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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง   ความ
รู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  3) เพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  
4) เพือ่ ศึกษาทักษะพืน้ ฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2  5) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ 2  ทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรือ่ ง ความรูพ้ นื้ ฐานเซปักตะกร้อ กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2/2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวังน�้ำเขียวพิทยาคม  อ�ำเภอวังน�้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
34 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่มตัวอย่าง (Cluster Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม   เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  จ�ำนวน 10  แผน  2) เอกสารประกอบการเรียน  
จ�ำนวน  10  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ�ำนวน
30  ข้อ  4) แบบวัดทักษะพื้นฐานเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาค่าความเที่ยงตรง  
การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบการหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก การหาค่าความเชือ่ มัน่ หาค่าเฉลีย่ ( )  ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)  ร้อยละ  การหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ  E1/E2   และค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness  Index)  หรือ  
E.I.

.
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ผลการศึกษาสรุปได้  ดังนี้
1. ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีประสิทธิภาพ   (88.44/87.45)
2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเท่ากับ  0.8155 (E.I. =

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( = 26.24 , S.D. = 1.86) สูงกว่าก่อนเรียน ( =  8..84, S.D.
= 2.79) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ในการจัดกิจกรรมการวัดทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ มีคะแนน
เฉลี่ย ( = 8.82 , S.D. = 0.05)
5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85 , S.D. = 0.70)
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค TAI,  เซปักตะกร้อ
Abstract
The objectives of research were  1) To develop collaborative learning, TAI Basic Knowledge
of sepaktakraw,  Health Education and Physical Education,  Matthayomsuksa 2 to be effective on the
basis of 80/80. 2) To find the effective index of TAI cooperative learning activities, 3) To compare
learning achievement of students in Matthayomsuksa 2 learning by  organizing TAI learning activities,
4)  To  study the basic skills  of sepaktakraw of  students in Matthayomsuksa 2.  5) To  study the
satisfaction of students in Matthayomsuksa 2 toward a cooperative learning activities, TAI Basic Knowledge of sepaktakraw, The sample used in this study consisted 0f 34  Matthayomsuksa 2 Students in
the last semester  2016, of  Wang Nam Khiew Pittayakom School,  Wang Nam Khiew District, Nakhon
Ratchasima by Cluster Random Sampling Using the classroom is a random unit   Research tools              
1) The instruments used are the result of cooperative learning activities TAI Basic Knowledge of sepaktakraw, Health Education and Physical Education, Matthayomsuksa 2, 10 lesson plans.  2) Learning
document 10 copies  3) Achievement test 4 selectable answer options  30 items.  4) Basic Test of
sepaktakraw Skills  of Matthayomsuksa 2 students.  5) The satisfaction questionnaire on cooperative
learning activities. Statistics used in data analysis include Finding Accuracy, Finding the Difficulty of
the Test , Discrimmiation , Finding confidence , mean ( ) , the standard deviation (S.D.)  percent,  
Performance Evaluation Skills Training E1/E2 and  Effectiveness  Index (E.I.)
The results are summarized as follows.
1. The effectiveness of cooperative learning  activities, TAI Basic Knowledge of Sepaktakraw,
Health Education and Physical Education, Matthayomsuksa 2 the reporter made efflciently 88.44/87.45
which higher than a standard 80/80.
2. Effectiveness index of collaborative learning activities TAI Basic Knowledge of sepaktakraw, Health Education and Physical Education, Matthayomsuksa 2 Is equal 0.8155 , this means that
students have more adademic progress  percentage 81.55.
3. Achievement  of students by using cooperative learning  activities, TAI Basic Knowledge
of sepaktakraw ,Health Education and Physical Education, Matthayomsuksa 2 is higher than before  
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significant. Statistically  significant .05
4. Students have basic skills in Sepaktakraw to organize skill  training activities  have points
overall average as 8.82 Percentage 88.16.
5. Matthayomsuksa 2 Students  satisfaction with cooperative learning activitive in TAI Basic
Knowledge of sepaktakraw Health Education and Physical Education the overall evel is very high.
Keywords: The result of cooperative learning activities TAI, Sepaktakraw

