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บทคัดย่อ 
            การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะหคอนขางต  า เนื องจากนักเรียนไมสามารถ

เรียงล าดับความคิด  วิเคราะหโจทยปญหาและแกปญหาได ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน       

คณิตศาสตรควรหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที หลากหลาย ที มุงเน้นใหนักเรียนไดฝกทักษะ

กระบวนการคิด รจูักคิดอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแกปญหาอยางชาญฉลาด และรูจักการท างานเปนกลุม 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพี

ทาโกรัส ที มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) เพื อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ



เรียนรู้ (3) เพื อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที  2  ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ  4MAT (4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ ความสามารถในการให้

เหตุผลของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT  กลมุตัวอยางที ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที   2  โรงเรียน

โนนสมบูรณ์วิทยา  อ าเภอเสิงสาง   ส านักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ภาคเรียนที    2  

ปการศึกษา  2554  จ านวน  72  คน ไดมาโดยสุ่มแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling)  เปนห

องเรียนเพื อแบงกลุมทดลองเปน 2 กลมุ กลุมละ 36 คน คือกลุมที จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ 

เทคนิค  TAI  และกลุมที จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  ใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูกลมุละ 19 

ชั วโมง เครื องมือที ใชในการวิจัย ไดแก (1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  

และแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT อยางละ 15  แผน  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จ านวน 30 ขอ มีคาอ านาจจ าแนกรายขอ ตั้งแต 0.22 - 0.79 และคาความเชื อมั นทั้งฉบับ 0.94  (3)  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  จ านวน 20 ขอ มีคาความยาก ตั้งแต 0.43 - 0.67  ค

าอ านาจจ าแนกตั้งแต 0.27 - 0.93  และคาความเชื อมั นทั้งฉบับ 0.89  และ (4) แบบวัดความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.39 

- 0.68  ค่าอ านาจจ าแนก 0.22 - 0.83  และค่าความเชื อมั นทั้งฉบับ  0.93  สถิติที ใชในการวิเคราะหข

อมูล ไดแก   คาเฉลี ย  สวนเบี ยงแบนมาตรฐาน  รอยละ  และทดสอบสมมติฐาน t-test  

(Independent  Samples) และใช้สถิติ  Hotelling’s       

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

   1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  เรื อง  

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  มีคาเทากับ  83.01/81.48 และประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบ  4MAT  มีคาเทากับ  85.98/78.80  ซึ งเปนไปตามเกณฑที ตั้งไว   คือ  75/75   

 2.  คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI   

เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  เทากับ  0.7780 หรือคิดเปนรอยละ  77.80 และคาดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  เทากับ  0.7505 หรือคิดเปนรอยละ  75.05   

   3.  นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และนักเรียน

ที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกต่างกัน   



 4.  นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และนักเรียน

ที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์   และ

ความสามารถในการให้เหตุผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ .05 

 โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู แบบ  4MAT สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  2  วิธ ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการให้

เหตุผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ที แตกต่างกัน  ดังนั้นครูผู้สอนควรสามารถเลือกวิธี

สอนทัง้  2 วิธี ไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา เพื อพัฒนาใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลยิ งขึ้น  

 

ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI,  การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ  

4MAT, ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้, ดัชนีประสิทธิผล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์,  ความสามารถในการให้เหตุผล 

 

ABSTRACT 

 The  organization  and  instruction  of  mathematics  learning  at  present  can  

cause students  to  have  a  rather  low  learning  achievement  and  an  analytical  

thinking  ability  due  to  the  students  can not order  their  thinking,  analyze and  

solve  the  problem. 

 The  purposes of  this  study  were: 1)  to  develop  plans for organization  of  

Mathematicslearning  activities  entitled  “Pythagorus”  with  a  required  efficiency of  

75/75; 2)  to  find  out an  effectiveness  index  of  the  plans  for  organization  

Learning  Activities,  and  3)  to  compares learning  achievement  between  

organization  of  TAI  learning  activities  and  organization  of  4MAT learning  activities.  

