่มมอืโดยใชเ้ทคนคิ TAI ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความพงึพอใจ 

Abstract
The purposes of this study were: 1) to find out the effectiveness of cooperative 

learning: TAI technique by using 70/70 effectiveness criterion. 2) to make a comparison 
of learning achievement between pre-test and post-test, 3) to study the satisfaction of  
cooperative learning: TAI technique. The populations of this study were 33 Mathayomsuksa 
3 students of 2 schools including 16 students of Pangthiam (Kurusamakkee 2) school  
and 17 students of Bantamnopphatthana school. The samples of this study were 16  
Mathayomsuksa 3 students of Pangthiam (Kurusamakkee 2) school. The samples 
of this study were selected by using cluster random sampling method. The research  
instruments used were: 1) the learning lesson plans, 2) the learning achievement test.  
3) the questionnaire concerning the satisfaction. The statistics used for analyzing the  
collected data were mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the study were as follows: 1) The effectiveness of cooperative learning: 
TAI technique was 80.16/82.92 exceeding 70/70 criterion. 2) The cooperative learning:  
TAI technique showed their learning achievement of post-test was higher than pre-test  
significantly at the.01 level. 3) The satisfaction of cooperative learning: TAI technique was  
at the highest level and had a mean score of 4.54 out of 5.

Keywords:	Cooperative learning: TAI technique, learning achievement, satisfaction

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิง

ในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนในการดำารงชีวิตตลอดจน
การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิต
ต่างๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในชีวิต
และการทำางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผสมผสานกับความคิด

สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการ
คน้คว้าหาความรู้ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบ
ได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based  
society) ดังนั้นทุกคนจึงจำาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์  เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้ำาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
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สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำาความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560: 30) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อ
ใหไ้ดท้ัง้กระบวนการและความรู ้จากวธิกีารสงัเกต 
การสำารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำาผลที่ได้
มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 3)

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
จึงมีเป้าหมายที่สำาคัญ ดังนี้ 1. เพื่อให้เข้าใจ
หลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชา
วทิยาศาสตร ์2. เพือ่ให้เขา้ใจขอบเขตของธรรมชาติ
ของวชิาวิทยาศาสตรแ์ละขอ้จำากดัในการศกึษาวชิา
วิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้มีทักษะที่สำาคัญในการ
ศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 4. เพื่อให้
ตระหนกัถงึความสัมพันธร์ะหวา่งวชิาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิง
ที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 5. เพื่อ
นำาความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดำารงชีวิต 6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความ
สามารถในการตัดสินใจ และ 7. เพื่อให้เป็นผู้ที่
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่า
นิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์

จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ซึ่งรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ทำากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความ
สามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายใน
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 

และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในแต่ละกลุ่มจะมี
สมาชิก 4-5 คน ประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง 
และเด็กอ่อน ในการเรียนการสอนครูผู้สอนจะมี
รางวัลมอบให้กับกลุ่มที่ทำาคะแนนได้ดีเพื่อสร้าง
แรงกระตุ้นในการเรียนให้กับผู้เรียน เด็กเก่งจะ
พยายามช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มโดยการอธิบาย
เนื้อหาวิชาที่สมาชิกในกลุ่มของตนไม่เข้าใจ ส่วน
เด็กปานกลางและเด็กอ่อนก็จะช่วยกลุ่มของตน
โดยการพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้คะแนนของ
กลุ่มสูงขึ้น (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) เทคนิค 
TAI ยังเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง รูปแบบการเรียนการสอนนี้
สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจของผู้เรียนสูงขึ้นได้ 

จากผลการประเมินการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test: O-NET) ปรากฎว่าผลการ
สอบ O-NET คะแนนสอบในระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการ
ศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.22 คะแนน 
และคะแนนสอบระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 30.07 
คะแนน ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนพังเทียม  
(คุรุสามัคคี 2) พบว่า จากผลการประเมินคะแนน
สอบในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
28.42 คะแนน ซึ่งผลการประเมินต่ำากว่าระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 0.8 คะแนน และต่ำากว่า
ระดับประเทศ 1.65 คะแนน (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2563: 
2) จากผลการทดสอบ O-NET แสดงให้เห็นว่า
ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
เด็กไทยรวมถึงเด็กนักเรียนของโรงเรียนพังเทียม  
(คุรุสามัคคี 2) ยังค่อนข้างต่ำา จึงจำาเป็นที่จะ
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ต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 