บทน�ำ
การศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
คนให้เกิดสันติสขุ แห่งตน  มีจติ ส�ำนึกมีความรับผิดชอบและ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และ
การปกครอง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของสังคมไทยโดยส่วนรวม  สภาพการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มายังไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเท่าที่ควร   เพราะไม่
สามารถท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนถนัดตามความ
สามารถและความต้องการตลอดจนความเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพของตนเองและท้องถิ่น   การจัดการศึกษา
ทุกระบบ   ทุกระดับจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ประเทศนัน้   การจัดการศึกษาต้องเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน
อย่างแท้จริง   ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเกื้อกูลต่อชีวิตจริง  
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอาศัยหลักสูตรเป็นแม่บทในการ
จัดการศึกษา  เพราะหลักสูตรเป็นตัวแปลงทฤษฎีไปสูภ่ าค
ปฏิบัติเป็นตัวก�ำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดย
หลักสูตรทีด่ นี นั้ จะต้องตอบสนองความต้องการ  ความถนัด  
ความสนใจของผูเ้ รียนได้ตามสภาพความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
เพราะเป็นเครือ่ งบ่งชีเ้ ยาวชนไทยควรจะเป็นคนทีม่ ลี กั ษณะ
ตามทีส่ งั คมต้องการและสามารถด�ำเนินชีวติ ของตนได้อย่าง
มีความสุข  (กรมวิชาการ. 2548  :  52)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาจัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ   ที่ผู้
เรียนทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรู้   เพราะการมีสุขภาพดีเป็น
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ประการแรกของคนไทยทีร่ ฐั บาล
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ได้กำ� หนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษา
ของประเทศ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ให้สามารถ
ยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551 ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ด้านปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
ตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หาโดยการให้ผเู้ รียนเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ตนเอง   เข้าใจธรรมชาติและชีวิต   รู้จักและเข้าใจตนเอง  
เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น  รักการออกก�ำลังกาย     และ
เล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดี
เพือ่ ให้สามารถปฎิบตั ติ นได้ถกู ต้องเหมาะสมทัง้ ในด้านการ
ป้องกัน   การส่งเสริมและการด�ำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่าง
ถาวรทั้งของตนเอง   ครอบครัวและชุมชน   ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสาระที่เป็นองค์ความรู้ของ
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย
สาระที่  1 เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  สาระที่  
2  ชีวิตและครอบครัว  สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวการออก
ก�ำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  สาระที่ 4  
การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค  
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต   (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551  :  7)
โรงเรียนวังน�้ำเขียวพิทยาคม   อ�ำเภอวังน�้ำเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา   ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึด
มาตรฐานการศึกษาชาติของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกน
กลางในการจัดการศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งมีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อก�ำหนด