4)  to compares learning  analytical  thinking  ability  and  Reasoning Abilities    

between  organization  of  TAI  learning  activities  and  organization  of  4MAT learning  

activities.The  sample  consisted  of  72  Matthayomsuksa  2  students  attending  



Noonsomboonvitthaya  School  in  Seangsang District  under  the Office  of   

Matthayomsuksa  Educational  Service  Area  Zone  31,  in  the  second  semester  of  

the  academic  year  2011, selected through the  cluster  random sampling Technique. 

They  were  divided into  2  experimental  groups,  36  students  per each group: TAI  

learning activities and  4MAT  learning  activities.  The  organization  of  learning  

activities  in  each  group  lasted  19  hours.The  instruments  used  in  the  study  

were,  1)  15  plans  for  organization  of  TAI learning  activities  and  4MAT  learning  

activities  entitled  “Pythagorus”,  2)  a  30  –  items  4- multiple  choice  achievement  

test  difficulties  ranging  0.22  to 0.79,  and  reliability  of  0.94   ,  3)  a  20  –  items  4  

-  multiple  choice  an analytical  thinking  ability  test  difficulties  ranging  0.43  to 

0.67,  discrimination  powers  ranging . 0.27  to 0.93,  and  reliability  of  0.89  and  4)  a  

20 –  items 4- multiple  choice  scale  on mathematical reasoning ability     with  

difficulties  ranging 0.39  to 0.68  discrimination  powers  ranging  0.22  to  0.83  and  

reliability  of  0.93, and The  statistic  used  for  analyzing  the  collected  data  were  

mean,  standard  deviation,  and percentage;  t-test  (Independent  Samples  and 

Hotelling’s      were  employed  for  testing  hypotheses. 

 The  results  of   the study  were  as  follows: 

 1.  The  efficiency  of   TAI  learning  activities  and 4MAT  learning  

activities  plans were  83.01/81.48 and  85.98/78.80  respectively. 

  2.  The  effectiveness  index  of  TAI  learning  activities  and  4MAT  

learning activities  plans  were  0.7780 and  0.7505 respectively.   

 3.  The students  who learned  by using  organization  of  TAI   learning and 

4MAT  learning, but  did  not  have  different  activities with learning  achievements. 

 4.  The students  who learned  by using  organization  of  TAI   learning and 

4MAT  learning  learning  activities  would  develop  different  analytical  thinking  

ability  and reasoning  is handbook at the .05 level  of significance.  



 In  conclusion, the organization  of  learning  activities  with  TAI  learning  

activities  and  4MAT  learning  activities  had  higher  learning  achievement  

achievements  and  would  develop  differently  analytical  thinking  ability  and 

reasoning. Therefore, mathematics  teachers  could  select  from  both  organizations 

of  learning  to  apply  the  teaching  which  based  on  the contents  in  order  to  

develop  the  learners  ‘abilities  to  be  more  efficient  and  effective. 

 

Keywords: TAI Learning  Activities, 4MAT Learning Activities, Achievement, 

Analytical  Thinking  Ability Reasoning  Abilities 

  

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้

อย่างถี ถ้วน รอบคอบ ทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดก าหนดจุดหมายเพื อเปนมาตรฐานการ

เรียนรูใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังขอ (4)  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทาง

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด การสรางปญญาและทักษะในการด าเนินชีวิต (กรมวิชาการ.  

2545 :  23)  นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดก าหนดมาตรฐานดานผูเรียน

เพื อใหสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรคือมาตรฐานที  4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรูกลุม่สาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองค านึงถึงผูเรียนเปนส าคัญ  การจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ  ความสนใจและความถนัดของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง  จากการฝกปฏิบัติ  ฝกใหคิดวิเคราะหและแกปญหา  นอกจากนี้กิจกรรมการ

เรียนรูตองผสมผสานสาระท้ังดานเนื้อหาและดานทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยมที ดีงาม  ถูกตองและเหมาะสม  ในการจัดการเรียนรูที ยึดผูเรียนเปนส าคัญ  ผูสอน

ควรค านึงถึงความถนัดความสนใจของผูเรียน และความแตกตางของผูเรียน  แตในปจจุบันค ณภาพการ