ส่วนของเนื้อหาที่นำามาใช้ในการวิจัย  
ผู้ วิจัยได้เลือกเรื่องระบบสุริยะของเราซึ่งเป็น
เนื้อหาท่ีมีความสำาคัญเน้ือหาหนึ่งที่นำาไปใช้ใน
การการทดสอบ O-NET และมีความน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าใจเฉพาะความรู้ 
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ที่เกิดบนโลก
และในอวกาศ แต่ไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผล
อย่างชัดเจน จนส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงคิดนำารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อื่นๆ มาใช้เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
รวมถึงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพึงพอใจ
ของนักเรียนให้สูงขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงนำารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI มา
ใช้เพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) ให้มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น และใช้เทคนิคนี้เพื่อทำาให้การจัดการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะของเรา 
มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึง
เมื่อการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและความ
น่าสนใจ ย่อมทำาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และ
สามารถเพิม่พนูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของตนได้

คำาถามการวิจัย
1. การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นหรือไม่

2. การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำาให้ความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำาหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะ
ของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูป
แบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สมมติฐานของการวิจัย
1. รปูแบบการการจัดการเรยีนรูแ้บบกลุม่

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70

2 .  ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
แบบแผนก�รวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest  
Designs (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550: 160) มี
รายละเอียด ดังนี้

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI
ขั้นการสอน
 ขั้นที่ 1 นำาเข้าสู่บทเรียน
 ขั้นที่ 2 สอนเนื้อหาใหม่ 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุ่มย่อย
 ขั้นที่ 4 ทดสอบย่อย 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและสรุปผลการเรียนรู้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม

ภ�พที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ต�ร�ง	1 แบบแผนการทดลอง The One Group Pretest-Posttest Designs

E T
1

X T
2

 โดยที่
  E หมายถึง กลุ่มทดลอง
  T

1 
หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน

  X หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI
  T

2 
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1 .  ประชากร ได้ แก่  นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษาจำานวน 2 โรงเรยีนทีส่งักดัอยู่ในศนูย์
บุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ 15) สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้แก่ 
โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) จำานวน 1 ห้อง 
จำานวนนักเรียน 16 คน และโรงเรียนบ้านทำานบ

พัฒนา จำานวน 1 ห้อง จำานวนนักเรียน 17 คน 
รวมจำานวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโรงเรียนพังเทียม  
(คุรุสามัคคี 2) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำานวน 1 ห้อง 
จำานวนนักเรียน 16 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม 
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่อง
มือในการวิจัย ดังต่อไปนี้

1 . แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 
12 คาบ และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2 
คาบ รวม 14 คาบ

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะของเรา  
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ มี 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก-ง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.41-0.82 มีค่าเฉลี่ยความ
ยาก-ง่าย (p) เท่ากับ 0.61 แสดงว่า แบบทดสอบ
ฉบับนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างง่าย และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.25-0.63 มีค่าเฉลี่ยอำานาจ
จำาแนก (r) เท่ากับ 0.38 แสดงว่า แบบทดสอบ
ฉบับน้ีอยู่ในเกณฑ์จำาแนกได้เลก็น้อย และค่าความ
เช่ือม่ัน เท่ากับ 0.91 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ มีค่าความชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.72

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ปฐมนิเทศนกัเรยีน เพ่ือทำาความเขา้ใจ
กับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้

2 .  ดำ า เ นินการทดสอบก่ อน เ รี ยน  
(Pre-test) กับกลุม่ตัวอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะของเรา 
จำานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

3. ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา 
กับกลุ่มตัวอย่าง 

4. เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละหัวข้อของ 
เรื่องระบบสุริยะของเราแล้ว ผู้วิจัยจะให้นักเรียน
ทำาแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน จำานวน 10 ข้อ 

5. เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกหัวข้อของ 
เรื่อง ระบบสุริยะของเราแล้ว ผู้วิจัยจะดำาเนินการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน ที่ผ่านการ
สลับข้อกับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว

6. สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูป
แบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนคิ TAI เรือ่ง ระบบสรุยิะของเรา ของนกัเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70 

2. วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะของเรา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกุล่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ก่อน
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เรียนและหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ค่า t-test 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4. วเิคราะหค์วามพงึพอใจทีม่ตีอ่รปูแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทำาแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
ตอนที่	 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำาหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (E

1
/E

2
) 

ต�ร�ง	2 ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 

ประสิทธิภ�พ คะแนนเต็ม
ผลที่ได้จ�กก�รคำ�นวณ

คะแนนเฉลี่ย S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 40 32.06 1.57 80.16

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 24.88 1.36 82.92

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน เท่ากับ 32.06 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.16 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E

1
) เท่ากับ 80.16 และพบว่า 

คะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 24.88 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คดิเปน็ร้อยละ 82.92 
แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 

82.92 ดังน้ันประสทิธิภาพของรปูแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง
ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (E

1
/E

2
) เท่ากับ 80.16/82.92 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 70/70

ตอนที่	 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
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จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งระบบสรุยิะของเรา ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โดยการจดัการเรยีน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตอนที่	 3 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAIเรื่อง ระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ต�ร�ง	3 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. df t
คำ�นวน

ก่อนเรียน 30 11.88 0.96
15 38.06**

หลังเรียน 30 24.88 1.36

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�ง	4 ผลการทำาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อคำ�ถ�ม S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

1. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.50 2.76 มาก

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.55 3.30 มากที่สุด

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.59 3.21 มากที่สุด

ค่�เฉลี่ย	และค่�	S.D.	ทั้งฉบับ 4.54 3.24 ม�กที่สุด

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่อง ระบบสุริยะของเรา โดยรวมมีคะแนน
เฉลีย่ เทา่กบั 4.54 คะแนน ซึง่อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด เม่ือพจิารณารายด้านโดยเรยีงลำาดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่า
เฉลี่ย 4.59 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
4.55 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1 .  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 80.16/82.92 หมายความว่า นักเรียนทำา
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คะแนนแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน ได้ร้อยละ 
80.16 และทำาคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ได้ร้อยละ 82.92 แสดง
วา่รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืโดยใช้
เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) สูง

กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากเมื่อผู้เรียนได้ทำากิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้เนื้อหา
ร่วมกัน ช่วยกันในกลุ่มเพื่อทำางานที่ได้รับมอบ
หมาย เช่น แบบฝึกหัด เป็นต้น หลังจากทำาเสร็จ
ผู้เรียนจะมีการตรวจคำาตอบและทราบคะแนน
ของตนเองทันที ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้ทราบข้อ
บกพร่องของตนเองในแต่ละเนื้อหา จากนั้นจึง
รว่มมอืกนัภายในกลุม่เพ่ือแลกเปลีย่นความรู้ ช่วย
กันอธิบายข้อสงสัยกับเพื่อนในกลุ่มของตนเอง 
ทำาให้เมือ่ผู้เรยีนเรยีนจบทุกเนือ้หาในบทเรยีนแลว้  
ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้
กับเพื่อนในกลุ่ม และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิม
มากขึ้น จึงทำาให้คะแนนแบบทดสอบย่อยท้าย
บทเรียน และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของลอืชยั นรสาร (2554: 120) ได้ศกึษาเร่ือง 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เร่ืองอัตราส่วน
และร้อยละโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วม
กับเทคนิค KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ชุดการเรียนการสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและประสิทธิ์ภาพของผลลัพธ์  
(E

1
/E

2
) เทา่กบั 80.38/76.93 ดงันัน้ประสทิธภิาพ

ชุดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบรว่มมอืเทคนิคกลุม่ช่วย
เหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี แวว
ไทสง (2561: 119) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนคิ TAI เพ่ือเสรมิทักษะในการแกโ้จทยป์ญัหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนน
ของนกัเรยีนจากการประเมนิพฤตกิรรมการทำางาน
กลุ่มมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 163.21 และการทดสอบ
ยอ่ยประจำาเนือ้หามคีา่เฉลีย่เทา่กบั 36.06 รวมคา่
เฉลีย่เทา่กบั 199.27 คดิเปน็รอ้ยละ 90.58 แสดง
ว่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E