Vol 1 No 3 September - December 2018

คุณภาพของผูเ้ รียนมีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ สร้างคน สร้างงาน
ช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นการ
สร้างชาติให้มนั่ คงยัง่ ยืนเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพเพือ่
ให้ ส ามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ จ ริ ง  
จัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงความแตก
ต่างของศักยภาพผู้เรียนและยึดหลักการที่ว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก�ำหนดไว้ (กรมวิชาการ.  2546  :  10-11)  ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วง
ชัน้ และผลการเรียนเรียนรูท้ คี่ าดหวัง ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียน   จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้เป็นกลุ่ม  (กรมวิชาการ.  2545 :  14)  
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนสอนคือขั้นน�ำเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้   ขั้นกระบวนการเรียนรู้ได้ให้นักเรียน
ท� ำ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ   เช่น
ศึกษาใบความรู  ้ เรียนรูจ้ ากห้องสมุด  ศึกษานอกห้องเรียน
ตามสถานที่จริงมีการประเมินผลตามสภาพจริง และขั้น
สรุปกระบวนการเรียนรูโ้ ดยให้นกั เรียนสร้างความรูเ้ องจาก
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดท�ำเป็นชิน้ งานแล้วส่งตัวแทน
รายงานผลหน้าห้องเรียน ซึ่งผลการจัดกิจกรรมนี้จะส่งผล
ให้นักเรียนน�ำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ  สถานการณ์
จ�ำลองหรือสถานการณ์จริงได้ และได้ซักถามข้อสงสัยก่อน
จบบทเรี ย นนั้ น ๆ แล้ ว ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 12)
      จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
รูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค TAI เรือ่ งความรูพ้ นื้ ฐานเซปักตะกร้อ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่   2  มาโดยต่อเนื่อง  พบว่า สภาพปัญหา
เนื้อหาสาระค่อนข้างมาก ไม่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ซึ่งเห็นได้จากการมอบหมายให้ผู้เรียนได้ศึกษาสาระจาก
หนังสือเรียน   แต่แสดงอาการเบื่อไม่อยากเรียน และใน
ระดับชัน้ เรียน คือ การจัดกิจกรรมซึง่ ไม่เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทความเป็นจริงของโรงเรียนและชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นกิจกรรมการจัดการเรียนรู   
้ ยังยึดครู
ผู ้ ส อนเป็ น หลั ก    เอกสารที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ประกอบการจั ด
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กิจกรรมยังน้อย เช่น ใบงานหรือใบความรู  ้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูย้ งั ใช้วธิ แี บบบรรยายตามหนังสือเรียน  ทีจ่ ำ� เป็น
ตามหลักการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญตาม  พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดไว้ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อให้
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานการเรียน
รู้ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้  (สลิลลา  ชาญเชี่ยว.  2547  :  3)   
ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นสื่อ
นวัตกรรมหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากในการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน อีกทัง้ ในหลักสูตรและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการได้มีการสนับสนุนให้
มีการผลิตอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย  ทั้งนี้เพราะการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนจะใช้เพียงหนังสือเรียนที่
ก�ำหนดให้เรียนในชัน้ เรียนแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถ
จัด   การเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ โดย
เฉพาะในจุดหมายของหลักสูตรทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ว่ า ให้ ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ “มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นและใฝ่
หาความรู้อยู่เสมอ” (จินตนา  ใบกาซูยี.  2548  :  142)  
หนังสือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาเด็กและเป็นสื่อการ
เรียนรู้ที่ส�ำคัญ  ซึ่งเป็นบทบาทที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะต้ อ งค้ น คว้ า หาความรู ้ ใ นการผลิ ต เอกสาร
ประกอบการเรียนขึน้ และใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนได้ อีก
ทัง้ หนังสือทีเ่ ขียนขึน้ ก็เป็นเอกสารทีม่ คี วามเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน   ตรงตามสาระของหลักสูตรและสภาพบริบท
