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การวิจัยครังนีจึงมีความมงหมายเื่อเรียบเทียบลสัมทธิทางการเรียนวิาคิตาสตร
เรื่ อ ง ที บ ท ท ากรั ส สั ม ั น ธภารหว า งบ ค คล แลการคิ ด วิ เ คราห องนั ก เรี ย นั น
มัธยมึกาที่ 2 รหวางการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรแบบ  กับแบบ  เครื่องมือที่
นการวิจัยมี 3 นิด ดแก แนการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรแบบ  แลแบบ 
อยางล  แน ทําการสอนแนล 2 ั่วมง แบบทดสอบนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2
ฉบับ  ล 3 อ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดลสัมทธิทางการเรียน ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราห แลแบบวัดสัมันธภารหวางบคคล นิดมาตราสวนรมาคา  รดับ จํานวน 1
ฉบับ 2 อ สิติที่นการวิเคราหอมล ดแก รอยล คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราน แล
ทดสอบสมมติานดวย  2
ลการวิจัย บวา นักเรียนกลมที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรแบบ 
กับแบบ  มีลสัมทธิทางการเรียนวิาคิตาสตร เรื่อง ทีบททากรัส มีสัมันธภา
รหวางบคคลแลความสามารนการคิดวิเคราห มแตกตางกัน
คําสําคัญ : การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรแบบ  แลแบบ  ความสามารนการคิด
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ABSTRACT
This study aimed to compare mathematics learning achievements
entitled Pythagoras theorems, interpersonal relationships, and analytical thinking
for Matthayomsueksa 2 (grade 7) between collaborative STAD learning and TAI.
Three type of the instruments used in this study were : plans for organization
of collaborative STAD learning and TAI, 7 plans each, each plan taught for 2
hours ; of 2 tests with 30-item 4-choice each : Test 1 was a test of learning
achievement ; Test 2 was a test of analytical thinking test ; and a 20-item 5rating-scale inventory on interpersonal relationship. The statistics used for
analyzing the collected data were percentage mean standard deviation and
Hotelling T2 was employed for testing hypotheses.
The result of the study showed that the group of the students who
learned using collaborative STAD learning and the group of the students who
learned using TAI did not have different mathematics learning achievements ;
interpersonal relationships analytical thinking ability.
Key words : collaborative STAD learning and TAI , analytical thinking
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วา ผูเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทําในกิจกรรมเพื่อจะใหบรรลุเปาหมาย และจะตองสรางความรูดวย
ตนเองโดยมีครูเปนผูวยเอื้อกระบวนการสรางความรูของผูเรียนดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน
แตละคนตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจภายในคนพบคุณคาความสามารถของตนเอง มีความ