1
) เท่ากับ 

90.58 และคะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.23 คิดเป็น
รอ้ยละ 80.57 แสดงวา่ประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ์ 
(E

2
) เท่ากับ 80.57 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความ 
นา่จะเปน็ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รยีนดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  
มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 90.58/80.57  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนดไว้

2 .  ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มอืโดยใชเ้ทคนคิ TAI เรือ่งระบบสุรยิะของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ช่วยทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) นั้นเป็น 
รปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่แกป้ญัหาท่ีเกดิ
ขึ้นกับการเรียนเป็นรายบุคคล โดยประยุกต์เอา
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หลกัการเรยีนแบบรว่มมอืเขา้รว่มกบัการเรยีนเปน็
รายบุคคล โดยเป็นรูปแบบของการเรียนเป็นกลุ่ม
รว่มมือ ให้นักเรยีนในกลุม่ทำาการศกึษาและเรยีนรู ้
ร่วมกัน ช่วยกันดำาเนินการเรียนรู้และตรวจสอบ
ร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ
บรรลเุปา้หมายของการเรียนรู้ ครผููส้อนจะให้ความ
เปน็อิสระแก่นักเรียนในการหาความรูจ้ากเพ่ือนใน
กลุ่ม (Slavin. 1990: 83) จงึทำาให้ผูเ้รยีนมโีอกาส
ในการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ที่อยู่ในกลุ่ม ผู้เรียนจึงมีการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนมากย่ิงขึน้ ด้วย
เหตุน้ีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจึง
สูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของปรวี  
ออ่นสะอาด (2556: 68) ได้ศกึษาเรือ่งการเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนตามปกติ พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรยีนการสอนแบบกลุม่ช่วยรายบุคคล (TAI) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกติ อย่างมนัียสาคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้
รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และ 4) ความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบกลุม่ชว่ยราย
บุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  

70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 
(2559: 85) ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียน
การสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้
ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลัง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยาสงูกว่าเกณฑ์รอ้ย
ละ 70 อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 
2) นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
เรือ่ง การแกโ้จทยส์มการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว หลงั
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความ
พงึพอใจตอ่รปูแบบการจดัการเรยีนรู้แบบกลุม่รว่ม
มือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา นั้น
ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันเพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความสำาเร็จ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ร่วมกัน นักเรียนจึงมี
ความสขุและสนุกสนานกบัการเรยีน ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของธรรมภรณ์ ปักกาเร (2553: 81) 
ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง
ลำาดบัและอนุกรมกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ลำาดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. 
= 0.63) และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
TAI อยู่ในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.78) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัธริยานันท์ สิทธิ
กิตติคุณ (2559: 68) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้อง
ต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบี้องต้น จากการจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.39) 

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรทำาการวิจัยในลักษณะเดียวกัน
กับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ โดยปรับกิจกรรม
การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาของระดับ
ชั้น และวัยของนักเรียนกับนวัตกรรมอื่นเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างกว้าง

ขวางขึ้น

1.2 ควรทำาการศึกษาวิจัยการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เปรียบเทียบกับ
การเรียนการสอนด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายจนสามารถนำาไปแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ เรียนได้  ทำาให้การศึกษาของเด็กไทยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2.	ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรเพ่ิมระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 14 
ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ใหผ้ลการทดลองมคีวามนา่เชือ่ถอื
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ครคูวรศกึษารายละเอยีดของรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TAI ให้เข้าใจและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ให้ครบถ้วน หรืออาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนดำาเนินไปอย่างมีลำาดับ 
ขั้นตอน ราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์

2.3 ครูควรพิจารณาการใช้ระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความยาก-ง่าย 
ของเนื้อหา ในกรณีที่เน้ือหามีความยากและ
ซับซ้อนควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
ให้มากข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
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