ของท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี  หากใช้กบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค  TAI  จะท�ำให้การเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้   และนักเรียนก็จะเข้าใจง่าน  เรียน
รู้ได้เร็วขึ้น
จากความส�ำคัญและข้อดีของการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  ทีก่ ล่าวมาข้างต้น  เพือ่
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค
TAI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ  
ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดเจตคติ  ที่ดี
ต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ไป
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1.  เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วม
มือ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
2.  เพือ่ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2  ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI เรื่อง  ความรู้พื้นฐาน
เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพือ่ ศึกษาทักษะพืน้ ฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วม
มือ  เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 2  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.  ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 ภาคเรียนที่   1 ปีการศึกษา  2559  
โรงเรียนวังน�้ำเขียวพิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  จ�ำนวน  99  คน  จาก  3  ห้องเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/2  ภาคเรียนที่   1  ปีการ
ศึกษา  2559  โรงเรียนวังน�้ำเขียวพิทยาคม  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จ�ำนวน  34  คน  โดยใช้
การสุ่มตัวอย่าง (Cluster Random  Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
             1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
TAI  เรือ่ ง ความรูพ้ นื้ ฐานเซปักตะกร้อ  กลุม่ สาระการเรียน
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รู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   จ�ำนวน  
10  กิจกรรม        
2. เอกสารประกอบการเรียน เรือ่ ง ความรูพ้ นื้ ฐาน
เซปักตะกร้อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  จ�ำนวน 10  
เล่ม  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 30 ข้อ
4. แบบวัดทักษะพืน้ ฐานกีฬาตะกร้อ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในการด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้
วิจัยได้มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1.   ระยะเวลาในการทดลอง   ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559
2.  น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน (Pre-test)  และตรวจ
เก็บคะแนนไว้เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
3.  ให้กลุม่ ตัวอย่างได้เรียนรู  ้ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐาน
เซปักตะกร้อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น เมื่อเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้จบ ท�ำการทดสอบด้วยแบบทดสอบย่อย
ระหว่างเรียนของแต่ละแผน  และตรวจเก็บคะแนนไว้เพื่อ
น�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.  หลังจากสอนเนือ้ หาตามแผนการจัดการเรียน
รู้เสร็จจนครบแล้ว ท�ำการสอบถามความพึงพอใจนักเรียน
หลังเรียน และทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
โดยใช้ แ บบทดสอบชุ ด เดิ ม มาทดสอบกั บ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม
ทดลองหลังเรียน (Post-test) และตรวจให้คะแนนเพื่อน�ำ
ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์  80/80  ดังปรากฏในตาราง  1
ตารางที่  1  คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละจากการทดสอบย่อยหลังเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้
     แบบร่วมมือเทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ
กิจกรรมกำรเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
กิจกรรมที่ 1 ควำมรูพื้นฐำนและคุณคำของ
ตะกรอ
กิจกรรมที่ 2 ควำมรูควำมเขำใจและควำม
ปลอดภัยในกำรเลนตะกรอ
กิจกรรมที่ 3 กำรเตรียมควำมพรอมดำนรำงกำย
กิจกรรมที่ 4 กำรสรำงควำมคุนเคยกับตะกรอ
กิจกรรมที่ 5 พื้นฐำนเบื้องตนในกำรเลนตะกรอ
กิจกรรมที่ 6 กำรเลนลูกตะกรอดวยขำงเทำดำน
ใน (ลูกแป)
กิจกรรมที่ 7 กำรเลนลูกตะกรอดวยเขำ
กิจกรรมที่ 8 กำรเลนลูกตะกรอดวยหลังเทำ
กิจกรรมที่ 9 กำรเลนลูกตะกรอดวยศีรษะ
กิจกรรมที่ 10 สนำมและกติกำกำรแขงขัน
โดยรวม

