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ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบ
การจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3∗
วิไลรัตน์ ชูช่วย∗∗
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วย
รายบุคคล กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบการจัด
กลุ่มแบบช่วยรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
ร่อนพิบูลย์วิทยา อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ
20 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย และวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีค่าความ
เชื่อมั่น .85
ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสองวิธี และ (2) คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบการ
จัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการต่อบทเรียน รูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

∗

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
∗∗
นักศึกษาปริญญาโท
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Effects of Jigsaw and Team-Assisted Individualization
Learning Management on Mathematics Achievement of
Grade 3 Students∗
Wilairat Choochoi∗∗
Abstract
The objectives of this research were to (1) compare mathematics learning
achievement of grade 3 students after being taught through jigsaw and team-assisted
individualization techniques with an average benchmark of 80 percent of the posttest scores;
and (2) compare between the learning achievements of the students who were taught
through the two techniques. The subjects were 40 grade 3 students of RonpiboonWittaya
School, Ronpiboon, Nakhon Si Thammarat of the academic year 2013. They were randomly
assigned into two groups. A statistical package was used to analyze mean, standard
deviation, and t-test. The research instruments were two learning management plans and a
mathematic test with a reliability coefficient of .85.
The findings revealed that (1) the students of the two groups scored above the
average benchmark after the intervention of the two techniques at .05 level of statistical
significance, and (2) the scores of students in the jigsaw group and the team-assisted
individualization learning group did not differ significantly.
Key words: Cooperative Learning; Jigsaw; Team-assisted Individualization;
Learning Achievement
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บทนํา
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การ
พั ฒ นาความคิ ด มนุ ษ ย์ ทํ า ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ ปั ญหา และนํ าไปใช้ ในชี วิ ต ประจํ าวั นได้ อย่ า ง
ถู กต้ องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยั งเป็ น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่น ๆ คณิต ศาสตร์จึง มีป ระโยชน์ต่อ
การดํา เนิน ชีวิต ช่ว ยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
และสามารถอยู ่ร ่ว มกับ ผู ้อื่น ได้อ ย่า งมีค วามสุข
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
จ า ก ค ว า ม สํ า ค ัญ ข อ ง ค ณ ิต ศ า ส ต ร์
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดสาระการเรียนรู้
คณิต ศาสตร์ไ ว้ใ นหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กํา หนดคุณภาพผู้เ รีย น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญ หาในสถานการณ์ต่า ง ๆ ได้อ ย่า ง
เหมาะสม ให้เ หตุผ ลประกอบการตัด สิน ใจและ
สรุป ผลได้อ ย่า งเหมาะสม สามารถนํ า ความรู้
หลัก การ กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ไ ป
เชื ่อ มโยงกับ ศาสตร์อื ่น ๆ (สํ า นัก วิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551)
ในสถานการณ์ปัจจุบันการเรียนการสอน
วิช าคณิต ศาสตร์ย ัง ไม่ป ระสบผลสํ า เร็จ ตาม
เป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากผลประเมินระดับชาติ
ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าวิชาอื่น ๆ โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เผยว่าโอเน็ต (O-NET) ทุกระดับตั้งแต่
ประถมศึก ษาปีที่ 6 มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนตกต่ํา ลงเรื่อย ๆ ใน
ระยะ 3 ปี เด็กได้คะแนนวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ถึง 50% คือ วิช าคณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนจะต้องเร่งปรับปรุง
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(มติชน, 2555) คะแนนเฉลี่ยวิชาหลักของเด็กไทย
ไม่ถึงร้อยละ 50 เรียกว่าสอบตกหมดต่อเนื่อง 3-5 ปี
และไม่มีแนวโน้ม ที่จ ะเพิ่มขึ้น สะท้อ นให้เ ห็น ว่า
โรงเรียนไม่ได้นําผลโอเน็ตในแต่ละปีไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตัวเอง สิ่งที่กระทรวงศึก ษาธิก าร
ประกาศมาตลอดว่า จะปรับ การสอนให้เ ด็ก ไทย
รู้จักคิดวิเคราะห์นั้น ก็แสดงว่าโรงเรียนไม่ได้ปรับ
วิธีการสอนใด ๆ ทั้งสิ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการ
สอบโอเน็ตจะเห็นโรงเรียนจัดติวนักเรียน ซึ่งเป็นการ
ติ วการวิ เคราะห์ เ พื ่อ ให้เด็ กจํ าคํ าตอบและไปสอบ
โอเน็ตจึงถือเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ของกระบวนการ
เรียนการสอนของประเทศ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2557)
การเรีย นรู ้แ บบร่ว มมือ คือ การเรีย นรู้
เป็น กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอน
แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมี
วิธีการดําเนินการหลัก ๆ แตกต่างกัน ออกไป แต่
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน คือ เพื ่อ ช่ว ยให้ผู ้เ รีย นเกิด การ
เรีย นรู ้ใ นเรื ่อ งที ่ศึก ษาอย่า งมากที ่ส ุด โดยอาศัย
การร่ว มมือ กัน ช่ว ยเหลือ กัน และแลกเปลี ่ย น
ความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน รูปแบบการ
ต่อบทเรียน (Jigsaw) คือ กําหนดสมาชิกในกลุ่ม
4-6 คน ความรู้ต่า งระดับ กัน ได้รับ มอบหมายให้
ศึก ษาเนื ้อ หาคนละ 1 ส่ว นแยกย้า ยไปรวมกับ
สมาชิก กลุ ่ม อื ่น ซึ ่ง ได้ร ับ เนื ้อ หาเดีย วกัน และ
ร่วมกั นทํ าความเข้ าใจ อภิปรายหาคําตอบ จากนั้ น
กลั บ ไปกลุ่ ม เดิ ม แต่ ล ะคนช่ ว ยสอนเพื่ อ นใน
กลุ่มให้เข้าใจในเนื้อหาที่ไปศึกษาร่วมกับ กลุ่มอื่น
ทุกคนทําแบบทดสอบ และนําคะแนนของทุกคนใน
กลุ ่ม มารวมกัน (หาค่า เฉลี ่ย ) เป็น คะแนนกลุ ่ม
กลุ่ มที่ ได้ คะแนนสู งสุ ดได้ รั บรางวั ลรู ปแบบการจั ด
กลุ่ มแบบช่ ว ยรายบุ คคล Team Assisted
Individualization, (TAI) คือ กํา หนดสมาชิกใน
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กลุ่ม 4 คน มีระดับความรู้ต่างกัน เข้ากลุ่มเรียนรู้
ร่ว มกัน ตามกิจ กรรมการเรีย นรู ้ ได้ร ับ เนื ้อ หา
ศึกษาร่วมกัน จับคู่กันทําแบบฝึกหัด แต่ละคนทํา
แบบทดสอบ นํ า คะแนนทดสอบมารวมกั น เป็ น
คะแนนกลุ่ ม กลุ่ มใดได้ คะแนนสู งสุ ดได้ รั บรางวั ล
เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กับการเรียนรายบุคคล ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
(ทิศนา แขมมณี, 2555)
ด้ว ยเหตุผลดังกล่า วทําให้สนใจศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและ
รู ปแบบการจั ดกลุ่ มแบบช่ วยรายบุ คคลที่ มี ต่ อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
ต่ อ บทเรี ย นและรู ป แบบการจั ด กลุ่ ม แบบช่ ว ย
รายบุคคล กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อ
บทเรียนและรูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล

วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนร่อนพิบูลย์
วิทยา อํ าเภอร่อนพิ บูล ย์ จั งหวัด นครศรีธรรมราช
จํานวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ
20 คน ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือวิจั ย คือ แผนการจั ดการเรีย นรู้
ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบการจัดกลุ่ม
แบบช่วยรายบุคคลเวลา 10 ชั่วโมงและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.85

เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองมี ขั้ น ตอน
ดําเนินงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อประสานงาน
ขั้น ตอนที่ 2 ทํา ความเข้าใจและเก็บ ข้อมูล ก่อ น
ลงมือ ปฏิบัติ ขั้น ตอนที่ 3 จัด การเรีย นรู้แ ละ
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบหลังการทดลอง
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว และสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน

แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
แท้ จ ริ งใช้ แบบแผนการวิจั ย แบบมี การสุ่ ม มี กลุ่ ม
ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อ
บทเรียน และกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล มีการ
ทดสอบหลังการทดลอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการต่ อ บทเรี ย นและ
รูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ ท่ า กั บ
84.50 และ 85.75 ตามลําดับสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าวิธีการสอนทั้ง 2 วิธีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้
ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีส่วนร่วม มีบทบาทในการทํางาน
รู้จักการพึ่งพา หันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน
ทํ า ให้ นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและรู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ อภิปรายผลร่วมกันดังที่อัศวชัย ลิ้มเจริ ญ
(2546) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์จะประสบความ
สํ า เร็ จได้ นั้ น ต้ องมี องค์ ประกอบสํ า คั ญคื อผู้ เรี ย น
เรียนเป็นกลุ่ม คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
สอดคล้ องกับ ชนัน ทิต า ฉัต รทอง และ อัศ นีย์
สว่า งศิล ป์ (ม.ป.ป.) กล่ าวว่ า การจั ดกระบวนการ
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เรียนรู้สําหรับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นั้น ผู้สอนควร
จัดโดยคํานึงถึงความแตกต่า งระหว่า งบุค คลเพื ่อ
พัฒ นาผู้เ รีย นให้มีความรู้ความสามารถได้อย่างเต็ม
ศั กยภาพ และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ ขนิ ษฐา
ศรีวรกุล (2553) และ ฐิรนันท์ มณีรัตน์ (2553) พบว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ผู้ศึกษา
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
ต่ อ บทเรี ย นและรู ป แบบการจั ด กลุ่ ม แบบช่ ว ย
รายบุค คล ไม่แ ตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํ า คัญ ทาง
สถิติที ่ร ะดับ .05 ซึ ่ง ไม่เ ป็น ไปตามสมมติฐ านที่
ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ
ส่ง ผลต่อ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นคณิต ศาสตร์
ไม่ แตกต่ า งกั น เป็ น วิ ธี การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ดี พอ ๆ
กันดังที่ผลการวิจัยของ ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ และ
บํ า รุ ง ชํ า นาญเรื อ (2554) พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ การ
เรีย นวรรณคดีไทยของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์
สู ง กว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวรรณคดี ไ ทยของ
นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 2 ที่จัด การเรีย นรู้
แบบปกติ และนารถนารี อิ น ฒะสอน (2550)
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI หรือการสอนแบบจัด
กลุ่มช่วยรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่สอน
แบบปกติ สอดคล้องกับ จิราภรณ์ นวลละอองและ
คณะ (2555) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบ
กลุ่มช่วยรายบุคคลสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปกติ และพั น ทิ พ า ทั บ เที่ ย ง (2550) พบว่ า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับนักเรียนที่ได้รับ
การจัด การเรีย นแบบแบ่งกลุ่ม ช่ว ยรายบุคคล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน

59

สรุป
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและ
รู ป แบบการจั ด กลุ่ ม แบบช่ ว ยรายบุ ค คล เท่ า กั บ
84.50 และ 85.75 ตามลําดับสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
80 ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งสองวิธี คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การต่อบทเรียนและรูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่ว ย
รายบุคคล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครู ส ามารถนํ า การจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
รู ป แบบการต่ อบทเรี ย นและรู ป แบบการจั ด กลุ่ ม
แบบช่ ว ยรายบุ คคล ไปใช้ ในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อั น จะส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
สามารถนําไปใช้ทําคู่มือครู
2. ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายวิชาการในโรงเรียน
หรื อ หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึ ก ษา สามารถนํ า การจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
รู ป แบบการต่ อบทเรี ย นและรู ป แบบการจั ด กลุ่ ม
แบบช่ ว ยรายบุ ค คล ไปเผยแพร่ ข ยายผลหรื อ
เสนอแนะแก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําวิจัยในลักษณะเช่นเดียวกันนี้กับ
นักเรียนในระดับชั้นอื่น เนื้อหาอื่น และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้ตามรูปแบบการต่อบทเรียนและรูปแบบ
การจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล มีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นใด เนื้อหาใด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง
2. ควรนําวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การต่ อบทเรี ยนและรู ปแบบการจั ดกลุ่ มแบบช่ วย
รายบุคคล ไปวิจัยและพัฒนาชุดการสอนกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ดีขึ้น

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

60

เอกสารอ้างอิง
ขนิษฐา ศรีวรกุล. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ รูปแบบการต่อบทเรียน (Jigsaw) และ
รูปแบบการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล (TAI)
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3. วิ ทยานิพนธ์ห ลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
จิราภรณ์ นวลละออง, ประยูร เทพนวล และ จุไรศิริ
ชูรักษ์. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคลกับ
การสอนปกติ. วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา,
5(2), 59-77.
ชนันทิตา ฉัตรทอง และอัศนีย์ สว่างศิลป์. (ม.ป.ป.).
คณิตศาสตร์ ม.3 คู่มือครูและแผนการจัดการ
เรียนรู้. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ฐิรนันท์ มณีรัตน์. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล.
ค้นเมื่อ 28 มกราคม 2557, จาก
http://www.thaiedresearch.org/thaied/sites
/all/modules/thaied/thaied/results.tpl.php?
table=thaied_results&-action=browse&cursor=40&-skip=30&-limit=30&mode=list&recordid=Thaied_results%3Fid%3D8890

ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน องค์
ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นารถนารี อินฒะสอน. (2550). การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่องคําและชนิดของคําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอน
แบบปกติ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ และ บํารุง ชํานาญเรือ. (2554).
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์
2 กับแบบปกติ. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย, 2(2), 185-197.
พันทิพา ทับเที่ยง. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI). วิทยานิพนธ์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มติชน. (2555). เผยสถิติ O-NET. ค้นเมื่อ 25
มกราคม 2557, จาก http://www.
unigang.com/Article/6647.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2557). ข่าว
การศึกษา ครูสอนผิดทางส่งผลโอเน็ตต่าํ
ซ้ําซาก. ค้นเมื่อ 25 มกราคม 2557, จาก
http://www.niets.or.th/index.php/
news_events/view/636/3.

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด.
อัศวชัย ลิ้มเจริญ. (2546). การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับการ
สอนปกติ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต, สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยีภภาคใต้
าคใต้ปีปีทที่ 6ี่ 8ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 1กรกฎาคม
มกราคม – ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
2558

61