มั่นใจและภูมิใจในตนเองว าสามารถทํางานดอยางมี ประสิทธิ ภาพ ึ่งหลักการเหลานี้สอดคลองกั บ
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาคณิตศาสตรโดยมุ งใหผูเรียนดเรียนรูกระบวนการและสามารถนํ า
ทักษะที่ตนมีอยูมาใเพื่อแกปหาใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการอยางมั่นใจ
จากการที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี นโยบายการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่น (L Assessment System หรือ LAS) สําหรับ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศใหดมาตรฐานโดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา
2 เปนตนมา ึ่งสรุปโดยภาพรวม นักเรียนั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต  ปการศึกษา 2 มีผลสัมทธิเลี่ยรอยละ 2 และปการศึกษา 2
เลี่ยรอยละ  ึ่งถือวาต่ํากวาวิาอื่น  มากสวนผลการประเมิน (LAS) โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
วิาคณิตศาสตรของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2 พบวานักเรียนมีผลสัมทธิเลี่ย
รอยละ  ึ่งถือวาต่ํามากขอมูลดังกลาวเปนตัวบงี้วาสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในระดับมัธยมศึกษาควรดรับการปรับปรุงและพัฒนา ปหาที่พบเสมอคือ ครูมักใวิธีการอธิบายและ
แสดงเหตุผลในขั้นตอนตาง  โดยการเขียนสิ่งที่อธิบายบนกระดาน สิ่งที่นักเรียนดจะเปนความรูและ
ความจําเทานั้น การสื่อสารระหวางครูกับนักเรียนจะเปนการตอบคําถามของครู เมื่อนักเรียนตอบผิดครู
จะม อ ธิ บ ายว า ทํ า มจึ ง ผิ ด ครู ผู ส อนจะถามปเรื่ อ ย  จนกว า จะด คํ า ตอบที่ ถู ก ต อ ง ึ่ ง จาก
ประสบการณการสอนนักเรียนในระดับั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา เหนวานักเรียน
มอบแสดงวิธีคิด จะเขียนเพาะคําตอบสงครูและมอธิบายกระบวนการคิด สภาพการเรียนการสอน
ครูยังคงใวิธีเดิม  และเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาควรจะปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู ปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดวย ครูยุคใหมตองเสาะแสวงหาความรูเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
การศึกษาแนวคิ ดเกี่ยวกั บการแกปหาทางคณิตศาสตร พบวา ประเดน ที่สําคัที่สุด คื อ
ผูเรียนจะตองมีขั้นตอนในการคิด โดยเขาใจปหาอยางแจมัด สามารถแจงเปนขอ  วิเคราะหขอมูล
ตาง  เพื่อเปนแนวทางในการคนหาคําตอบของปหา วิธีการสอนในรูปแบบตาง  เปนสิ่งสําคัและ
จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองรูเพื่อจะดจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผลดีแกผูเรียนและวิธีการสอน
ใด  กตามที่ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน มีความสนใจ และมีความเขาใจในบทเรียนนั้น นับด
ว า เป น วิ ธี ก ารสอนที่ ดี การที่ จ ะเลื อ กวิ ธี ก ารสอนใดนั้ น จะต อ งพิ จ ารณาที่ เ นื้ อ หาด ว ย วิ ธี ก ารสอน
คณิตศาสตรมีหลายวิธี เน วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบอธิบายเหตุผล การสอนแบบใคําถาม
