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บทคดัย่อภาษาไทย  

57253401 : หลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
นางสาว ฒิชากร ปริญญากาญจน์: การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ 
วณิชวฒันวรชยั 

  
วตัถุประสงค์งานวิจยั 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การพฒันาและหาประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 3) การทดลองใช้ชุด
กิจกรรมร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 4) การประเมินชุดกิจกรรม กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนวดับางลาน 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 10 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มโดยการจบัสลากโดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2 ชุดกิจกรรม แผนการ
จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเร่ืองการบวกและการลบเลข และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test Dependent) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ครู และนกัเรียน พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควร
ให้นกัเรียนสามารถศึกษาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง การจดักิจกรรมกลุ่ม ส่ือท่ีใช ้เป็นแบบฝึกหดัทา้ยบท 
และส่ือประสม โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียนท่ีเป็นปรนยั และอตันยั 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย คู่มือครู ไดแ้ก่ 1) ค าน า 2) ค า
ช้ีแจง 3) แผนการจดัการเรียนรู้ 4) ใบความรู้ 5) เฉลยแบบฝึกหัด 6) เฉลยแบบทดสอบ  7) แบบ
บนัทึกการประเมิน  คู่มือนกัเรียน 1) ค าน า 2) วตัถุประสงค์ 3) ค าช้ีแจง 4) ใบความรู้ 5) แบบฝึกหัด 
6) แบบทดสอบ และมีประสิทธิภาพ 83.00/81.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน และใหค้วามสนใจในกระบวนการกลุ่ม 

4. ผลการใช้ชุดกิจกรรม พบกวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
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เกณฑ์ 80/80 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีพฒันาการสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ 40 
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีก าหนดไว ้มีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI อยูใ่นระดบัมาก 

  

  

 
 

 

 



  ฉ 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57253401 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
MISS THICHAKORN PARINYAKARN : THE DEVELOPMENT OF LEARNING 

ACTIVITIES WITH TAI TECHNIQUE FOR ENHANCING LEARNING OUTCOME ABOUT 
PLUS AND MINUS THE NUMBER OF STUDENTS ON PRATHOMSUKSA 2 THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

The purpose of this research were to 1) study the fundamental data 2) develop and 
find out efficiency of the instructional package with the team assisted individualization (TAI) 
technique 3) implement the instructional package with the team assisted individualization (TAI) 
technique  4) evaluate the instructional package. The sample of this research was 10 second grade 
students in academic year 2018 of Banglan school. The sample was selected by simple random 
sampling. The research instruments used were 2 the instructional packages, lesson plans, a pretest 
and posttest of the addition and subtraction, and questionnaire concerning the satisfaction of 
students. The statistics used for analyzing the collected data were:  mean , standard deviation 
(S.D.), percentage (%), t-test dependent and Analysis and content analysis. 

The research results were: 

1. fundamental information of the instructional package with the team assisted 
individualization (TAI) technique for develop addition and subtraction of second grade students 
from experts teachers and students found that students should to study for knowledge by 
themselves and group. Instructional medias are the end of chapter exercises and mixed media. 
And use the multiple choice and write-up examination of posttest. 

2. The instructional package consisted of the teacher manual such as 1) preface 2) 
explanation 3) learning activities lesson plans 4) knowledge sheet 5) answer of exercises 6) 
answer of test 7) assessment form. The student manual consisted of 1) preface 2) objective 3) 
explanation 4) knowledge sheet 5) exercises 6) test paper. The effectiveness of the instructional 
package had an efficiency of 83.00/81.50, which was higher than the criterion standard of 80/80 

3. The result of used the instructional package found that students energetic to learn 
and attention about group process. 
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4. The result of used the instructional package found that the effectiveness to meet 
the criteria of 80/80. The second grade students have the learning achievement of the second 
grade students using the instructional package, as measured by posttest were significantly higher 
than before the pretest at the .05 level, the development of students was higher than 40 percent 
and higher than the criterion standard of 80 percent. Students’ satisfaction with the instructional 
package with the team assisted individualization (TAI) was at a high level. 
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ส่งเสริม ประธานกรรมการสอบ และ อาจารย ์ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให ้
ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูณ์
ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอกราบของพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน  ผศ.ดร.ปฤณัต นจันฤตย ์และ   ผศ.สาธิต 
จันทรวินิจ  ท่ีกรุณาเป็นผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจัย  ส าหรับการท า
วทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการนิเทศทุกท่านท่ีให้ความรู้ 
ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั ขอขอบคุณนางสาวจิตลดา อ้นวงศา และเพื่อน
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศร่วมรุ่นทุกคน ท่ี
ช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าและใหก้ าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผอ.มลัธนา แกว้สุวรรณ และคณะครู นกัเรียน โรงเรียนวดับางลานตลอดจน
ผูบ้ริหาร คณะครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามท่ี1 ท่ีอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
งานวจิยัคร้ังน้ี ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยั จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพอ่และคุณแม่ ท่ีใหก้ าลงัใจเพื่อความส าเร็จในการศึกษาทุกระดบัชั้นของ
ผูว้ิจยั คุณค่าหรือประโยชน์อนัใดอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ท่ีรักและเคารพอยา่งสูงสุด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณของคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ จนท าให้ผูว้ิจยัสามารถส าเร็จการศึกษา โดยผูว้ิจยัจะน าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บ
ไปปรับใชใ้นวชิาชีพครู ใหเ้กิดประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการฝึกทกัษะความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวติและ

มุ่งให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยเนน้กระบวนการให้นกัเรียนเกิดความคิด ความ

เขา้ใจ และฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงถือวา่คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็นท าเป็น

แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี. 2546 : 1)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 (2551 : 1) ท่ีให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์

ความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงได้จดัวิชาคณิตศาสตร์ไวใ้นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบวก และการลบไวด้งัน้ี เม่ือ

ผูเ้รียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวน

เก่ียวกบัจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์  และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหา

เก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ

ท่ีได ้ 

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556 – 2559 

ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนวดับางลาน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในดา้นค านวณ เร่ืองจ านวนและการด าเนินการ  ในปีการศึกษา 2556 มี



  2 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.81 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.50 ปีการศึกษา 2558 มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.33 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 39.77 (ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 : 2557-2559)  จากการประเมินค่าเฉล่ียดงักล่าวพอสรุปไดว้่า

นกัเรียนมีค่าเฉล่ียด้านการค านวณ ไม่ถึงร้อยละ 50 เม่ือไดว้ิเคราะห์ขอ้สอบแล้วนั้น พบว่าผูเ้รียน

ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ืองของการบวก และการลบเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็น

พื้นฐานส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ อันส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ในระดบัชั้นต่อไปต ่ากว่าเกณฑ์  จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีได้จดัการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 พบวา่นกัเรียนขาดทกัษะการค านวณ ขาดความรู้  ความเขา้ใจใน

การค านวณ ไม่สามารถบวก และ ลบเลขสองหลกัข้ึนไปได้ ท าให้ไดค้  าตอบท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี

อาจมาจากสาเหตุการใช้ส่ือการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ผูเ้รียนขาดความ

สนใจ มีเจตคติในทางลบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าวิชาอ่ืน ๆ  โดยมุ่งให้

เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและตามศักยภาพ   แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศพบว่ายงัอยู่ในอันดับท้าย ๆ   อาจเป็นเพราะเรายงัให้ความส าคัญในด้านน้ีน้อย

เกินไป  ปัจจุบนัมีคนเก่งคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติเพียงแค่ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น ดงัจะเห็นได้

จากผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนเพื่อการประกนัคุณภาพ (National Test : NT)   ของปีการศึกษา 

2557 ด้านค านวณมีคะแนนเฉล่ียท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้มากถึง 42.39 และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพียง 

13.41 และ การประเมินคุณภาพนกัเรียนโดยใชข้อ้สอบกลางของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพธาราม

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ในวชิาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียท่ีอยูใ่นเกณฑ์พอใช ้61.17 และอยูใ่นเกณฑ์

ดีเยี่ยมเพียง 16.09 ในขณะท่ีประเทศชั้นน าของโลกไดใ้ห้ความส าคญัต่อคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง 

เช่น ประเทศไต้หว ัน   หรือสิงคโปร์   สามารถพัฒนาเด็กให้ เก่งคณิตศาสตร์ได้ถึงร้อยละ 

40  นอกจากน้ีการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 น้ี จะตอ้งเป็นการจดัการศึกษาท่ีช่วย

เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเจริญรุดหน้าไปอยา่งไม่หยุดย ั้งการสอนคณิตศาสตร์ในยุคน้ี 

จ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ มีทกัษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมาก

พอเพียง และสามารถน า ความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆได ้นอกจากน้ีการสอนคณิตศาสตร์ใน

ระดบัประถมศึกษา ยงัจะตอ้งเป็นการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชน เพื่อให้รับกบัการศึกษาใน

ระดบัมธัยมท่ีสูงข้ึน (สถาบนัส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2555 : อินเตอร์เน็ต)   
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 จากการศึกษาหลักการของชุดกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI จาก

เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมและการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI พบว่า 

สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนได้ ดงังานวิจยัของ กชกร พฒัเสมา 

(2558 : บทคดัย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    

ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดงังานวจิยัของ วณีารัตน์ ราศิริ (2552 : บทคดัยอ่) 

พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 

93.30/87.10 และมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ชมยัพร พุทธิวาณิชย ์(2553) พบวา่ เจตคติ

ของนักเรียนท่ี มี ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณ                

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก  

จากการศึกษาปัญหาในการจดัการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งหาแนวทางในการแกปั้ญหา โดยการ

จดัท านวตักรรมทางการศึกษาข้ึน เพื่อใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมมือกนัในการเรียนรู้ เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาพบว่า มีนวตักรรมหลายชนิดท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาได้ นวตักรรมหน่ึงท่ี

เหมาะสมในการน ามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ทางการสอนท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู 

เน้ือหา แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ชุดการ

จดัการเรียนรู้น้ี ครูเป็นผูจ้ดัให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึกฝนตนเอง โดยครูเป็นผูแ้นะน า

เท่านั้น (Good, 1973 : 306) เป็นนวตักรรมท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ

ส่งเสริมการศึกษารายบุคคล ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนตนเองในดา้นความกลา้แสดงออกทางความคิดเห็น การตดัสินใจ การ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีหลกัการของ บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545) ในการน าเอาชุดกิจกรรม

มาใชใ้นระบบการศึกษา ดงัน้ี 1) การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  2) ความพยายาม

ท่ีจะเปล่ียนแนวคิดการเรียนการสอนไปจากเดิม 3) การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวั

ออกไป  4) ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 5) การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ไดย้ึด

หลกัจิตวิทยาการเรียนมาใชโ้ดยจดัสถานการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงชุดกิจกรรม
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การเรียนรู้ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 1) คู่มือครู 2) บตัรค าสั่งหรือค าแนะน า 3) เน้ือหาสาระ

และส่ือ   4) แบบประเมินผล  

นอกจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนแลว้ วธีิสอนมีส่วน

ส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนเช่นกนั   ได้มีนกัวิจยัหลายท่านทดลองน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้

ร่วมกบัวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนต่างๆ เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ดียิ่งข้ึน รูปแบบ

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เป็นรูปแบบการสอนท่ี

ผสมผสานระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) และการจดัการเรียนรู้

รายบุคคล (Individualized instruction) ซ่ึงจะก่อให้เกิดความช่วยเหลือซ่ึงกันและกนัภายในกลุ่ม 

ส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้ดียิ่งข้ึน (Slavin : 1990 : 22) จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่รูปแบบการสอนน้ีท า