ศึกษาด้านคณิตศาสตรกลับมีแนวโนมลดลง  (กิตติ   พัฒนตระกูลสุข.  2546 : 54)   



 จากสภาพของโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา  อ าเภอเสิงสาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต  31 เป็นโรงเรียนประจ าต าบล ขนาดกลาง เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที   1 ถึง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที   6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด  1,067  คน จากการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนโนนสมบูรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที   2  ปีการศึกษา  2553 ผลสรุป

คือ นักเรียนมีเกรดเฉลี ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์เพียง  1.81  ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน  1.23  ซึ งอยู่

ในเกณฑ์ค่อนข้างต  า ส่งผลให้การสอบวัดความรู้ (LAS)  ได้คะแนนต  าตามศักยภาพของนักเรียน   

(สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2553) ซึ งอาจเป็นผล

มาจากการที ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม คือ การสอนแบบบรรยาย สาธิต และยกตัวอย่างบน

กระดาน ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เน้นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจากต ารา

เรียน ไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพและกิจกรรมที ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 

คิดหาเหตุผลเพื อพัฒนาทักษะกระบวนการมีค่อนข้างน้อย ขาดการน าเหตุการณ์หรือปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาเรียนรู้จึงท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ท า

ให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงไม่ตั้งใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ต  ากว่าที เกณฑ์โรงเรียนก าหนดไว้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ งที 

ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นตามที 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตร 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การ

จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที สุด 

และที ส าคัญการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแกป้ัญหา และ

คิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนจะเปลี ยนจากผู้น า ผู้ถ่ายทอด ไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนในการ

แสวงหาความรู้จากสื อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ งครูต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และ

สติปัญญา ดังนั้นครูต้องจัดการเรียนรู้ที หลากหลายเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การ

เรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2545 : 21)  

 ดังนั้นครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรจึงควรหันมาใหความสนใจกับนักเรียนวา มีรูปแบบการเรียน

แบบใดที จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื อใหสอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียน  จัดเนื้อหาใหตอเนื อง



เหมาะสม  กับความตองการและความสนใจของผูเรียน  ใชแหลงเรียนรูที หลากหลาย มุงสรางบรรยา

กาศที สอดคลองกับการด ารงชีวิต  ค านึงถึงการใชสมองทุกสวน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู    

ดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จึงจะสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได  ตาม

ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ  เพื อใหนักเรียนมีทักษะและน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวันได อยางมี 

ความสุข  วิธีการจัดการเรียนรู้ที ท าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดได้อย่างเต็มที  มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการหนึ งที เป็นที นิยมน ามาใช้ในชั้นเรียน ก็คือ การเรียนแบบ

กลุ่มร่วมมือเป็นการเรียนรู้ที ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสได้แลกเปลี ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 

และผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเองแลกเปลี ยนกับเพื อนในกลุ่ม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

(Cooperative Learning) จึงส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการสื อสาร ทักษะทางสังคมซึ งการ

เรียนแบบกลุ่มร่วมมือมีหลายเทคนิควิธีเช่น TGT, TAI, GT, LT, NHT,CO-Op Co-Op,Jigsaw และ

STAD เป็นต้น เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม(Team Assisted Individualization 

หรือ TAI) เป็นอีกวิธีการหนึ งที เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดมีความรับผิดชอบและรู้จักการท างาน

ร่วมกับคนอื น ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 106-107) 

และวิธีสอนอีกวิธีหนึ งที น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือการจัดกิจกรรมการเรียน

แบบ 4 MAT ซึ งเป็นการเรียนรู้ที พัฒนาทางด้านสมอง 2 ซีกอย่างสมดุล คือความสามารถสมองซีกขวา 

คือ การคิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ การใช้สามัญส านึก การคิดแบบหลากหลาย การคิดแบบองค์รวม 

การคิดจินตนาการเป็นต้น และความสามารถของสมองซีกซ้าย การคิดวิเคราะห์ การคิดหาเหตุผล การ

คิดแบบปรนัยการคิดแบบมีทิศทาง เป็นต้น ซึ งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายและยืดหยุ่น

ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียนที มีรูปแบบหรือลักษณะการเรียนรู้ที แตกต่างกัน    

(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545 : 176)  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิธีการ

ใดที จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที   2  ที ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ต่างกัน  

วาจะใหผลแตกตางกันหรือไม  อยางไร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ที เหมาะสมและพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ 4MAT วิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที   2 ที มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 2. เพื อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT วิชาคณิตศาสตร์เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที   2  

 3. เพื อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  2  ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT 

 4.  เพื อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ ความสามารถในการให้เหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที   2  โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที   2 ที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

TAI กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน           

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที   2 ที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

TAI กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถ

ในการให้เหตุผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน    

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที   2  ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2554  

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  จาก  5  ห้อง จ านวน 180  คน  กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย  



ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที   2  จ านวน  72  คน จาก 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Simpling)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และ แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ 4MAT เรื อง ทฤษฎีพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที   2  จ านวน 15 แผน รวม 19 ชั วโมง 

      2. แบบทดสอบ มีทั้งหมด  3  แบบ 

  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 

30 ข้อ  เรื อง ทฤษฎีพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที   2 คาความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต  0.60  -  1.00  

มีคาอ านาจจ าแนกตั้งแต   0.22  -  0.79 และคาความเชื อมั น  0.94 

  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  

จ านวน 20 ข้อ คาความสอดคลองตัง้แต 0.60-1.00 ค่าความยากตั้งแต  0.43  ถึง  0.67  คาอ านาจ

จ าแนกต้ังแต  0.27  ถึง 0.93 และคาความเชื อมั น  0.89   

  2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล  แบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  

จ านวน 20 ข้อ คาความสอดคลองตัง้แต 0.60-1.00  ค่าความยากตั้งแต  0.39  ถึง  0.68  คาอ านาจ

จ าแนกต้ังแต  0.22  ถึง 0.83 และค่าความเชื อมั น  0.93   

ด าเนินการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยกลุ่มทดลองที  1 ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

และ กลุ่มทดลองที  2 ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT ซึ งในกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม มีข้ันตอน

ในการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 1.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  

2553 แล้วเรียงล าดับคะแนนจากสูงสุดไปหาคะแนนต  าสุด 

1.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม และคัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มปาน

กลาง และ กลุ่มอ่อน  โดยพิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที  1 

 1.3 จัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 -6 คน ซึ งประกอบไปด้วยเด็กเรียนเก่งเด็กเรียน

ปานกลาง และเด็กเรียนอ่อน  



 1.4 ผู้วิจัยแจ้งแนวทางในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทหน้าที รับผิดชอบและการวัด

ประเมินผล ทั้ง 2 วิธ ีให้นักเรียนได้รับทราบ 

 2. ก่อนจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที  

2 ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และทดสอบความสามารถในการให้เหตุผล โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผล ที ผู้วิจัย

สร้างข้ึน 

 3. เริ มด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเปน็ผู้จัดกิจกรรมทั้งสองกลุ่มด้วยตัวเอง ในเนื้อหาเดียวกัน เวลาเท่ากัน 

และ จัดสภาพบรรยากาศห้องเรียนให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทั้ง 2 วิธี รายละเอียด  

4. เมื อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยทดสอบหลังการทดลอง(Posttest) โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ทดสอบความสามารถในการให้เหตุผล ชุดเดิม 

 5. น าแบบทดสอบทุกชนิด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที ก าหนดแล้วน าข้อมูลที ได้จากการ

ทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที  2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ 4 MAT ด าเนินการ ดังนี้ 

     1.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และค านวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้ง 2 วิธ ี

      1.2 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี โดยใช้

สูตรค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล (   ) 

2. หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ และ ความสามารถในการให้เหตุผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร



สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)เพื อหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

       3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้วิธีการทางสถิติ  t-test 

Independent  

 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้วิธกีารทางสถิติ  Hotelling’s       

 