การสอนแบบสาธิต แบบทดลอง แบบโครงการ แบบอุปนัย แบบนิรนัย แบบคนพบ วิธีสอนแบบผสม
และการสอนแบบรวมมือ เปนตน ในการกลาววาบทเรียนนี้เหมาะสมกับวิธีการสอนนี้หรือวิธีสอนนี้ดีกวา
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วิีสอนนั้นจึงมเปนการกองนัก เพราะการเรียนการสอนคิาสรจะประสบลสําเร็จองอาัย
ปจจัยาง ๆ มาประกอบกันและครควรพิจาราสิ่งาง ๆ คือ จดมงหมายองคิาสรเนื้อหา ัวคร
นักเรียน เวลา และสื่อการเรียนการสอนอีกดวย
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนร   เปนวิีการเรียนการสอนหนึ่งที่
สามารนํามานการพัฒนาการเรียนการสอนดยเนนเรียนเปนสําคัญ และคํานึงึงความแกาง
ระหวางบคคลเปนการจัดกิจกรรมที่องการเนนหนักเรียนที่มีความสามารแกางกันดเรียนรรวมกัน
เกิดความรวมมือความรับิดอบและการวยเหลือกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ลอดจนการกการทํางานรวมกันกับอื่น5 การจัดการเรียนการสอนดยทั่วปพบวา หความ
สนจเกี่ยวกับความสัมพันระหวางเรียนนอยมาก สวนหญมงการปิสัมพันระหวางครกับเรียน
เรียนกับบทเรียน ความสัมพันระหวางเรียนเปนมิิที่มักจะกละเลยหรือมองามป ทั้ง ๆ ที่มี
ลการวิจัยี้ัดเจนวาความรสึกองเรียนอนเอง อรงเรียนครและเพื่อนรวมั้น มีลอการเรียนร
มาก นอกจากนี้การจัดกิจกรรมกลมดยการกระนหนักเรียนมีสวนรวม เปนการวยสนับสนนและ
ส ง เสริ ม ห เ กิ ด การคิ ด วิ เ คราะห แ ละสร า งสรรค  ดยคร เ ป น  อํ า นวยการนการอภิ ป ราย
ซึ่งกระบวนการนี้มีความสําคัญพอ ๆ กับเนื้อหาและการพัฒนาทักะเพื่อการเรียนรอื่น การเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนร   มีวิีการสอนที่นิยมดังนี้ คือ การแงันระหวางกลมดวย
เกม  การแบ ง กล ม ามลสั ม ทิ  การจั ด กล ม แบบกล ม  ว ยเป น รายบ ค คล 
ปรแกรมการรวมมือนการอานและการเียน  จิกซอว  การรวจสอบเปนกลม 
การเรียนรวมกัน  และการเรียนแบบรวมมือรวมกลม  ซึ่งเปนวิีการสอนที่ลอด
คาบเรียนหรือลอดกิจกรรมการเรียนนและคาบ
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรแบบ  เปนวิีการสอนหนึ่งองการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรที่วยพัฒนาหเรียนเกิดการเรียนรดดี ดยมีหลักการจัดกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ คือ แบงเรียน
เปนกลม กลมละ  คน ดยและกลมจะมีนักเรียนที่มีความสามารทางการเรียนแกางกัน การจัด
กิจกรรมจะเริ่มนจากครนําเสนอบทเรียน แลวจึงหนักเรียนทํางานเปนทีมหรือเปนกลม และเมื่อมั่นจ
วานักเรียนทกกลมมีความรความเาจนบทเรียนจึงทําการทดสอบยอยดยที่มหนักเรียนปรึกาหารือ
กัน คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยองนักเรียนและคนจะกเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน จากนั้น
จึงนํามาคิ ดเปน คะแนนเลี่ ยแบบกลม ซี่งกล มที่ทําคะแนนด ดีที่สดจะดรั บบประกาหรื อรางวั ล
กิจกรรมดังกลาวางนจะดําเนินการเปนวงจร ดยเริ่มนั้งแครนําเสนอบทเรียน การทําแบบกหัด
เปนกลม และการทําแบบทดสอบยอย ดังนั้นสมาิกนกลมจะองวยเหลือ ซึ่งกันและกัน มีการ