ให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ                

สุดาวรรณ ขาวป้ัน (2551) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณ

โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์              

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.56/81.61 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว ้และ สลาย 

ปลัง่กลาง (2552) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ืองการบวก และการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ งไม่เกิน 20       

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการ

จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ืองการบวก และการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่

เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.03/85.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้

มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก  

นงเยาว์ ศรีทอง (2553) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียน รู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ                

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของ

นกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ อ าไพ วรรณขามป้อม ท่ีท าการ

วิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความสุข สนุกกบัการ

ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และความพึงพอใจในการเรียนรู้ ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมและการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI 

(Team Assisted Individualization) จะเห็นได้ว่าการบวกและการลบเลขมีความส าคญัต่อการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นท่ีสูงข้ึนไป หากไม่ได้รับการพัฒนาแล้วอาจมีผลต่อผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียนในระดบัชั้นต่อไป ซ่ึงชุดกิจกรรมและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI จะช่วย

ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นควรพฒันาชุดกิจกรรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค TAI เพื่อส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงข้ึน  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลการวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ

พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 

 กรอบแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัชุดกจิกรรม 

ส าหรับการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้ห้

ความหมายของชุดการจดัการเรียนรู้ไวว้่า คือ โปรแกรมทางการสอนทุกอย่างท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะ      

มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ชุดการจดัการเรียนรู้น้ี ครูเป็นผูจ้ดั

ให้นกัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนตนเอง โดยครูเป็นผูแ้นะน าเท่านั้น  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการ

จดัการเรียนรู้ดังน้ี ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556)  1) ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน 2) 

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 3) ใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียนในแนวทางเดียวกนั 4) ช่วยให้

การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของผูส้อน 5 ) ช่วยลดภาระและสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ครูผูส้อน 6) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูหรือผูมี้ประสบการณ์เฉพาะทาง 7) 

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านความกล้าแสดงออก โดยเสนอองค์ประกอบของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556 : 4) และบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 95-97)  1) 

คู่มือครู 2) บตัรค าสั่งหรือค าแนะน า 3) เน้ือหาสาระและส่ือ 4) แบบประเมินผล  
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กรอบแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI สลาวิน (Slavin, 1978)  ไดส้รุปไวว้า่เป็นเทคนิค
การจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
แบบรายบุคคล (Individualized Instruction) เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
การเรียนเป็นรายบุคคล โดยใชล้กัษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ใหน้กัเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้
ร่วมกนั ช่วยกนัด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกนั มีการร่วมมือช่วยเหลือกนัเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการเรียน ช่วยส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดย
ผูส้อนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนท่ีจะหาความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึง Slavin  ได้ก าหนด
ขั้นตอนการจดักิจกรรมไวด้งัน้ี 1) การจดักลุ่ม (Team) นกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 
คน คละเพศและความสามารถ  2) การทดสอบเพื่อการเรียนเน้ือหาท่ีเหมาะสม (placement test) ใน
การเร่ิมตน้ของการเรียน  3) วสัดุหลกัสูตร (curriculum materials) หลงัจากผูส้อนแจกบทเรียนแลว้
ผูเ้รียนจะท างานกลุ่มของตนเอง โดยมีส่ือหรือวสัดุหลกัสูตรการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาซ่ึงจะอยูใ่น
รูปของแบบฝึกทักษะ  4) การเรียนกลุ่ม (team study) นักเรียนจะเร่ิมฝึกทักษะตามล าดับขั้ น             
5) คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team scores and team recognition) ในวนัสุดทา้ยของแต่
ละสัปดาห์ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่มซ่ึงไดจ้ากการน าเอาคะแนนท่ีสมาชิกแต่ละคนไดรั้บจากการ
ท าแบบทดสอบประจ าเร่ืองมาหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม เกณฑ์การให้รางวลัแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (Super Team) กลุ่มท่ีได้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรอง
ชนะเลิศ (Great Team) และกลุ่มท่ีได้คะแนนน้อยเป็นกลุ่มดี (Good Team) กลุ่มชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศก็จะไดรั้บใบรับรองเป็นรางวลั  6) การสอนกลุ่มยอ่ย (Teaching groups) ทุกๆ วนัครูจะได้
ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในการสอนกลุ่มยอ่ย โดยเลือกนกัเรียนจากกลุ่มต่างๆ ท่ีเรียนเน้ือหา
เดียวกนัมารวมกนัเพื่อให้ขอ้แนะน าหรือท าการสาธิต เพื่อการเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและตาม
วตัถุประสงค์ และเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดท่ีส าคญัของการเรียนนั้นๆ ส่วนนกัเรียน
คนอ่ืนๆ ก็ปฏิบติังานของตนเองไปเร่ือยๆ   7) การทดสอบขอ้เทจ็จริง (Fact tests) จะท าสัปดาห์ละ 2 
คร้ัง ใชเ้วลาคร้ังละ 3 นาที โดยนกัเรียนจะรับเอกสารเพื่อไปเตรียมตวัศึกษาท่ีบา้นก่อนท าการสอบ  
8) การสอนร่วมกนัทั้งชั้น (Whole-class) ครูจะท าการสอนและสรุปบทเรียนให้กบันกัเรียนทั้งห้อง 
โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและทกัษะต่างๆ ของบทเรียน 
 จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและผลงานวิจยัต่างๆ พบว่าแนวทางในการพฒันาผูเ้รียน    

ซ่ึงมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมคลา้ยกนัดงัน้ี 1) คู่มือครู ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการ

จดัการเรียนรู้ ใบความรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ แบบบันทึกการประเมิน 2) คู่มือ

นักเรียน ประกอบด้วย ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง ใบความรู้ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ       
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โดยผูว้ิจยัน าขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ของ Slavin มาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงมีขั้นตอน

ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย 1.1) ทดสอบก่อนเรียน 1.2) ทบทวนบทเรียนความรู้เดิม          

1.3) แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ พร้อมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี 2) ขั้นฝึกทักษะเป็นกลุ่ม 

