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ช่ือเร่ือง   ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  ท่ีมีผลต่อ
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  และความพึงพอใจ   
                              วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์3  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2  
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บทคดัย่อ 
 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และเป็นวิชาท่ีช่วยก่อให้ 

เกิดความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทาํให้โลกปัจจุบนัเจริญข้ึน นอก 
จากน้ีคณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมพฒันาความคิด  และพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย ์ ทาํให้รู้จกัคิด
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจและ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอนของ
ครูและนกัเรียน  แต่จากการศึกษาสภาพปัญหาพบวา่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2  
วิทยาลยัเทคนิคยะลา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งตํ่า  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  เป็นรูปแบบหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกบัการเรียนรายบุคคล เพื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้น
วิชาการและทกัษะทางสงัคม  โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตนเอง มีความรับผดิชอบ
ในการทาํงานร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ   1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์3  
เร่ือง ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2  ตามเกณฑ ์75/75   2) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) วิชา
คณิตศาสตร์ประยกุต ์3  เร่ือง ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2   3) เพื่อศึกษา
ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต ์3 เร่ือง ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2   4) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เร่ือง ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2   5) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) วิชา
คณิตศาสตร์ประยกุต ์3 เร่ือง ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี  2    
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น  ปีท่ี 2  
ปีการศึกษา 2553  วิทยาลยัเทคนิคยะลา  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เร่ือง ตรีโกณมิติ  
จาํนวน 35 คน  โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวจิยั  ประกอบดว้ย   1) แผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้  
แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  จาํนวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ ประเมินโดย ผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่า
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สุด ( X  มีค่าเท่ากบั 4.84)  ประสิทธิภาพดา้น
กระบวนการ (E1)  และประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั  75.63/75.17  สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด   
2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  3   เร่ืองตรีโกณมิติ  เป็น
แบบทดสอบชนิดปรนยั  4  ตวัเลือก  จาํนวน  1  ฉบบั  มีค่าความยากง่ายของขอ้สอบอยูร่ะหวา่ง 0.33 - 
0.70  ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง  0.27 - 0.73  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.96   3) แบบทดสอบรวม
ประจาํหน่วยท่ี 1 - 3  จาํนวน 3 ฉบบั  มีค่าความยากง่ายของขอ้สอบอยูร่ะหวา่ง  0.50 - 0.73   ค่าอาํนาจ
จาํแนก อยู่ระหว่าง  0.27 - 0.73  และค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง  0.77 - 0.79   4) แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นสงัคม  ซ่ึงเป็น
แบบประมาณค่า (Rating  Scale) มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( X มีค่าเท่ากบั 11.18)   
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  
ซ่ึงเป็นแบบประมาณค่า (Rating  Scale)  มีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 1.93 - 4.13 และค่าความเช่ือมัน่
อยู่ระหว่าง 0.85  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ค่าดชันีประสิทธิผล  และการทดลองค่าทีชนิดกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for 
dependent group) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3  
เร่ือง  ตรีโกณมิติ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2   มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบั 85.22  และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  เท่ากบั  80.71   ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 75/75  ท่ีกาํหนด
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
    3.   ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์3 เร่ือง ตรีโกณมิติ  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี  2  
มีค่าเท่ากบั 0.74695  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ  74.695 
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    4.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  (TAI)  วิชา
คณิตศาสตร์ประยกุต ์3  เร่ือง  ตรีโกณมิติ  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย( X )  
เท่ากบั  12.14  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  เท่ากบั  1.33  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่นกัเรียนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นดา้นความรับผดิชอบกระบวนการกลุ่ม อยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย ( X )  
เท่ากบั  12.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  เท่ากบั  1.36  นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้น
กระบวนการกลุ่ม อยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย ( X )  เท่ากบั  12.10  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
เท่ากบั  1.32  และนกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นสังคมอยูใ่นระดบัดี  มีคะแนนเฉล่ีย ( X )  
เท่ากบั  12.00  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  เท่ากบั  1.31  ตามลาํดบั 
    5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์3  เร่ือง  ตรีโกณมิติ  โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  ( X )  เท่ากบั  4.16   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) เท่ากบั  0.26   
    โดยสรุปการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) มีประสิทธิภาพ
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ งในด้านผลสัมฤทธ์ิ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน  จึงควรสนบัสนุนให้ครูนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมต่อไป 

 