คะแนนทดสอบยอยประจ�ำกิจกรรม
คะแนน
X คิดเปนS.D.
รอยละ
เต็ม
10
8.85
0.89
88.50
10

8.88

0.84

88.82

10
10
10
10

9.06
8.65
8.74
8.79

0.78
0.73
0.86
0.84

90.59
86.47
87.35
87.94

10
10
10
10

8.82
8.74
8.91
9.00
8.84

0.76
0.71
0.79
0.85
2.79

88.24
87.35
89.12
90.00
88.44

100

จากตารางที่ 1  พบว่า  คะแนนจากการท�ำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  
TAI  เรือ่ ง  ความรูพ้ นื้ ฐานเซปักตะกร้อ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัง้   10  แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีคะแนน เฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดทุกชุดเท่ากับ  8.84  คิดเป็นร้อยละ 88.44  เมื่อพิจารณาจากการ
ทดสอบในแต่ละชุดมีคะแนนสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  90.00  และมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด  คิดเป็นร้อยละ  86.47
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบ
    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คะแนนที่ได
จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน
29
28
27
26
25
24
รวม
X

S.D.
รอยละ (E2)

จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนก
ตำมคะแนนที่สอบได
4
7
2
6
5
9
28

26.24
1.86
87.45

คะแนนรวมของนักเรียน
จ�ำแนกตำมคะแนนที่สอบได
145
196
54
156
125
216
892

จากตารางที่  2  พบว่า  คะแนนจากการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนจากคะแนน
เต็ม  30  คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  26.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.86  คิดเป็นร้อยละ  87.45
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ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง  ความรู้พื้น
ฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากสูตร  E1/E2  ซึ่งแสดง
อัตราส่วนระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบย่อยประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลี่ยโดยรวม (E1)  กับคะแนน
เฉลี่ยจาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2)   ผลปรากฏดังตารางที่  3
ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้
                พื้นฐานเซปักตะกร้อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
รำยกำร
กำรทดสอบยอยหลังเรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI ระหวำงเรียน (E1)
กำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน (E2)
ประสิทธิภำพของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค TAI (E1/E2)

คะแนน
เต็ม
100

X

S.D.

รอยละ

8.84

2.79

88.44

30

26.24

1.86

87.45

88.44/87.45

จากตารางที่ 3  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบย่อยหลังเรียน ในเอกสารประกอบการเรียน ประกอบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค   TAI   เรื่อง   ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เฉลี่ยเท่ากับ  88.44  คิดเป็นร้อยละ  88.44  ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  26.24   คิดเป็นร้อยละ  87.45  ดังนั้นกิจกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.44/87.45  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ตอนที่ 2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปัก
ตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ผลปรากฏดังในตารางที่  4
_____________________________________________________________________________________
ตารางที่ 411 คะแนนรอยละกอนเรียนและหลังเรียนจำกกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
คำดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
คะแนนรวม
รอยละของคะแนน
คะแนน
กลุมตัวอยำง
N
E.I.
กอนเรียน
หลัง
กอน
หลัง
เต็ม
เรียน
เรียน
เรียน
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำ
34
30
892
31.96
87.45
0.8155
326
ปที่ 2

จากตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  
TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  
0.8155  แสดงว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ 2  โรงเรียนวังน�ำ้ เขียวพิทยาคม  หลังเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รูแ้ บบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  เรือ่ ง  ความรูพ้ นื้ ฐานเซปักตะกร้อ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2  มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.55
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  ตอนที่  3  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent  Samples  ผลปรากฏดังในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา  เรื่อง ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ
     ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI
คะแนน
กอนเรียน

N
34

คะแนน
30

X

9.59

S.D.
1.78

หลังเรียน

34

30

26.24

1.86

ΣD

ΣD2

t

566

9522

55.87*

* นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (เมื่อ df = 33 ; คำวิกฤตตำรำงของ t = 1.6924)

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้
พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานเซปักตะกร้อ โดยใช้กิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานเซปักตะกร้อ
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และท�ำกิจกรรมครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน โดยก�ำหนดระดับความสามารถพื้นฐานไว้ 3 ระดับ  ได้แก่   ดีมาก ดี และ
ปรับปรุง ปรากฏว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ดังตาราง 6
ทักษะพื้นฐำนกีฬำเซปกตะกรอ

จ�ำนวนนักเรียนที่ปฏิบัติได
3
(ดีมำก)

2
(ดี)

1(ปรับปรุง)

กำรเลนลูกตะกรอดวยขำงเทำดำนใน (ลูกแป)

14

18

2

กำรเลนลูกตะกรอดวยเขำ

8

23

3

กำรเลนลูกตะกรอดวยหลังเทำ

11

19

4

กำรเลนลูกตะกรอดวยศีรษะ

19

12

3

13

18

3

เฉลี่ย

จากตารางที่ 6  พบว่า จากการวัดทักษะพื้นฐานเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2559  
ส่วนมากที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค  TAI  และเอกสารประกอบการเรียนรู้  มีทักษะพื้นฐาน
กีฬาเซปักตะกร้อเฉลี่ย อยู่ในระดับดี
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค TAI เรือ่ ง  ความ
รู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งผู้รายงานได้
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังผลปรากฏในตารางที่  7
ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

X

S.D.