ผลการวิจัย 
   1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  เรื อง  ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส  มีคาเทากับ  83.01/81.48 และประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ  
4MAT  มีคาเทากับ  85.98/78.80 ซึ งเปนไปตามเกณฑที ตั้งไว   คือ  75/75   
 2.  คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI   
เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  เทากับ  0.7780 หรือคิดเปนรอยละ  77.80 และคาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  เทากับ  0.7505 หรือคิดเปนรอยละ  75.05   
   3.  นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และนักเรียนที 
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับมาก  ไมแตกต่างกัน 
 4.  นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และนักเรียนที 
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห   และ
ความสามารถในการให้เหตุผลแตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
   1.  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI และการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบ  4MAT  เรื อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปที   2  มีประสิทธิภาพ 
83.01/81.48 และ  85.98/78.80 ตามล าดับ ซึ งมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที ตัง้ไว  75/75  ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT นั้น  ไดผาน 
กระบวนการด าเนินการสรางอยางถูกตองโดยอาศัยหลักการจิตวิทยาและทฤษฎี การสอนคณิตศาสตร  



และด าเนินการสรางอยางเปนขัน้ตอน คือ ไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  คูมือครู  เนื้อหา ผลการเรียนรู 
ที คาดหวังและการวัดผลประเมินผล  ตลอดจนศกึษาวิธี การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที ดี   
มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูที เนนผูเรียนเปนส าคัญ  ค านึงถงึความแตกตางของผูเรียน  เปดโอกาส 
ใหผูเรียนไดท ากิจกรรมการเรียนรวมกันอยา่งมคีวามหมาย  และใหผเูรียนเรียนรูเนื้อหาผานสื อการเรยีน
รทูี เหมาะสม  มีความนาสนใจ  จัดเรียงเนื้อหาจากรปูธรรมไปหานามธรรม  จากงายไปหายาก  ท าใหผู 
เรียนมคีวามสนใจการเรียนมากข้ึน และมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที ท า นอกจากนั้นแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดผานกระบวนการหาคุณภาพมีการตรวจ  แกไขตามขอเสนอแนะจาคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ตลอดจนผูเชี ยวชาญ  จงึเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที สามารถเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนใหเปนไปตามจดุประสงคการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพตรงกับสุวิทย  มูลค า  
(2545  :  58)  ที กลาววา  แผนการจัดการเรียนรูที ดี  และวิธีการสอนที ดี   ที เกิดจากการผสมผสาน
ความรูและจิตวิทยาการศึกษาท าใหครูมีความมั นใจในการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมาย  และ
น าไปสูจดุมงุหมายของหลักสูตรอยางมปีระสิทธิภาพ  และสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิตา  อาจวงศ์  
(2552  :  128)  พบวา  คาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุม  TAI เรื อง บท
ประยุกต์ คือ  84.26/83.47 ซึ งสูงกวาเกณฑที ก าหนด และงานวิจัยของธิดารัตน์   เขียวอ่อน  (2552  :  
81)   พบวา  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ 4 MAT เรื อง แผนภูมิและการวัดความยาว มี
ประสิทธิภาพ  เทากับ  79.40/ 77.78  ซึ งสูงกวาเกณฑที ก าหนด 
   2.  การศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  
และ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  เรื อง ทฤษฎีบทพีโกรัส   ผลการวิจัยพบวา  คาดัชนี 
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทนิค  TAI   เทากับ 0.7780 หรือ คิดเปน 
รอ้ยละ 77.80  แสดงวา  ผูเรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรูหรือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ มข้ึน คิดเปนรอยละ  77.80  และ คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT  
เทากับ  0.7505 หรือ  คิดเปนรอยละ  75.05  แสดงวา  ผเูรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรู  คิดเปน 
รอยละ  75.05  แสดงใหเห็นวา  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน  
ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง  2  วิธี    ที ผูวิจัยสรางข้ึนไดด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนการเขียนแผนโดยไดศึกษาหลักสูตรวิเคราะห    ศึกษาแนวทางการเขียนแผนและ ไดผานการ
เสนอแนะของผูเชี ยวชาญและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ซึ งผูวิจัยไดน าเอาขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขจนไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที มีประสิทธิภาพ  และอีกประการหนึ งในการ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง  2  วิธีนั้น ครูจะจัดกิจกรรมที เนนผูเรียนเปนส าคัญ ค านึงถึงความ
แตกตางของผูเรียน  ใหผูเรียนได ปฏิบัติกจิกรรมดวยตนเองจริงโดยผานกระบวนการท างานเปนกลุมมี 
ปฏิสัมพนัธตอกัน  การเรียนรูมีความสุขนักเรยีนรูสึกไมเครียดในการปฏิบัติกิจกรรมท าใหบรรยากาศใน
การเรียนเอื้อตอการเรียนรู  ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีสื อประกอบการเรียนรูมีความ



