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การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TAI ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
Development of learning activities with comperative learning by using TAI 
techniques to support learning achievement Mathematics subject of factor 

numbers grade 6, at Ban Bo Sam Saen School . 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
2ครูพี่เล้ียง โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI 

เรื่องตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จ านวน 18 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ จ านวน 8 แผน 
แบบทดสอบเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ แบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ จ านวน 8 ชุด โดยใช้
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ เรื่อง ตัวประกอบของ
จ านวนนับ ค านวณ ค่า ( T – test ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความพึงพอใจที่มีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ 

ของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
61.98/80.07 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่ครูน ามาสอนยาก  2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก (x̅ = 4.36) 

ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เทคนิค TAI 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were  1) To create and find the effectiveness of the TAI 

technique lesson plan of factor numbers in mathematics at learning achievement of students grade 
6  2) To compare the learning achievement pretest and posttest learning score by TAI on the factor 
numbers counting counts group learning mathematics grade 6  3) To study students’ satisfaction by 
TAI techniques of factor numbers in mathematics for students mathematics grade 6. that used. The 
sample were 18 students grade 6, Ban Bo Sam Saen School, which was obtained by purposive 
sampling. 

The instruments in this study were 8 lesson plans about the factors numbers. the 8 
worksheets on factor number in mathematics and satisfaction questionnaire set on the factor, using 
the factor numbers tests, calculation (T-test) to compare learning achievement on TAI techniques 

in factor numbers and satisfaction measure for mathematics by finding the mean (x̅). 
The results found that 1)The lesson plan effectiveness by using the TAI technique about 

factors numbers in mathematics, was lower than the criteria at 61.98 / 80.07. this may be due to 
the activities too hard. 2) The learning achievement pretest was significantly posttest scores at level 
.05  3) The students grade 6 satisfaction about TAI techniques in factor numbers was in the high 

level (x̅ = 4.36). 

Keywords: Organizing learning activities / TAI techniques 

ความเปนมาและความส าคัญ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนษุย์มีความคิดสร้างสรรค์    

คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น  ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และมีความสมดุลทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์  สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552  :  1)    

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี / หลักการ  สภาพปัญหา  และความจ าเป็นดังกล่าวนั้น  จึงศึกษาเพื่อหา
แนวทางการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  พบว่า
มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่หลายประการ  เช่น  ปัญหาเกี่ยวกับตัว
นักเรียน  ในด้านเนื้อหา สาระที่นักเรียนเข้าใจยากที่สุด  คือ  เรื่อง ตัวประกอบของ จ านวนนับ (สมทรง  สวุพานิช.    
2549  :  1)  ดังนั้น  การจัดเนื้อหาสาระทางคณติศาสตร ์ต้องค านึงถึงความยาก  ง่าย  ความต่อเนื่องและล าดับขั้นของ
เนื้อหา  และการจัดกิจกรรม  การเรียน การสอนต้องค านึงถึงล าดับขั้นของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ควรจัด การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่าง บุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียน  อีกทั้งควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งสามด้าน  
คือ  ด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี(สมนึก  ภัททิยธนี.   2546  :  3)   
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หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน พบวานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปนนักเรียนที่เข้าใจในการอ่านและท าความเข้าใจตัวประกอบของ
จ านวนนับที่แตกต่างกัน ขาดความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์และสูตรในการหาค าตอบ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมด  ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูฝึกสอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI  (TAI  :  
Team  Assisted  Individualization)  มาจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักการ
แก้ปัญหา  การมีปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่ม  รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน  พัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และ
สามารถ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวน

นับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6     
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังตอไปนี ้

1.ขอบเขตดานประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
18 คน นักเรียนชายจ านวน 8 คน นักเรียนหญิงจ านวน 10 คน 

2.ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้คือ เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

3.ขอบเขตดานตัวแปร 
   3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะด้านตัวประกอบของจ านวนนับ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4.ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
          1.  ประสิทธิภาพของผลการใช้ของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 80/80 
          2.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของ            
จ านวนนับ อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ    
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  (Team-Assisted  Individualization  :  TAI)  
หมายถึง  วิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ  (Co-operative  Learning)  และการสอนรายบุคคล
(Individualization  Instruction)  เข้าด้วยกัน  โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในการ เรียนตามความสามารถของตน  และ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  แต่ละกลุ่มจะมี
นักเรียน  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  คละกัน   แบ่งได้จากผลสัมฤทธ์ทางการเรียน  ผู้เรียนสามารถปรึกษาหารือ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันภายในกลุ่มของตนเอง   
 2. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของ นักเรียน ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น   

 5. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  หมายถึง  การแสดงออกด้วยการพูดและการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ในการท างานต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้การด าเนินงาน  บรรลุเป้าประสงค์แ ละ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  คือ  ความร่วมมือภายในกลุ่ม             
ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม  การมีสว่นร่วมในการคิดปฏิบัติ  การยอมรับ ความคิดเห็นภายในกลุ่ม  การติดต่อสื่อสาร
ภายในกลุ่ม  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนโดยการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องตัว

ประกอบของจ านวนนับ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

 1.1 การสรางและประเมินความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ   

 1.2 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หนวย
การเรียนรูที่ 2 เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80  
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สรุปขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน
วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  8 ชุด ได ดังนี ้

 

            ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา 

              วิเคราะหสาระการเรยีนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

                ศึกษาการสรางกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค TAI 

            จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

                        ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง 

                             ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใชกับนักเรยีน 

             ปรับปรุงแกไข 

           ไดแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ 

แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การใชและศึกษาผลการใชแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวย
การเรยีนรทูี่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ดังนี้  

2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 
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            ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเกีย่วกับการวัดผล 

              วิเคราะหสาระการเรยีนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

             สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

               ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
        วิชาคณิตศาสตร์ โดยผเูชี่ยวชาญ 

 
               คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา  

             ตามการพิจารณาของผเูชี่ยวชาญ 
 

  น าแบบทดสอบที่ผานการคดัเลือกไปทดลองใช  
            หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  

                และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 

                 ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
                จ านวน  10 ขอ เพื่อน าไปใชจริง 

  

แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

สรุปขั้นตอน การใชและศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 
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            แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ 

               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

               T1    X    T2 

            เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับหลังเรียน 

           คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนร ู

 สรุปขั้นตอนการสร างแบบประเมินความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มี ต่ อแผนการจัดการเรี ยนรู้                   
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู     
และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัด ก าหนดกรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ              

ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนน

การท าแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

1 ค่าเฉลี่ยค านวณจากสูตร   

    =    

   

                       เมื่อ                      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                       คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                      n   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

2. สวนเบีย่งเบนมาตรฐานค านวณจากสูตร 

    

 
       X      คือ ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                          คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           n     คือ จ านวนทั้งหมด 

.3, ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

 สูตรที่ใช้คือ  E1   = 
x̅1

N1
× 100 

       E1       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

       x̅1      คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนท้ังหมด 

       N1     คือ คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 

E2 เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน หรือสอบครั้งสุดท้ายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ
จุดประสงค์นั้น ๆ  

          สูตรที่ใช้คือ   E2 = 
x̅2

N2
× 100 

      E2     คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 

       x̅2    คือ คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้าย ของนักเรียนท้ังหมด 

       N2   คือ คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 
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ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตสาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
6 ตามเกณฑ์ 80/80 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 

 
จ านวนนักเรียน 

ระหว่างเรยีน หลังเรียน  
(E1)/ (E2) คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด ้

18 1440 1012 180 140 61.98/80.07 

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัว
ประกอบของจ านวนนับ จากนักเรียนจ านวน 18 คน มีประสิทธิภาพ (E1)/(E2) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
61.98/80.07 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนักเรียนเข้าใจในเรื่องที่ครูถ่ายทอดความรู้ให้เป็นอย่างดี 
 ตอนที่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาทักษะตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
การทดสอบ (�̅�) S.D. �̅� 𝑆. 𝐷.  Sig.(-1tailed) 

ก่อนเรียน 6.61 2.03 2.71 3.01 0.37 
 หลังเรียน 7.77 1.70 

จากตาราง 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
6.61 คะแนน และ 7.77 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้
เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

                 รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ เป็นการสอนที่
น่าสนใจ 

4.10 
 

1.30 มาก 

2. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับที่น่าเบื่อ 

4.52 
 

0.98 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเมื่อได้
เรียนด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคTAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

3.95 0.86 มาก 

4. ข้าพเจ้ามีความสนใจในการสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของ 

4.43 0.81 มาก 

5. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ท าให้เกิด
กระบวนการคิดที่ดี 

4.14 1.11 มาก 

6. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง                    ตัว
ประกอบของเป็นการสอนที่เรียนรู้ได้ยากมาก 

4.57 0.81 มากที่สุด 

7. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามี
ความรอบคอบและมีเหตุผล 

4.48 0.98 มาก 

8. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของ วิชาคณิตศาสตร์มีส่วนช่วยใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4.29 1.15 มาก 

9. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ 

4.24 1.04 มาก 

10. การสอนโดยใช้ใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของ วิชาคณิตศาสตร์เป็น
การสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.52 0.98 มากที่สุด 

ผลรวม 4.36 0.99 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัว

ประกอบของจ านวนนับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� โดยรวมอยู่ท่ี 4.36 ค่าเฉลี่ย S.D. โดยรวมอยู่ท่ี 1 ระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มาก 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 สรุปผลการวิจัย   
1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 62.38/80.07 
ทั้งนีเ้นื่องจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น สภาพแวดล้อมในการเรียนหรือความพร้อมของผู้เรียน 

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล  

1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   ที่มีประสิทธิภาพ 61.98/80.07  โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่ง

เป็นคะแนนจากแบบฝึกหัด รวมเฉลี่ย 31.19จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.98แสดงว่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 61.98และคะแนนทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยรวมเฉลี่ย 61.98 คิดเป็นร้อยละ 80.07 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.07 

แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัว

ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 61.98/80.07 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่

ก าหนดแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  

เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 61.98/80.07 ซึ่งถือว่าต ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนที่ท าการทดลองเตรียมตัวมาน้อย เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ยากเกินไป 

พื้นฐานความรู้ของนักเรียนท่ีเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับไม่เพียงพอ  

 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเป็นการจัดการเรียนที่
น าเสนอในรูปแบบการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของ
จ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัว
ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน ต่ ากว่าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
6.61 คะแนน และ 7.66 คะแนนตามล าดับ  

3. โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           1. การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัว

ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนควรมีทักษะ เกี่ยวกับตัวประกอบของจ านวนนับของ 
เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของเทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ
จ านวนนับของ อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ
ของจ านวนนับของ นั้น นักเรียนต้องสนทนากับสมาชิกภายในกลุ่มหรือสนทนาซักถามกับครูผู้สอน เพราะกิจกรรมแต่
ละขั้นตอนใช้เวลา ในการท ากิจกรรมมากพอสมควร 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
          1. ควรมีการจัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นท่ีเป็นปัญหาในระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 

           2 . ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ โดยการใช้เทคนิค TAI พฤติกรรมการเรียนขอผู้เรียน
กับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง 
           3. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้โดยการใช้เทคนิค 
TAI เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเอง 
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