ประกอบไปดว้ย 2.1) เพื่อนในกลุ่มจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกนัตรวจสอบความถูก

ตอ้ง พร้อมทั้งอธิบายข้อสงสัยและขอ้ผิดพลาด  2.2) เม่ือนักเรียนท าแบบฝึกหัดครบแล้วให้ท า

แบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 1 จ  านวน 10 ขอ้ ถา้นกัเรียนคนใดท าไดร้้อยละ 80 (8 ขอ้) ถือวา่ผา่นเกณฑ ์ถา้

ท าได้ไม่ ถึงร้อยละ 80 ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันอธิบายแล้วให้นักเรียนคนเดิมท่ีไม่ผ่านท า

แบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ถา้ยงัท าไม่ผา่นอีก ให้ครูเป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติม 2.3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนได้

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ถือว่าเป็นผูท่ี้สามารถเรียนผ่าน 3) ขั้นประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย     

3.1) นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ขอ้ เม่ือนกัเรียนท าเสร็จ

แลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนักเรียนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม 4) ขั้นสรุปบทเรียน 

ครูสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้กบันกัเรียน และจดัอนัดบัคะแนน 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 

 

 

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง
การบวก และการลบ
เลข 
2 . ค วามพึ งพ อใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อ
ชุดการเรียนรู้ร่วมกบั
การจัด ก าร เรี ยน รู้
ดว้ยเทคนิค TAIเร่ือง
การบวกและการลบ 
โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- Good (1973) 
- บุญเก้ือ ควรหาเวช 
(2545) 
- รัตนะ บวัสนธ์ิ (2552) 
- ทิศนา แขมมณี (2546) 
- ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ 
(2556) 
 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค TAI 
- Slavin (1978) 
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

แนวคดิทฤษฎ ี

 

1. คู่มือครู ประกอบดว้ย  
   - ค  าน า  
   - ค  าช้ีแจง  
   - แผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
2) ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้น
ประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุป
บทเรียน 
   - ใบความรู้  
   - เฉลยแบบฝึกหดั  
   - เฉลยแบบทดสอบ  
   - แบบบนัทึกการประเมิน      
2. คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย  
   - ค  าน า  
   - วตัถุประสงค ์ 
   - ค  าช้ีแจง  
   - ใบความรู้   
   - แบบฝึกหดั  
   - แบบทดสอบ 
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ค าถามในการวจัิย 

1. ผลการศึกษาความตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เป็นอยา่งไร 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

3. ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TAI เป็นอยา่งไร 

4. ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TAI เป็นอยา่งไร ในประเด็นต่อไปน้ี 

4.1 ผลการเรียน รู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนัก เรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI 

หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมหรือไม่ 

4.2 ผลการเรียน รู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนัก เรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฒันาการสูงกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 40 

หรือไม่ 

4.3 ผลการเรียน รู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนัก เรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 

4.4 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมและการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI  

2. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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4. เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 

เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข 

4.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ก่อนและหลงัจากการ

ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI  

4.2 ศึกษาพฒันาการของผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลขหลังใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 40 

4.3 ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ก่อนและหลงัจากการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 

4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้

เร่ืองการบวก และการลบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการบวก และการลบเลข ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมกบัการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิค TAI หลงัจากใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่า

ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 

3. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 2 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฒันาการสูงกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40  

4. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 2 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80  

5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค TAI อยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 การพฒันาชุดกิจกรรมร่วมกบัการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล

การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด

ขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1        

ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี    

เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต้ โรงเรียนวดัหนองอ้อ โรงเรียน

อนุบาลโพธาราม โรงเรียนวดับางกะโด โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง โรงเรียนวดัดีบอน โรงเรียนวดับาง

ลาน โรงเรียนวดับ่อมะกรูด โรงเรียนวดัดอนทราย และ โรงเรียนวดัท่ามะขาม ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 1 
 

โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
วดัก าแพงใต ้ 21 วดัหนองออ้ 19 

อนุบาลโพธาราม 54 วดับางกะโด 13 
วดับา้นฆอ้ง 15 วดัดีบอน 9 
วดับางลาน 10 วดับ่อมะกรูด 5 
วดัดอนทราย 30 วดัท่ามะขาม 24 

รวม 200 
 

จากตารางท่ี 1 มีนกัเรียนรวมทั้งส้ินจ านวน 200 คน โดยนกัเรียนในทุกโรงเรียนมีลกัษณะ

การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่แตกต่างกนั มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั โดยมีคะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ดา้นค านวณ อยู่ระหว่าง 29.42 – 41.07

และมีบริบทต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนั  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1        

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดับางลาน จ านวน 10 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีสุ่ม โดยการจบัสลากมี

โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
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3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

วดับางลาน ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   เร่ืองการบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 
 ตวัช้ีวดั ค1.2 ป2/1 , ค6.1 ป2/1-ป2/6 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   เร่ืองการลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000 
ตวัช้ีวดั ค.1.2 ป2/1 , ค6.1 ป2/1-ป2/6 

4. ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาในการด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2561 โดยใชเ้วลาด าเนินการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 ชัว่โมง รวมเวลาท่ีใช ้ 20 

ชัว่โมง ตั้งแต่วนัท่ี 4 – 15 กนัยายน พ.ศ. 2561 

5. ตวัแปร 

5.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 

5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

  - ผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข 

  - ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    

ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข โดยมีการใช้ส่ือ      

การสอนท่ีประกอบด้วยส่ือตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปใช้ร่วมกนั เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ามศกัยภาพ 

 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) หมายถึงวิธีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและ

แบบรายบุคคล เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการบวก และการลบเลขตามความสามารถและความ

ถนัดของตน เอง  ซ่ึ งมีขั้ นตอนดังน้ี  1) ขั้ น เต รียมความพ ร้อม  2) ขั้ น ฝึกทักษะเป็นก ลุ่ม                        