เหมาะสมกบัผูเรียน มีค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เรียนรูเนื้อหาจากภาพประกอบและก าหนดสถานการณ
ใกลตัวในชีวิตประจ าวันเปนโจทยค าถาม  จึงท าใหนักเรียนที เรยีนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI   มีพฤติกรรมการเรียนรูที ดี  สามารถท าแบบฝกทักษะไดดวยความเขาใจ และท า
แบบทดสอบเตรียมความพรอมได คะแนนอยูในระดบัผานเกณฑ  ซึ งสอดคลองกับ  ยุพิน  พิพิธกุล  
(2546  :  2-9)  ไดเสนอไววา การสอนคณติศาสตรนั้นครูจะตองมจีิตวิทยาในการสอน วางแผนการสอน
ใหสอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน  หาวิธีแปลกใหม เชน  การสอนนักเรยีนออน  ก็ใชรปูธรรม
ไปหานามธรรม  ใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  และหาเอกสารประกอบการสอนมา
เสริมการเรียนรูจึงจะท าให การสอนสมบูรณยิ งขึ้นและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ปาณิตา   อาจวงศ์  
(2552  :  140)  พบวา  คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุม  TAI  เรื อง  
บทประยกุต  เทากับ  0.7549  และ  คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู 
แบบ  4MAT  เทากับ  0.6511  แสดงวาผูเรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรู้ การจัดกจิกรรมที สงเสริม
ใหนักเรียนท าชิ้นงานที แสดงออกถึงความสนใจและความถนัดของนักเรียนแตละคน  ผานการสังเกต  
คิดวิเคราะห   และสังเคราะห   เชน  สรุปบทเรียนโดยเขียนแผนผังความคิด  นิทาน  หนังสือเลมเล็ก 
โฆษณา  วาดภาพ  เปนตน ท าใหนักเรยีนรวมกิจกรรมการเรียนรูอย่างมีความสุข  สอดคลองกับทฤษฎี
การเรยีนรูของมารซาโน  (Mazano’  s  Taxonomy  of  Educational  Objectives)  กลาววา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที จัดระบบการคิด  จากขอมลูงายสูข้อมลูยาก  วิเคราะห  สรุปอยางสมเหตุสมผล  
การสรางงานที สะทอนความเปนตนเอง  เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอภาวการณเรียนรู และภาระงาน
ที ไดรับมอบหมายในการเรียนรู  ท าใหนักเรียนมี ความสุขในการเรียน  และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของดลุย   สี มา  (2550  :  72)    พบวา ดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏ
จกัรการเรียนรู  (4MAT)  เรื องการแปลงเรขาคณิต  มีคาเทากับ  0.62  ซึ งแสดงวานักเรยีนมีความกา้ว
หนาทางการเรียนเพิ มขึ้นรอยละ  62  จึงสงผลใหนักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง  2  
วิธี   ผูเรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรู   จึงสรุปไดวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ 
เทคนิค   TAI   และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT   สามารถน าไปใชแกปญหาการจัดการ
เรียนรูกลมุสาระการเรียนรูคณิตศาสตรได  
   3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส     
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผล ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที   2  
ที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค   TAI   และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  
4MAT  ผลการวิจัยพบวา  

 นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค   TAI และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ  4MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื องมาจาก   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค   TAI เน้นให้แต่ละกลุมศึกษาคนควาและท างานรวมกัน  
ผเูรียนจะมีปฏิสัมพันธต่อกันเพื อชวยเหลือสนับสนุน  กระตุนและสงเสริมการท างานของเพื อนในกลุมให



ประสบผลส าเร็จ  ท าให้ผู้เรียนที ไม่เข้าใจในเนื้อหาเกิดความกระจ่างจากการอธิบายของเพื อนในกลุ่ม  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  เป็น
เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซกีขวา  ล าดับขัน้ตอนการสอนแบบ  4MAT  มี  8  ขั้นตอน ซึ งแต
ละขัน้ตอนจะด าเนินไปตามวัฎจักรการเรียนรู   ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื องที เรียน  
จะเกิดความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้  และสามารถสร้างผลงานที เป็นความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อีกมากมาย  ทิศนา  แขมมณี  (2554 
: 264)  จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และกิจกรรมการเรียนรูแบบ  
4MAT  มีข้ันตอนการสอนที เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนและ
เหมาะสมกับเนื้อหา  เรื องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  2 จงึท าใหนักเรียนที เรียน
โดยใชกิจกรรมทั้งสองแบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
รัชนี  งอกศิริ  (2550 : 113) พบว่า  นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื อนช่วยเพื อน  
TAI  และการเรียนรู้ตามคู่มือครูหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  (p>.05) 

 นักเรียนที เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค   TAI และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ  4MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลแตกต่าง
กัน  ทั้งนี้เนื องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  มุงเนนใหผเูรียนเปนผูท า
กิจกรรม นักเรยีนฝึกการท างานเปนกลุม ชวยเหลือกันเปนรายบุคคล ภายในกลุม ในการเรียนวิชา  
คณิตศาสตร  เรื องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ งเนือ้หาเหมาะกับการฝกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถแยกแยะ
องคประกอบสิ งใดสิ งหนึ งออกเปนสวนๆ เพื อคนหาวามอีงค ประกอบอะไรบาง ท ามาจากอะไรประกอบ
ขึน้มาไดอยางไร และมีระบบเชื อมโยงสัมพันธกันอยางไร มีความส าคัญ และมี หลักการอยางไร  สงเสริม
ใหนักเรียนน าขอมูลมาจัดระบบ เปรียบเทยีบข้อมูล ความสมเหตุสมผล  ท าใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา 
และเปนการคนพบลักษณะ หรอืคุณสมบัติร่วมของกลุมขอมูล การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ
รว่มมือกนัมุงเนนใหนักเรียนไดชวยเหลือกันเปลี ยนหนาที กันท างานอยูเสมอนักเรียนทุกคนไดฝกปฏิบัติ
จริง นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน  ส่วนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT เป็นการพัฒนาสมอง
ซีกซายและซกีขวา  ล าดับขั้นตอนการสอนแบบ  4  MAT  มี  8  ขั้นซึ งไดแก  (1)  ขั้นเสริมสร้างประสบ
การณ   (2)  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ (3)  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  (4)  ขั้นพัฒนา
ความคดิรวบยอด  (5)  ขั้นลงมือปฏิบัติจากความคิดรวบยอด  (6)  ขั้นสร้างชิ้นงานที สะท้อนความเป็น
ตัวเอง  (7)  ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกตใช   (8)  ขั้นแลกเปลี ยนประสบการณ์กับผูอื น  ซึ งแต
ละข้ันตอนที กลาวมานี้ จะด าเนินไปตามวัฎจักรการเรียนรู   ซึ งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนขัน้
ตอน ท าใหกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนระบบ  ไมไดตองการเฉพาะค าตอบที ถูกตองอยางเดียว  แต
ที มาของค าตอบและกระบวนการคิดหาผลลัพธไดมาจากขั้นตองของกิจกรรมการเรียนรู แบบ  4MAT  
นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนและเหมาะสมกับเนื้อหา  เรื องทฤษฎีบทพีทาโกรัส           



ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  2  จึงท าใหนักเรียนที เรียนโดยใชกิจกรรมทั้งสองแบบมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณติสาสตรแตกตางกัน  ซึ งสอดคลองกับบารูดี้    
(สมเดช  บุญประจักษ. 2540 :  38 ; อางอิงมาจาก  Baroody.  1993 : 2)  ไดกลาวถงึการใหเหตุผลที 
เกี ยวกบัคณิตศาสตรว่ามี  3  ประเภทโดยเพิ มการใหเหตุผลแบบสามัญส านึก  (Intuitive  Reasoning)  
เปนอีกประเภทหนึ งซึ งเปนลักษณะการใหเหตุผลที เกิดจากการหยั งรู  (Insight)  หรือเกิดจากลาง
สงัหรณไมไดมีขอมูลที จ าเปนทั้งหมดในการตัดสินใจหรือตัดสินใจจากสิ งที เห็นไดชัดเจน  หรือจากความรู
สกึภายในสวนอีก  2  ประเภท  คือการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผลแบบนิรนัย  ซึ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ   อุดมรัตน์   ปุยภูงา  (2551 : 117)  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบกลุมรวมมือ TAI  มีคาเฉลี ยของความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบปกติ  กลาวคือ วิธีเรียนที แตกตางกันท าใหคิดวิเคราะหแตกตางกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อุเทน  ค าสิงห์นอก  (2551 : 159) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีอื นส่งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลแตกกต่างกัน  
     

ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะทั วไป 
   1.1  จากผลการวิจัยพบวา  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  เรื อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที   2 มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  75/75  และนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนทั้ง  2  วิธี  ครูผูสอน
วิชาคณิตศาสตร จึงควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ  4 MAT  ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ งขึ้น  อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที สูงขึ้น  
 1.2  การจดักลุมการเรียนรู ครูควรท าความเขาใจกบัผูเรียนในการจัดกลุม  โดยไมควร 
ใหนักเรียนจัดกลุมเอง  เพราะสวนใหญ เด็กเรยีนเกงจะอยูกับคนเกง  ท าใหนักเรียนที เรียนออนเกิด 
ความรูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา  เบื อหนายในการเรียน  ดังนั้นควรจัดกลุมผูเรียนแบบคละความสามารถ  
แตไมใหผูเรียนรูสึกวาถูกบังคับ  และกระตุนใหผูเรียนมีความศรัทธาและยอมรับสมาชิกที เรียนออนดวย
ความเตม็ใจ  เพื อนักเรยีนจะไดเกิดการปฏิสัมพันธที ดีตอกัน  ภูมิใจในตนเอง  และเห็นความสัมพนัธซึ ง
กันและกัน 
   1.3  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู ควรวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนท า
การสอน  เชน  การจัดเตรียมกิจกรรม  สภาพแวดลอม  วัสดุ  อุปกรณ   และสื อการเรยีนรูใหเหมาะสม 
เพียงพอกับการเรียนรูของผูเรียน  และอธิบายการใชสื อการเรียนใหชัดเจนเพื อจะไดทันเวลาที ก าหนด 
   



 1.4  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความส าคัญกับนักเรียนเทาๆ  กัน 
โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนได แสดงออกถึงความสามารถของตนที แตกตางกัน  ใชวิธีการใหคนเก่ง
ยอมรับคนออนหรือปานกลาง  ท าใหคนออนเกิดมีความมั นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครู คอยให
ก าลงัใจและเปนที ปรึกษาที ดี   
  2.  ขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาคนควาตอไป 
   2.1  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที มีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
และพัฒนาอยางตอเนื อง 

 2.2  ควรศึกษาคนควาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนที หลากหลายวิธี  และสนอง 
ตอความสนใจของผูเรียน  เพื อน ามาเปรียบเทยีบวาแตละวิธี การสอนมีขอแตกตางกันอยางไร  และจะ
น าไปพัฒนาตอไปอยางไร 
   2.3  ควรน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  และการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแบบ  4MAT  ไปใชกับเนื้อหาอื นในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นตางๆ  ในวิชาคณิตศาสตร์   
เพื อศกึษาวาวิธีการสอนนี้ เหมาะสมหรือไม เหมาะสมกับเนื้อหาใด  ระดับชั้นใด  
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