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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (dependent t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  (1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพ 84.22/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 
ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมอืเทคนิค TAI; ร้อยละ 

 
Abstract 

This study aimed to (1) develop mathematics activities on percentage for Prathom Suksa Five 
students based on the concept of the Team Assisted Individualization (TAI) technique with the criterion 
efficiency of 80/80, (2) compare academic achievement in mathematics on percentage prior to and 
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after the study based on the TAI technique of the students under study, and (3) examine student 
satisfaction with percentage from the activities based on the TAI technique. The collected data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent samples). 
 The findings of the study were: (1) The development of mathematics activities on percentage 
for the students under investigation based on the TAI technique found the efficiency to be 84.22/82.08 
which was higher than the criteria set of 80/80,(2) The comparison of academic achievement prior to 
and after in mathematics on percentage based on the TAI technique for Prathom Suksa Five students 
was higher than before learning with the statistically significant difference at 0.05 level, and (3) The 
study of student satisfaction with percentage with the activities based on the TAI technique was at the 
high level. 
 
Keywords: Team Assisted Individualization (TAI); Percentage 

 
บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคน
ในยุคศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไปจากยุคศตวรรษที่ 20 อย่างชัดเจน งานที่เคยใช้คนท างานกับเครื่องจักรก าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถจนท างานแทนที่คนได้ ท าให้สัดส่วน
แรงงานลดลงในงานที่ใช้สัมผัสรับรู้อย่างจ าเจและงานที่ใช้แรงงานแบบซ ้า ๆ แต่สัดส่วนแรงงานระดับชาติบางส่วนที่
เพิ่มขึ้นในงานท่ีเน้นการคิดอย่างผู้เช่ียวชาญและต้องใช้การสื่อสารที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นงานท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าแทน
ได้ คนในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารที่ซับซ้อนข้ึนจากยุคเดิม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2561, น. 1) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 56) 

ถึงแม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญ แต่นักเรียนไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดี
นัก จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 692,673 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.90 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2563) ในส่วนของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา  2562 พบว่า รายวิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 24.70 ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและเป็นวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จากผลการรายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยังไม่
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ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยกล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่ค่อนข้างยากที่จะท าความเข้าใจได้ จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมถึงให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นั้น ครูจะต้องหาวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะกับเนื้อหา
และผู้เรียน ไม่ควรยึดมั่นติดอยู่กับวิธีสอนแบบใดแบบหนึ่ง เพราะหัวใจของการเรียนคณิตศาสตร์ คือ สอนให้ผู้เรียนคิดจน
เกิดการรู้จริง รู้แจ้ง คิดเป็นและคิดเร็ว (ประภากูล ลิไธสง, 2556, น. 3) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ได้รับการสอนและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2561, น. 183) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจดัการเรยีนรู้
ได้ 8 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW)  2) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD  3) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TAI  4) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TGT  5) การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT  6) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ GI  7) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
CIRC และ 8) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบคอมเพล็กซ์ (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 265–271)  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning) กับการสอน
รายบุคคล (individualized instruction) เข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ก าหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน และอ่อน 1 คน ผลการทดสอบผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ตอน คือ เป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม และเป็นคะแนนรายบุคคล 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TAI คือ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความสามารถของตนเอง แก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนอ่อนในห้องได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น (Slavin, 
1995, p. 102) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อย
ละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) กับการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ
เทคนิค TAI  เป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนเท่ากับ 1 : 2 : 1 เป็นนักเรียน
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มมาช่วย ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพื่อน
ในกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

80 ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่ได้จาก

การท าแบบทดสอบประจ าหน่วยระหว่างเรียนที่น ามาพิจารณาเป็นรายบุคคล 

80 ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของจ านวนค าตอบที่
นักเรียนตอบถูกจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ หลังการเรียนจบแล้ว ตามวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดผลด้านพุทธิพิสัยก่อนเรียนและหลัง
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ที ่ผู ้วิจัยได้ค้นคว้าขึ ้น เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 65 คน ซึ่งการจัดห้องเรียนของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนได้
จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถท้ังสองห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน จ านวน 32 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