ทํ า งานที่  ด รั บ มอบหมายร ว มกั น และแก ป ญ หา า ง ๆ ห บ รรล  ลสํ า เร็ จ ร ว มกั น กล ม จะประสบ
ความสําเร็จหรือมึ้นอยกับความสามารองสมาิกภายนกลม และการเรียนรที่วยเหลือรวมกันเปน
สําคัญ สวนการเรียนแบบกลมวยเปนรายบคคล หรือแบบ  เปนกิจกรรมที่เนนการเรียนรองเรียน
และบคคลมากกวาการเรียนรนลักะกลม เหมาะสําหรับการสอนคิาสร ซึ่งเรียนและคน
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จะเรียนรการทํางานตาระดับควาสาารของตน เื่อทํางานนสวนของตนเองเสรจแลวจะจับคหรือ
เขากลทํางานตาขันตอนตอป
วิจัยนานะที่เปนครสอนกลสาระการเรียนรคิตศาสตร ดศึกษาสภาปญหาและ
เหตลที่กลาวาขางตน จึงสนจที่จะนําวิธีสอนแบบรวือกันเรียนรแบบ STAD และแบบ TAI
าชนการจัดกิจกรรการเรียนการสอนเื่อเปรียบเทียบลสัทธิทางการเรียนวิชาคิตศาสตร
เรื่ อ งทษี บ ทป ท ากรั ส สั  ั น ธภาระหว า งบ ค คล และการคิ ด วิ เ คราะห ของนั ก เรี ย นชั น
ัธยศึกษาปที่ 2 อันเปนประยชนตอการันาควาสาารทางดานคิตศาสตรของเรียนนดาน
ตาง  หสงขึน และยังเปนประยชนตอครสอนที่จะนําปชนการจัดกิจกรรการเรียนการสอน
เื่อันาการเรียนการสอนกลสาระการเรียนรคิตศาสตรอยางีประสิทธิภาและบรรลจดงหาย
ของหลักสตรการศึกษาตอป
วยรวิจัย
เื่ อ เปรี ย บเที ย บลสั  ทธิ ท างการเรี ย นวิ ช าคิ ต ศาสตร เรื่ อ ง ทษี บ ทป ท ากรั ส
สัันธภาระหวางบคคล และการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชันัธยศึกษาปที่ 2 ระหวางกลที่เรียน
ดวยการเรียนแบบรวือกันเรียนรแบบ STAD กับแบบ TAI
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ชนการวิจัยครังนี ดแก นักเรียนชันัธยศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 21 ของรงเรียนรานวิบลวิทยา อําเภอขนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 247 คน
จาก 7 หองเรียน
2. กลตัวอยาง
กลตัวอยางที่ชนการวิจัยครังนี เปนนักเรียนชันัธยศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 21 ของรงเรียนรานวิบลวิทยา อําเภอขนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 68 คน
จากจํานวน 2 หองเรียน ึ่งดาดยวิธีสแบบกล   S) ชหองเรียน
เปนหนวยของการส จากนันวิจัยสวิธีการเรียนเขากล ึ่งหกลหนึ่งชวิธีการเรียนแบบ STAD
และอีกกลหนึ่งชวิธีการเรียนแบบ TAI
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ I ) ดแก วิธีการเรียน คือ
1) วิธีการเรียนแบบรวือกันเรียนรแบบ STAD
2) วิธีการเรียนแบบ TAI
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.2 ตัวแรตาม D  ดแก
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคิตาสตร เรื่อง ทฤีบททาโกรัส
2 สัมันธาระหวางบคคล
 การคิดวิเคราะห
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี  ชนิด คือ
1. แผนการจั ดการเรี ย นรู วิ ช าคิ ต าสตร ค2101 ชั้ น มั ธ ยม ก า ที่ 2 เรื่ อ ง
ทฤีบททาโกรัส แบงเน 2 แบบ  ละ  แผน ทําการสอน แผนละ 2 ชั่วโมง คือ
1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ TAD
1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบ TA
2. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ  ละ 0 ขอ คือ