3) ขั้นประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุปบทเรียน โดยประยกุตม์าจากแนวคิดของ Slavin 
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 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI หมายถึงเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข 

โดยมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมดงัน้ี 1. คู่มือครู ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการ

เรียนรู้  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้น

ฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้นประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุปบทเรียน  ใบความรู้ เฉลยแบบฝึกหัด 

เฉลยแบบทดสอบ แบบบนัทึกการประเมิน 2. คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย ค าน า วตัถุประสงค ์      

ค  าช้ีแจง  ใบความรู้ แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 

4. ผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ หมายถึง คะแนนจากการวดัและประเมินความรู้

เร่ืองการบวก และการลบเลข หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค TAI ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงประเมินไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

5. ความพึงพอใจของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI และประโยชน์ท่ีได้รับ 
ภายหลังเสร็จส้ินการเรียนรู้เร่ือง การบวกและการลบเลข และการลบเลขของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา     
ดา้นกิจกรรม และ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 10 ขอ้ 

6. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเม่ือ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ แลว้ท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไวต้ามเกณฑ์ 80/80 โดย
ท่ี  
  80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงั

เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหน่วยรวมกนัของนกัเรียนทั้งหมด 

  80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบผลการ

เรียนรู้ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI 

ของนกัเรียนทั้งหมด 

7. นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 หมายถึง ผู ้ท่ีก  าลังศึกษาชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดับางลาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัคาดวา่จะเกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. นกัเรียนมีผลการเรียนรู้และทกัษะการบวกและการลบเลขดีข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการเรียนใน

ระดบัชั้นสูงต่อไป 

2. ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ไดแ้นวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการ

เรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ 
4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team 

Assisted Individualization) 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค TAI 
61 งานวจิยัในประเทศ 
6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ  
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หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั   
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ  

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ     
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง 
ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั  ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่
ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก   
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
วสัิยทัศน์ 
 ภายในปี 2557 โรงเรียนวดับางลาน มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทและพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เป็นผูมี้สุนทรียภาพดา้นศิลปะ อนุรักษ์ดนตรี
ไทยกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย มีใจรักส่ิงแวดลอ้ม น้อมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยดึหลกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
พนัธกจิ 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         

2. ฝึกทกัษะกิจกรรมดนตรีไทย  งานอาชีพในทอ้งถ่ินและงานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินเพื่อไปสู่อาชีพ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ส่ิงแวดล้อม  ค่ายวิชาการ  ลานกีฬา  อาหารกลางวนั
ฯลฯ  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและสนบัสนุนการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 



  20 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางลาน 
หลกัสูตรโรงเรียนวดับางลาน พุทธศกัราช 2552 ก าหนดกรอบโครงสร้าง ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางลาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

    สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 

   ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 840 840 840 

รายวชิา/กิจกรรมเพ่ิมเติม - - - 40 40 40 

 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมนกัเรียน 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

ชุมนุม 

- กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณะ
ประโยชน์ 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

(120) 

40 

 

40 

30 

10 

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชัว่โมง/ปี 
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ความส าคัญ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 :1) 

 

สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง

ต่อเน่ือง ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 

สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับ
จ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

การวัด: ความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และ
การน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ 
แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric 
transformation)ใน เร่ืองการเล่ือนขนาน  (translation) การสะท้อน  (reflection) และการหมุน 
(rotation) 

พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม        การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและ
การกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล  การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะ
เป็น การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยใน การ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแกปั้ญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้
เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

 มาตรฐาน  ค 1.1    เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่ง 

การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา                       
มาตรฐาน  ค 1.3   ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
สาระที ่2  การวดั 
มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
สาระที ่3  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial 
reasoning)      

และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระที ่4  พชีคณติ 
มาตรฐาน  ค 4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

(mathematical model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใชแ้กปั้ญหา   
สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2   ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้             

อยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ

แกปั้ญหา 
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สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

คุณภาพผู้เรียน 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสน

และศูนย ์และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและ
เงิน สามารถวดัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกับการวดัไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 
 4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
 5. รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
 6. ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย 
และ   การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 3-4) 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ค.1.1 เขา้ถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 

ตารางท่ี 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.1.1 
ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลข
ไทย และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ีไม่เกินหน่ึงพนั
และศูนย ์

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย และ
ตวัหนงัสือแสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพ่ิมทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100 
 การนบัลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100 
จ านวนคู่  จ านวนค่ี 

2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินหน่ึงพนัและศูนย ์

 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั  และการใช ้ 
0 เพ่ือยดึต าแหน่งของหลกั 

 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เคร่ืองหมาย  =   
   >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 
 

มาตรฐาน ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง    
การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
ตารางท่ี 4 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.1.2 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ คูณ หาร  
      ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนัและ

ศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ 
     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 ความหมายของการคูณ  และการใชเ้คร่ืองหมาย   
 การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั 
 ความหมายของการหาร และการใชเ้คร่ืองหมาย   
 การหารท่ีตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

2.  วเิคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
และโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่ เกินห น่ึ งพันและศูนย์พ ร้อมทั้ ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน        
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ

หาร 
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สาระที ่2  การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ตารางท่ี 5 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.2.1 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกความยาวเป็นเมตร  และเซนติเมตร 
     และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย  
     เดียวกนั 

 การวดัความยาว (เมตร เซนติเมตร) 
 การเปรียบเทียบความยาว (หน่วยเดียวกนั) 

2.  บอกน ้ าหนกัเป็นกิโลกรัมและขีด  และ 
     เปรียบเทียบน ้ าหนกัในหน่วยเดียวกนั 

 การชัง่น ้ าหนกั (กิโลกรัม  ขีด) 
 การเปรียบเทียบน ้ าหนกั  (หน่วยเดียวกนั) 

3.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร  และ 
     เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

 การตวง (ลิตร) 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร) 
 