ขอบเขตของการวิจัย  
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 

2 เรื่อง ร้อยละ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ช่ัวโมง  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ 3 ส่วน ส าหรับการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
1.2 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
1.3 ศึกษาเอกสารและหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ซึ่งแบ่งได้เป็น 

6 แผน ดังน้ี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากรูปภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละของจ านวนนับ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 โจทย์ปัญหาร้อยละของจ านวนนับ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 โจทย์ปัญหาการลดราคา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 โจทย์ปัญหาก าไร-ขาดทุน 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้

ค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความถูกต้องของเนื้อหากับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

1.6 น าข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
-1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์  



สุชานันท์ จงนอก, นพพร แหยมแสง, & วรนุช แหยมแสง. (2565). ผลการใช้กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 175-187. 

180 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ 
2.1 ศึกษาเอกสารและแบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  

2.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการวัดและประเมินผลทางการเรียน เพื่อสร้างแบบทดสอบให้
ครอบคลุมเนื้อหา  

2.3 ศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบตัวเลือกตอบแบบปรนัย 
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบ

ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
2.5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 65 คน จากนั้นน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) และได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ที่
สามารถน าไปใช้ได้ตามเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.20  ถึง 0.63 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ท่ีสมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

3.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท 
3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที ่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง ร ้อยละ ข องนักเร ียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 25 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 

3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67 ถึง 1.00 หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ 
 3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบแล้ว จ านวน 30 ข้อ มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นบันทึกคะแนนสอบของนักเรียนเป็นคะแนนการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

3. ด าเนินการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 6 แผน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ช่ัวโมง และเก็บคะแนนระหว่างเรียน 

4. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบเดิม จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ความพึงพอใจ 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและท าการรวบรวมข้อมูล น ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ( 1E ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยน าผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ก่อนเรียนและหลังเรียน มาเปรียบเทียบกันและวิเคราะห์ผลโดยใช้
การหาค่าสถิติ และทดสอบค่า t-test (Dependents Samples) มรีะดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น ามาเปรียบเทียบ แปลความหมายกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยใช้เกณฑก์ารแปลความหมายจากการแสดงความคิดเห็นให้คะแนน 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 99-100)  
     4.50 - 5.00   คะแนน         หมายถึง      มคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด   
     3.50 - 4.49   คะแนน         หมายถึง      มคีวามพึงพอใจมาก  
     2.50 - 3.49   คะแนน         หมายถึง      มคีวามพึงพอใจปานกลาง   
     1.50 - 2.49   คะแนน         หมายถึง      มคีวามพึงพอใจน้อย   

    1.00 - 1.49   คะแนน         หมายถึง      มคีวามพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผล และเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที ่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  
ตารางที่ 1 ประสิทธภิาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ ตามวธิีการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค 
TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระหว่างเรียน 32 60 50.53 84.22 
หลังเรียน 32 30 24.63 82.08 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนไดค้ะแนนจากการทดสอบประจ าหนว่ยระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 50.53 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 84.22 และนักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เฉลีย่รวม 
24.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.08 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง รอ้ยละ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 32 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
84.22/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว ้

 
ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ ของ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน กับหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5  

คะแนน n �̅� SD t p-value 

ก่อนเรียน 32 7.69 2.416 
66.748* <.001 

หลังเรียน 32 24.63 1.476 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  =0.05 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มตี่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ร้อยละ ตามวธิีการ
จัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TAI  

ข้อ รายการ �̅� SD แปลความหมาย 

1. นักเรียนรู้สึกพอใจในการจัดกลุ่มท ากิจกรรม 4.31 0.86 มาก 
2. นักเรียนรู้สึกพอใจในการจับคู่กับเพือ่นในกลุ่ม 3.78 0.71 มาก 
3. นักเรียนชอบรูปแบบการน าเสนอบทเรียน โดยให้ครูถามค าถามแลว้ให้

นักเรียนตอบ 
4.16 0.68 มาก 

4. สื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.56 0.56 มากที่สุด 
5. สื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ใชม้ีความทันสมัยน่าสนใจ 4.63 0.55 มากที่สุด 
6. สื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ใชต้รงกับเนื้อหาที่เรียน 4.50 0.67 มากที่สุด 
7. สื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ใชเ้พียงพอกับจ านวนนกัเรียน 4.53 0.57 มากที่สุด 
8. นักเรียนรู้สึกพอใจในการศึกษาแบบกลุม่ย่อย 4.41 0.56 มาก 
9. นักเรียนรู้สึกพอใจที่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนกับ 