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความยากตั้งแต .21 ง .80
และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .2 ง .2 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห มีคาความยากตั้งแต .0 ง .4 และ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .24 ง .84 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
. แบบวั ด สั ม ั น ธาระหว า งบ ค คล เ น ชนิ ด มาตราส ว นระมาค า  ระดั บ
จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .48 ง .9 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .94
การเกรวรวมอม
วิธีการเกบรวบรวมขอมูลดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบกอนการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคิตาสตร เรื่อง ทฤีบททาโกรัส แบบวัดสัมันธาระหวางบคคล และแบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะหที่สรางข้น วัดกับนักเรียนกลมทดลองทั้งสองกลม
2. ดําเนิ น การทดลองสอนโดยผู วิ จั ย ทําการสอนกั บกล มทดลองทั้งสองกล มใชเนื้ อหา
เดียวกันแตจัดกิจกรรมการเรียนรูตางกัน คือ กลมทดลองที่ 1 ใชการจัดการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูแบบ TAD และกลมทดลองที่ 2 ใชการจัดการเรียนแบบ TA จนครบทกแผน โดยแตละ
แผนมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
2.1 กลมทดลองที่ 1 จัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ TAD มีขั้นตอนดังนี้
2.1.1 การนําเสนอบทเรียนทั้งชั้น ครูเสนอความคิดรวบยอดใหมหรือบทเรียนใหม
โดยการบรรยายหรืออิราย หรือใชสื่อตาง  เื่อใหนักเรียนเขาใจ
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 การเรียนกลมยอย จัดนักเรียนเนกลม  ละ 4 คน โดยคละความสามารถ
กันในแตละกลม ่งสมาิกในกลมจะตองทํากิจกรรมตามที่ครเตรียมวใ สมาิกในกลมตองวยเลือ
่งกันและกัน เพื่อใเกิดการเรียนรและความสําเรจของทีม
 การทดสอบยอย ลังจากนักเรียนเรียนจบเนือายอยตามแผนการจัดการ
เรียนรแลว ทกคนจะดรับการทดสอบ ่งมอนาตใวยเลือกัน ทกคนทําขอสอบตามความสามารถ
ของตนเองเนรายบคคล
4 การตรวจผลการทดสอบ เนการนําคะแนนของแตละคนที่ดจากการทํา
แบบทดสอบมาเทียบกับคะแนนาน ่งคะแนนที่ดจะเนคะแนนความกาวนาของผเรียนแลวนํา
คะแนนความกาวนาของแตละคนมาาคาเลี่ยของกลม
 การดรับการยกยอง เนการใรางวัลกลมที่ดรับคะแนนเลี่ยตามที่
กํานดว คือ กลมยอดเยี่ยม กลมดีมาก และกลมดี
 กลมทดลองที่  จัดการเรียนแบบ  มีขันตอนดังนี
 ขันการเขากลม ครแจงวัตถระสงคในการเรียนใผเรียนดทราบ อธิบาย
ขันตอนและเอกสารระกอบการเรียนในการจัดกลมผเรียน ครจะแบงกลมนักเรียนคละความสามารถ
เกง านกลาง และออน เนอัตราสวน      ตามลักการเนเดียวกับ  และนักเรียนเขากลม
ของตนเอง เพื่อทํากิจกรรม
 ขันนําเสนอบทเรียน ครสอนเนือาแกนักเรียนตามเนือาในแตละนวย
การเรียนโดยใสื่อการสอน สาธิต รือยกตัวอยางระกอบเพื่อความเขาใจ
 ขันการกากลมยอย ในักเรียนกาเอกสารแนะนําบทเรียน และทํา
แบบกทักะแตละตอนที่ครเตรียมวใ แลวนักเรียนแตละกลมจับคกันเพื่อวยตรวจผลงานใกัน
และกัน ากพบวาสมาิกมผานในตอนใดกลมจะตองวยกันอธิบายรือสอนใเขาใจกอนที่ถามคร