4. บอกจ านวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญ     
    และธนบตัร 

 ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบตัร 
 การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบตัร 
 การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค)์ 

5.  บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที)  การบอกเวลาเป็นนาฬิกากบันาที    (ช่วง 5 นาที) 
6.  บอกวนั  เดือน  ปี  จากปฏิทิน  การอ่านปฏิทิน  เดือนและอนัดบัท่ีของเดือน 

 

มาตรฐาน ค 2.2   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

ตารางท่ี 6 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.2.2 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว    
     การชัง่  การตวง  และเงิน 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว   
     (บวก  ลบ) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่  (บวก  ลบ) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง (บวก  ลบ  
     คูณ  หาร) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน  (บวก  ลบ   
     หน่วยเป็นบาท) 
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สาระที ่3  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตารางท่ี 7 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.3.1 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวา่ 
     เป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  
     รูปวงกลม หรือรูปวงรี 

 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม     
รูปวงรี 

2.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่าเป็นทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม     หรือทรงกระบอก 

 ท ร ง ส่ี เห ล่ี ย ม มุ ม ฉ าก   ท ร ง ก ล ม  
ทรงกระบอก 

3.  จ าแนกระหวา่งรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
      กับทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และรูปวงกลมกับทรง
กลม 

 รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

 

มาตรฐาน ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)    
และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
ตารางท่ี 8 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.3.2 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ ของรูป
เรขาคณิต 

 การเขียนรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม   รูป
วงกลม และรูปวงรีโดยใชแ้บบของรูป 

 

สาระที ่4 พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 
ตารางท่ี 9 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.4.1 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกจ านวนและความสมัพนัธ์ใน    
     แบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 5      
     ทีละ 10   ทีละ 100  และลดลง 
     ทีละ 2 ทีละ 10  ทีละ 100 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 5  
    ทีละ 10 ทีละ 100 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2   

    ทีละ 10  ทีละ 100 

2.  บอกรูปและความสมัพนัธ์ในแบบรูป  
     ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี  
     สมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี
สมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น 
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สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ตารางท่ี 10 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ค.6.1 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ

ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค 12101   คณติศาสตร์2    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2                                    เวลา   200  ช่ัวโมง  
 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ีจ านวนนับ 1 ถึง 
1,000  การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ ตวัเลขแทนจ านวน ช่ือหลกัค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั   
การเขียนในรูปการกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน การใชเ้คร่ืองหมาย =    <  >   การเรียงล าดบั
จ านวน   การนบัเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 การนบัลดทีละ 2 ทีละ 10  และทีละ 100  จ  านวน
คู่  จ  านวนค่ี    

การบวก  การลบ  การคูณ   การหารและโจทย์ปัญหา   การบวกจ านวนท่ีมีผลบวก  ไม่เกิน 
1,000 การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั 
การหารท่ีมีตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั โดยท่ีผลหารมีหน่ึงหลกัการบวก ลบ คูณ  
หารระคน  โจทยปั์ญหา   

การวดัความยาว   การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใชเ้คร่ืองหมายวดัท่ีมีหน่วย
มาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา   

การช่ัง   การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด  การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกนั การแกปั้ญหา 
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การตวง   การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา    

เงิน  การจ าแนกชนิดของเงินเหรียญและธนบตัร  การบอกค่าของเงินเหรียญและธนบตัร  
การเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน  การบอกจ านวนเงิน  การแกปั้ญหา   

เวลา การบอกเวลาเป็นชัว่โมงกบันาที (ช่วง 5  นาที ) ช่ือ วนั วนัท่ี เดือน  อนัดบัท่ีของเดือน  
และการอ่านปฏิทิน  การแกปั้ญหา   

รูปเรขาคณติสองมิติและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณติ   รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  
รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสองมิติกบัสามมิติ  
การเขียนรูปเรขาคณิตโดยใชแ้บบของรูป   

แบบรูปและความสัมพนัธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ  5   ทีละ 10  และ  ทีละ 100  
แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100  แบบรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ี
สัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 
 การจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติั
จริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะ
ท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั      

ค 1.1     ป.2/1 , ป.2/2    
ค 1.2     ป.2/1 , ป.2/2    
ค 2.1     ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6    
ค 2.2     ป.2/1   
ค 3.1     ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3     
ค 3.2     ป.2/1  
ค 4.1     ป.2/1 , ป.2/2   
ค 6.1     ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4,  ป.2/5 , ป.2/6      

รวม  8  มาตรฐาน   23  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้     ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 เวลาเรียน 200 ช่ัวโมง 

ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดบัที ่
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
เวลา
ช่ัวโมง 

น า้หนักคะแนน 

ระหว่าง
เรียน 

ปลาย
ภาค 

1 จ านวนนบั
ไม่เกิน 
1,000 

- การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลข
ไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวน 
- การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและ
ตวัเลขไทย 
 

ค 1.1 ป2/1 
 
 

ค 1.1 ป2/1 
 

ค1.1 ป2/2 

25 10 4 

  - หลกัและค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั 
- การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เคร่ืองหมาย =  ≠  > < 
- การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้
จ านวน 
- การนบัเพ่ิมทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 
100 

ค1.1 ป2/2 
ค 1.1 ป2/1 
ค 1.1 ป2/1 
ค 1.2 ป2/1 
ค 6.1 ป 2/1- 

 ป2/6 
 

   

2 การบวก
จ านวนทีม่ี
ผลบวกไม่
เกนิ 1,000 

- การบวก (ทีไ่ม่มทีดและมทีด) 
- โจทย์ปัญหาการบวก 
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

ค 1.2 ป 2/1 
ค 1.2 ป 2/1 
ค 1.2 ป2/1 

ค 6.1 ป 2/1- ป 2/6 

10 5 2 

3 การลบ
จ านวนที่
ตวัตั้งไม่
เกนิ 1,000 

- การลบ (ทีไ่ม่มกีารกระจายและทีม่ี
การกระจาย) 
- โจทย์ปัญหาการลบ  
- การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ 