เพื่อน ๆ ภายในกลุ่ม 
4.63 0.55 มากที่สุด 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยมีเพื่อนชว่ยเหลอืซึ่ง
กันและกันภายในกลุ่ม 

4.22 0.91 มาก 

11. นักเรียนรู้สึกพอใจที่ได้ท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง 4.53 0.76 มากที่สุด 
12. นักเรียนรู้สึกพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบดว้ยตนเอง 4.59 0.56 มากที่สุด 
13. เนื้อหาที่ใช้ในแบบทดสอบมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสม 4.56 0.62 มากที่สุด 
14. นักเรียนรู้สึกพึงพอใจกบัคะแนนของตนเอง 4.53 0.57 มากที่สุด 
15. นักเรียนรู้สึกพึงพอใจกบัคะแนนและความส าเร็จที่ได้ของกลุ่ม 4.43 0.67 มาก 
16. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น 3.81 0.69 มาก 
17. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น 3.88 0.71 มาก 
18. นักเรียนมีความกระตอืรือร้นที่จะเข้ารว่มกิจกรรมการเรียน 4.53 0.57 มากที่สุด 
19. การท ากจิกรรมท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  เร่ือง ร้อยละ 

มากขึ้น 
4.56 0.62 มากที่สุด 

20. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น เมื่อได้เรียนผ่านการใช้
กิจกรรมการเรียนรู ้

4.41 0.71 มาก 

21. นักเรียนมีความสนุกเมื่อมกีารใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

22. นักเรียนรู้สึกว่ามกีารพัฒนาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น 4.28 0.68 มาก 
23. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดูแล เอาใจใส่ และการกล่าวค าชมเชยของครู

ในการท ากิจกรรมของนักเรียนและเพือ่น ๆ 
4.78 0.42 มากที่สุด 

24. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการด าเนินไปตามล าดับขั้นตอน 4.16 0.85 มาก 
25. เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.41 0.67 มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 4.40 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตาม

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI มีค่าเท่ากับ 84.22/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และจะเห็นว่า 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) สูงกว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) นั ้น หมายถึง นักเรียนท าคะแนน

แบบทดสอบประจ าหน่วยระหว่างเรียน ได้มากกว่าการท าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้
เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TAI มีขั้นตอนให้นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นกลุม่ โดยสมาชกิ
แต่ละคนต้องร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการท าแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ย่อยด้วยตนเอง โดยนักเรียนจะมีการตรวจค าตอบและทราบคะแนนของตนเองในขณะที่ท ากิจกรรมทันที ท าให้นักเรียน
ทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเองในแต่ละเนื้อหา โดยนักเรียนที่เก่งกว่าสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนกว่าโดยการอธิบาย
เนื้อหาให้นักเรียนที่อ่อนกว่ามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงสามารถท าคะแนนแบบทดสอบประจ าหน่วยระหว่างเรียนได้คะแนนที่สูง เป็นไปตามแนวคิดของ 
Slavin (1995, p. 102) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TAI สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง แก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนอ่อนในห้องได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเองมากขึ้นและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา และความคิดเห็นของ ทิศนา แขมมณี (2561, น. 102) 
กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้เกิดสัมพันธภาพแน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา สโมสร (2555) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization--TAI) เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.06/85.16 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
สนใจ และมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson, Johnson, and Holubec (1994, p. 1.3-1.4) 
ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี แสงแก้ว (2559) ได้ศึกษา ผลการเรียนแบบกลุม่ช่วยเรยีน
รายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
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คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ (2556) ได้ศึกษา ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตั วแปรเดียว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ควรวางแผนการจัดกิจกรรมให้มีความกระชับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

2. ผู้สอนควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์  
ใบกิจกรรมต่าง ๆ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรยีน เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามวิธีการการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค TAI มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อ
น าไปใช้กับระดับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระวิชาอื่น หรือในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นต้น 
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