4 ขันการทดสอบยอย ครแจกแบบทดสอบยอย บับ  ใกับนักเรียน
ที่ทําแบบกทักะครบทกตอนแลว่งนักเรียนจะตองผานเก  ขน ากคนใดมผานเก
ครใความ วยเลือโดยเรีย กนั กเรีย นมาทํ าการสอนเพิ่มเติ ม แลว ใ ทําแบบทดสอบยอยบับ 
ตอ เมื่อสอนจบนวยการเรียน ครจะทํ าการสอนรวมทังั นโดยทําการสอนสร บทเรียนใกับ
นักเรียนโดยใครอบคลมเนือาของบทเรียน
 ขันการใคะแนนและความสําเรจของกลม ดจากการนําคะแนนการ
ทดสอบรวมระจํานวยของสมาิกมาเลี่ย
 ทดสอบลังการทดลอง  โดยใแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิาคิตาสตร เรื่อง ทฤีบททาโกรัส แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะ และแบบวัดสัมพันธาพ
ระวางบคคลดเดิม วัดกับนักเรียนกลมทดลองทังสองกลม
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 นําลาสอบมาคะแนนามเาคะแนนองแบบทดสอบและแบบ
ดแลนําอมลทดาามาทําาิเคาะอมลอ
การจักราลการวิราล
 าคาเลองาสางแบบดสมนธาะางบคคล เนแบบมาาสนะมา
คา (atig Scale)  ะดบ และมเาคะแนนคอ9
คําถามเชิงนิมาน (Positive Scale)
เนดอางิง
เทาบ  คะแนน
เนด
เทาบ  คะแนน
มแน
เทาบ  คะแนน
มเนด
เทาบ 2 คะแนน
มเนดอางิง เทาบ  คะแนน
คําถามเชิงนิเสธ (Negative Scale)
เนดอางิง เทาบ  คะแนน
เนด
เทาบ 2 คะแนน
มแน
เทาบ  คะแนน
มเนด
เทาบ  คะแนน
มเนดอางิง เทาบ  คะแนน
เทชนาแลคามมาองคาเลคําอบแบบสอบถาม ดงน
คาเล   
มาถง ะดบมาทสด
คาเล   
มาถง ะดบมา
คาเล 2  
มาถง ะดบานลาง
คาเล   2
มาถง ะดบนอ
คาเล   
มาถง ะดบนอทสด
2 เ  บเท  บลส ม ทธิ ท างาเ  นิ ช าคิ  าส เ  อ ง ท บ ท ท า ส
สมนธาะางบคคล และาคิดิเคาะ ะางลมทเนดาดาเน
แบบ S และแบบ  ดช otellig 2
สรุปผลการวิจัย
ลาเ บเท บลสมทธิทางาเ นิช าคิาส เอง ทบ ท ทา ส
สมนธาะางบคคล และาคิดิเคาะ องนเนชนมธมาท 2 ะางลม
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ทดลองทัง 2 กลุม วิัยดทดสอบความแตกตาง ดยใวิธีการทางสถิติ Hotelling T2 ดังแสดงใน
ตาราง
ตาราง

ตัวแปร
วิธีสอน

ลการเปรียบเทียบลสัมทธิทางการเรียน สัมันธาระวางบุคคล และการคิด
วิเคราะองนักเรียนันมัธยมกาปที่ 2 ดยใวิธีการัดการเรียนรตางกัน
สถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
Wilk’s Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Value
.096
.904
.107
.107

F
2.276a
2.276a
2.276a
2.276a

Hypothesis df
3
3
3
3

Error df
64
64
64
64

p
.088
.088
.088
.088

ากตาราง บวา นักเรียนที่เรียนดวยการัดการเรียนแบบรวมมอกันเรียนรแบบ T
และแบบ T มี  ลการเรี ย นร  ม แ ตกต า งกั น ทั ง 3 ด า น ค อ ด า นลสั ม ทธิ ท างการเรี ย น
ดานสัมันธาระวางบุคคล และดานการคิดวิเคราะ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ากลการวิัยบวา นักเรียนกลุมที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมอกันเรียนรแบบ T
และกลุมที่เรียนดวยการเรียนแบบ T มีลสัมทธิทางการเรียนวิาคิตาสตรเร่อง ทีบทปทา
กรัส มแตกตางกัน ทังนีอาเปนเราะวาวิธีการเรียนแบบรวมมอกันเรียนรแบบ T มีุดเดนในการ
ตัดสินลสาเรองกลุมกลาวคอ เปนการนาคะแนนันาตนเององแตละคนมาตัดสินลสาเร อง