ค 1.2 ป2/1 
ค 1.2 ป2/2 
ค 1.2 ป2/2 

ค 6.1 ป2/1-ป2/6 

10 5 2 

4 การวดั
ความยาว 

- การวดัความยาว (เมตร เซนติเมตร) 
- การเปรียบเทียบน ้ าหนกั (หน่วย
เดียวกนั) 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาว (บวก 
ลบ) 
 

ค 2.1 ป2/2 
ค 2.2 ป2/1 
ค 2.2 ป2/1 
ค. 6.1 ป2/1-  

ป2/6 

19 5 2 
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ล าดบัที ่
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
เวลา
ช่ัวโมง 

น า้หนักคะแนน 

ระหว่าง
เรียน 

ปลาย
ภาค 

5 การชัง่ - การชัง่น ้ าหนกั (กิโลกรัม ขีด) 
- การเปรียบเทียบน ้ าหนกั (หน่วย
เดียวกนั) 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ (บวก 
ลบ) 

ค 2.1 ป2/2 
ค 2.1 ป2/2 
ค2.1 ป2/2 

ค6.1 ป2/1-ป2/6 

19 5 2 

6 การคูณ - ความหมายของการคูณและการใช้
เคร่ืองหมาย X 
- การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน
ไม่เกินสองหลกั 
- โจทยปั์ญหาการคูณ 
- การสร้างโจทยปั์ญหาการคูณ 

ค 1.2 ป2/1 
ค 1.2 ป2/1 
ค 1.2 ป2/2 
ค 1.2 ป2/2 

25 5 3 

7 เวลา - การบวกเวลาเป็นนาฬิกา กบั นาที 
(ช่วง 5 นาที) 
- การอ่านปฏิทิน เดือนและอนัดบัท่ี
ของเดือน 

ค 2.1 ป2/5 
ค 2.1 ป2/6 

ค 6.1 ป2/1-ป2/6 

13 5 2 

8 เงิน - ชนิดและค่าของเงินเหรียญและ
ธนบตัร 
- การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ
และธนบตัร 
- การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท 
สตางค)์ 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน (บวก ลบ 
หน่วยเป็นบาท) 

ค 2.1 ป 2/5 
ค 1.2 ป 2.4 
ค 1.2 ป 2/4 
ค 2.2 ป2/1 

ค .1 ป2/1-ป2/6 

16 5 2 

9 การหาร - ความหมายของการหาร และการใช้
เคร่ืองหมายหาร 
- การหารท่ีตวัหารและผลหารมีหน่ึง
หลกั 
- โจทยปั์ญหาการหาร 
- การสร้างโจทยปั์ญหาการหาร 
 
 

ค 2.1 ป2/1 
ค 1.2 ป2/1 
ค 1.2 ป2/2 
ค 1.2 ป2/2 

ค 6.1 ป2/1 – ป2/6 

20 5 3 

ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ป 
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ล าดบัที ่
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
เวลา
ช่ัวโมง 

น า้หนักคะแนน 

ระหว่าง
เรียน 

ปลาย
ภาค 

10 การตวง - การตวง (ลิตร) 
- การเปรียบเทียบปริมาตร และความ
จุ (ลิตร) 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง (บวก 
ลบ คูณ หาร) 

ค 2.1 ป2/3 
ค 2.1 ป2/3 
ค 2.2 ป2/1 
ค 6.1 ป2/1-  

ป2/6 

9 5 2 

11 รูป
เรขาคณิต 

- รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูป
วงกลม รูปวงรี 
- การเขียนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใชแ้บบ
ของรูป 
- ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก 
- รูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

ค 3.1 ป2/1 
ค3.2 ป2/1 
ค3.1 ป2/2 
ค3.1 ป2/3 

ค 6.1 ป2/1-ป2/6 

9 5 2 

12 แบบรูป 
และความ 
สมัพนัธ์ 

- แบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 5 
ทีละ 10 ทีละ 100 
- แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2 ที
ละ 10 ทีละ 100 
- แบบรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือ สีท่ี
สมัพนัธ์กนัอยา่งใด อยา่งหน่ึง เช่น 
   
 
 

ค ป4.1 ป2/1 
ค 4.1 ป2/1 
ค 4.1 ป2/2 

ค 6.1 ป2/1- ป2/6 

10 5 2 

13 การบวก 
ลบ คูณ 
หารระคน 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 
- การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร 

ค 1.2 ป2/1 
ค 1.2 ป2/2 
ค 1.2 ป2/2 

ค 6.1 ป2/1 – ป2/6 

15 5 2 

  

 จากตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดน้ าหน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 เร่ือง

ของการบวก และลบ จ านวนท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 มาท าการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ป 
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แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการผลิตหรือการน าส่ือการเรียนรู้หลายๆ อย่างมาสัมพนัธ์กนั    
โดยมีจุดมุ่งหมายในเฉพาะเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้ มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามศกัยภาพ นักวิชาการบางท่านอาจใช้ค  าว่า      
ชุดกิจกรรม หรือชุดการสอน แต่ในงานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัใช้ค  าว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
 
1. ความหมายของชุดกจิกรรม  

กู๊ด (Good. 1973 : 306) ให้ความหมายว่า ชุดการจดัการเรียนรู้ คือ โปรแกรมทางการสอน
ทุกอยา่งท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน คู่มือครู เน้ือหา 
แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ย่างชัดเจน ชุดการจดั     
การเรียนรู้น้ี ครูเป็นผูจ้ดัใหน้กัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนตนเอง โดยครูเป็นผูแ้นะน าเท่านั้น 