1. นักเรียนรูสึกสนุกสนำน มีควำมสุขกับกำรเรียน

4.00

0.29

ระดับควำม
พึงพอใจ
มำก

2. เรียนแลวท�ำใหนักเรียนเขำใจมำกยิ่งขึ้น

4.00

0.72

มำก

3. เรียนแลวท�ำใหเกิดทักษะในกำรคิดค�ำนวณ

3.79

0.66

มำก

4. เรียนแลวท�ำใหเกิดกำรจ�ำ

3.50

0.66

ปำนกลำง

5. กำรจัดกำรเรียนรูมีรูปแบบที่ไมแตกตำงจำกกำรเรียนแบบเดิม

3.50

0.78

ปำนกลำง

6. กำรจัดกำรเรียนรูเหมำะสมกับผูเรียนทุกระดับ

3.88

0.68

มำก

7. กำรจัดกำรเรียนรูเปนไปตำมขั้นตอนจำกงำยไปหำยำก

3.92

0.83

มำก

8. กำรจัดกำรเรียนรูเหมำะสมกับเวลำ

4.13

0.74

มำก

9. กำรจัดกำรเรียนรูเรำควำมสนใจของนักเรียนท�ำใหอยำกเรียน

3.67

0.82

มำก

10. ผูเรียนมีสวนรวมในกำรปฏิบัติกิจกรรมทุกคน

4.08

0.88

มำก

11. นักเรียนสำมำรถท�ำงำนรวมกับผูอื่นได

4.54

0.59

มำกที่สุด

12. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรูของตนเองมำกขึ้น

3.83

0.72

มำก

13. นักเรียนทรำบผลกำรเรียนรูของตนเองตลอดเวลำ

3.25

0.76

ปำนกลำง

14. นักเรียนมีควำมสำมัคคีและชวยเหลือกัน

3.79

0.72

มำก

15. นักเรียนมีกระบวนกำรคิดและกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น

3.88

0.61

มำก

3.85

0.70

มำก

รำยกำรประเมิน

เฉลี่ย

จากตารางที่ 7 นักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ  เทคนิค  
TAI  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ  
3.85  เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อ  11  (นักเรียน
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.54  ส่วนข้อ  13  (นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง
ตลอดเวลา)   
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ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1.1  การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI เรื่อง  
ความรู้พื้นฐานเซปักตะกร้อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  ดังนั้น  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถน�ำไปใช้
สอนได้  โดยเน้นแบบฝึกทักษะตามศักยภาพของนักเรียน
1.2  ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  
ในเนือ้ หาอืน่ ๆ หรือระดับชัน้ ต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพราะ
จะเป็นปัจจัยอ�ำนวยความสะดวกของโรงเรียนต่อสภาพ
ปัญหา  ความสนใจของผูเ้ รียน  นอกจากนีย้ งั สามารถนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
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2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
2.1   ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในเนื้อหาอื่น ๆ และระดับชั้นต่าง ๆ  
ต่อไป
2.2  ควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่จะส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเซปักตะกร้อ เช่น  ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น
2.3   ควรศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน  ระหว่างการสอนด้วย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  ที่มีประสิทธิภาพกับ
การสอนด้วยวิธอี นื่ ๆ  เช่น การสอนแบบ STAD  แบบ  TGT  
แบบทดลอง  แบบโครงงาน  แบบวิทยาศาสตร์  แบบอุปมัย
ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพื่อน�ำผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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