กลุม ดยทาคะแนนใสงกวาคะแนนานองตนเอง สวนนักเรียนที่เรียนออนมีอกาสทาคะแนนใกลุม
ดงายน สวนวิธีการเรียนแบบ T นักเรียนสามารถันาตนเองดตามความสามารถ นักเรียนที่เรียน
เกงสามารถทากิกรรมเสริมบทเรียนรอกิกรรมอ่นที่ทาทายความสามารถมากน สวนนักเรียนที่เรียน
ออนะตองกทักะเิ่มเติมในสวนที่ตนเองมเาใ และกนเกิดความานา แตวิธีการเรียนทังสอง
วิธีตางมีวัตถุประสงคมุงตรงปในทิทางเดียวกันคอ มุงวยใเรียนดเรียนรเนอาสาระตาง  ดวย
ตนเองและดวยความรวมมอความวยเลอากเ่อน  อีกทังนักเรียนทังสองกลุมยังดันาทักะ
ทางสังคมตาง  ากการเรียน เน ทักะการแสวงาความร ทักะการคิด ทักะการแกปาและ
อ่น  ่งสอดคลองกับแนวคิดองิมันธ เดะคุปต ที่ดกลาวววาการเรียนรแบบรวมมอกัน เปน
วิธีการเรียนที่สรางความสัมันธที่ดีระวางสมาิกทุกคนเราะทุกคนรวมมอใน การทางานกลุม เรียน
ทุกคนมีอกาสคิด ด แสดงความคิดเนและลงมอกระทาอยางเทาเทียมกัน สงเสริมใเรียนวยเลอ
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กัน สงเสริมหผเรียนรจักิิเราห ลสงเสริมทักษทางสังม เน การอยรมกันยมนุษย
สัมพันธที่ีตอกัน เาจกันลกัน รมทังเสริมทักษการสื่อสาร ทักษการทางานเปนกลุม สิ่งเหลานี
จเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหสงึน สอลองกับงานิจัยองพันทิพา ทับเที่ยง ที่ทาการิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทางานกลุม ลามงทนนการเรียน
ิาิตศาสตร องนักเรียนันปรมศึกษาปที่  ที่รับการจัการเรียนบบรมมือบบบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์  กับการจัการเรียนบบรมมือบบกลุมยรายบุล  ผลการิจัยนีอ
นพบปรเนหนึ่งที่เกี่ยกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนา นักเรียนที่เรียนบบรมมือ
บบบงกลุมผลสัมฤทธิ์  กับเรียนบบรมมือบบกลุมยรายบุล  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนิาิตศาสตรมตกตางกัน ลงานิจัยองพรจน เบุนท ที่ทา การิจัยศึกษา
ผลการเรียนบบรมมือ  ิธีที่มีผลตอทางการเรียนิาิตศาสตรลามรมมือนการทางาน
กลุ มองนั กเรี ย นั น มัธ ยมศึ กษาปที่  พบ านักเรีย นที่เ รี ยนบบร มมือบบกลุม ยรายบุ ลมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นิ  าิ ต ศาสตร  ม ตกต า งกั บ นั ก เรี ย นที่ เรี ย นบบร  มมื อ บบบ ง กลุ ม
ผลสัมฤทธิ์ ลสอลองกับงานิจัยองิเอร  ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลามพึงพอจนการเรียนองนักเรียนันมัธยมศึกษาที่รับการสอนยิธีการเรียนรบบรมมือ
ลการหรางัล ผิจัยบงนักเรียนออกเปน  กลุม ือกลุมที่  เรียนรบบรมมือลรับรางัล
เปนกลุม กลุมที่  เรียนรบบรมมือกันลรางัลเปนรายบุล ลกลุมที่  เปนกลุมบุม
ผลการิจัยพบานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมตกตางกัน
นอกจากนันล รผสอนมีบทบาทสาัยิ่งนการจัการเรียนร ยรเปนผีจงกรอบการ
จักิจกรรม กติกา ิธีการเรียน หเปนปตามลาับันตอน มีการนาเาสบทเรียนยเกมหรือเพลงเพื่อ
สรางบรรยากาศนการทางานลการเรียนรมกัน สื่อที่ทาหนักเรียนเหนเปนรปธรรม
ยกตั อยางปรกอบลอธิบายอยางั เจน รมทั งหกปิ บัติยร อยนนาก อนจักลุ มห
นักเรียนปิบัติงานรมมือกันเรียนร อยลการปิบัติงานกลุมลปรับกพฤติกรรมที่มเหมาสม
หสมาิกทุกนรมมือกันเรียนร ยเหลือกันลกัน ยกยองหรางัลลกลาามเยเมื่อทางาน
ปรสบามสาเรจ ังนิองิมลรัตน สุนทรรจน ที่กลาึงบทบาทองรนการจัการเรียน
บบรมมือกันเรียนรา รมีหนาที่ีจงกรอบกิจกรรมหนักเรียนทุกนเาจิธีการ กติกา ล
เลานการท างาน อี กทั งส งเสริ มบรรยากาศที่ ส รางเสริ มการศึ กษา น  า การลกเปลี่ ย นเรี ย นร
ตลอจนทาหนาที่หาปรึกษา อยติตามามกาหนาลหมั่นหรงเสริมสม่าเสมอ รรเาป
ยเหลือนักเรียนลนักเรียนบางนอาจมีบทบาทยเหลือรกากับลพฤติกรรมองเพื่อนย
จากเหตุผลังกลาสนับสนุนานักเรียนที่เรียนยบบรมมือกันเรียนรบบ  กับบบ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนิาิตศาสตร เรื่อง ทฤษีบทปทากรัส มตกตางกัน
 ผลการเปรียบเทียบสัมพันธาพรหางบุล องนักเรียนันมัธยมศึกษาปที่  รหาง
การเรียนบบรมมือกันเรียนรบบ  กับบบ  มมีามตกตางกัน อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
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 สาหรัการนาผลการวิจัยใช
 ในการจัการเรียนรวมมือกันเรียนรนัน จะเหนวานักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนละรจักวิธีการางานเนกลม มีความรัผิชอในหนาี่ี่นเองรัมอหมายมีการก
ิัิในการากักษะ จึงควรนาวิธีการเรียนรวมมือใชในวิชาคิศาสรเนือหาอื่น 
อ
 ในการจักระวนการกลมสาหรัการเรียนรวมมือ เมื่อาเนินการจนจหนวย
การเรียนรใลว หากจะเริ่มเรียนในหนวยการเรียนรอ ครควรสัเลี่ยนกลมนักเรียนใหม เพื่อให
นักเรียนสรางความสัมพันธ
ความคนเคยกัเพื่อนคนอื่น  ในหองอันจะสงผลใหนักเรียนมี
ิสัมพันธกัเพื่อนมากขึน ละสามารถพันาความสามารถในการางานกลมของนักเรียนใหีขึน
วย
 ในการจักิจกรรมระหวางการเรียนรวมมือัง  ละ  ละ
ชั่วมงครควรมีกิจกรรมเสริมเรียมวใหกนักเรียน ึ่งนักเรียนี่เรียนเกงสามารถากิจกรรมเสริม
เรียนหรือกิจกรรมอื่นี่าายความสามารถมากขึน
 ในการจักิจกรรมการเรียนการสอนในชวงรก ครควรสรางรงเสริม หรือใหรางวัล
เชน ใหรางวัลเนสิ่งของ การมอระกาศนียัร คาชมเชย เพื่อกระนใหนักเรียนมีความพยายาม
กระือรือรนในการเรียนร ังในระหวางการเรียน หรือหลังจหนวยการเรียน หรือหลังจละ
ชั่วมง ครจะองชีจงใหนักเรียนเขาใจวาในการขงขันระหวางกลม เนการขงขันเพื่อใหรรล
ถึงเาหมายของนเองหรือของกลมเานัน มควรขงขันเพื่อใหรางวัลหรือเพื่อการเอาชนะเพียง
อยางเียว
 สาหรัการวิจัยครังอ
 ควรนาวิธีการจัการเรียนรวมมือกันเรียนรวิธีอื่น ลองใชกัเนือหาหรือ
รายวิชาคิศาสรอื่น  เพื่อศึกษาถึงความเนละผลลัพธี่เกิขึนวามีความกางจาก
ผลการวิจัยครังนีหรือม อยางร
 ควรนาวิธีการจัการเรียนรวมมือกันเรียนรลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของวิธี
การเรียนี่มีอัวรอื่น  วามีความสาคัอการเรียนรของผเรียนหรือม อาิ ความสามารถใน
การกหา การใหเหผล การสื่อสาร การสื่อความหมายางคิศาสร การนาเสนอละการ
เชื่อมยงความราง  างคิศาสร
 ควรนาวิธีการจัการเรียนรวมมือกันเรียนรมาระยกใชกักระวนการจั
งกลม ยเอกาสใหผเรียนมีอิสระในการเลือกกลมามความสมัครใจ เพื่อพิจาราผลการ
ลองวาเนอยางร
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