วิชัย  วงษ์ใหญ่  (2521 : 129) ธีรชัย ปูรณชาติ (2532, 4-16) และ บุญชม ศรีสะอาด          
(2537, 95) ให้ความหมายในท านองเดียวกนัว่า ชุดกิจกรรมหมายถึงระบบการผลิตและการน าส่ือ  
การเรียนหลายๆ อยา่งมาใชร่้วมกนั ส่ือการเรียนเหล่าน้ีเรียกวา่ ส่ือประสม ซ่ึงหมายถึงการใชส่ื้อการ
สอนตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป น ามาใชโ้ดยตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยเหลือ
ครูใหส้ามารถสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท าใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลายและ
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 176) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้า่ ชุดกิจกรรมเป็นชุดการ
สอนรายบุคคลท่ีให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง ในชุดการสอนจะประกอบดว้ย บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม 
บตัรเน้ือหา บตัรแบบฝึกหัด หรือบตัรงาน พร้อมเฉลยและบตัรทดสอบพร้อมเฉลย ในชุดนั้นจะมี
ส่ือการเรียนการสอนไวเ้พื่อใหผู้เ้รียนใชป้ระกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 51) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้่าเป็นส่ือ   
การเรียนหลายอย่างท่ีประกอบกันจัดไวเ้ป็นชุด (Packages) เรียกว่า ส่ือประสม (Multi Media)      
เพื่อมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 91) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้่าชุดกิจกรรมเป็นส่ือ   
การสอนชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นชุดของส่ือประสม (Multi Media) ซ่ึงหมายถึงการใช้ส่ือการสอนตั้งแต่
สองชนิดข้ึนไปร่วมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามท่ีตอ้งการ ส่ือท่ีน ามาใชร่้วมกนัน้ีจะช่วยเสริม
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันตามล าดับขั้นท่ีจดัเอาไว ้ท่ีจดัข้ึนส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ
เน้ือหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บ 
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บ ารุงศกัด์ิ บูระสิทธ์ิ (2548 : 54) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวว้่า    
ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยให้สามารถเรียนได้ดว้ยตวัเองมีการจดัส่ือไวอ้ย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจตลอดเวลา ช่วยให้เกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็น
การน าส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และประสบการณ์ต่างๆ แต่ละ
หน่วย เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง ชุดกิจกรรมประกอบดว้ย คู่มือครู คู่มือนกัเรียน 
เน้ือหา กิจกรรม ส่ือประสม และเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจดัไวเ้ป็นกล่องหรือซอง
ท่ีครูสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2551 :51) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้า่
เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะของส่ือประสม และเป็นการน าส่ือตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปมา
รวมกนัเพื่อรองรับความตอ้งการของนักเรียน โดยอาจจดัท าข้ึนส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวขอ้
เร่ืองและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ อาจจดัไวเ้ป็นชุดในกล่อง 
ซอง กระเป๋า ชุดกิจกรรมอาจประกอบด้วยเน้ือหา สาระ ค าสั่ง ใบงานในการท ากิจกรรม วสัดุ
อุปกรณ์ 

รัตนะ บวัสนธ์ิ (2552 : 34) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้่า เป็นส่ือการ
สอนท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสม (Multi Media) ท่ีประกอบดว้ยส่ือตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปใช้ร่วมกนั 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย จดัท าข้ึน
เพื่อใหผู้ส้อนใชป้ระกอบการสอน และใหผู้เ้รียนใชป้ระกอบการเรียนเป็นรายบุคคลไดอี้กดว้ย 
 จากความหมายท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง 
ส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการพฒันาผล       
การเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข โดยมีการใชส่ื้อการสอนท่ีประกอบดว้ยส่ือตั้งแต่สองชนิด
ข้ึนไปใช้ร่วมกนั เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ามศกัยภาพ 
 
2. แนวคิดและหลกัการของชุดกจิกรรม 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จดัเป็นนวตักรรมการใช้ส่ือการเรียนการสอน ให้การจดัการเรียน    
การสอนมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดและหลกัการท่ีส าคญั ซ่ึงนักการศึกษาได้เสนอ
แนวคิดไวด้งัน้ี 
 ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคนอ่ืนๆ (2531 : 105) ไดเ้สนอหลกัการในการน าเอาชุดกิจกรรมมา
ใชด้งัน้ี 
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 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยาในด้านความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลมาใชใ้นการเรียนการสอน เพราะถือวา่การสอนนั้นไม่สามารถก าหนดผูเ้รียนให้เป็น
แม่พิมพ์เดียวกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีเท่ากนั ผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้ตามวิถีทางของเขา และใช้เวลา
เรียนในเร่ืองหน่ึงๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัความสามารถทางสติปัญญา ความตอ้งการ ความ
สนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความถนดัเป็นส าคญั 
 2 การน าส่ือประสมมาใช ้เป็นการจ าเอาส่ือการเรียนการสอนหลายประเภทมาใชใ้หมี้ความ
ส้มพนัธ์กนัอยา่งมีระบบ เป็นความพยายามเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนจากเดิมท่ี
เคยยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลกัมาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยการใชแ้หล่งความรู้
จากส่ือประเภทต่างๆ 
 3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ โดยจดัเน้ือหาวิชาให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวยัของ
ผูเ้รียน ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัไวใ้นชุดการสอนจะสร้างข้ึนมาอยา่งมีระบบ มีการทดลองปรับปรุงจนมี
ประสิทธิภาพอยูบ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือได ้จึงจะน าออกมาใช ้
 4. เป็นแนวความคิดท่ีพยายามจะสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนระหว่างครูกับนักเรียน 
นกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยน าส่ือการสอนและน าทฤษฎีของกระบวนการ
กลุ่มมาใชใ้นการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5. การเรียนเพื่อรอบรู้ เป็นการจดัระบบการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงความสามารถใน        
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน โดยการเรียนจะค านึงถึงเน้ือหาและจุดประสงค ์        
จดักิจกรรมให้เหมาะสม และให้เวลาในการเรียนอย่างเต็มท่ี ตามความสามารถของแต่ละบุคคล     
โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
  5.1 ไดร่้วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 
  5.2 มีทางทราบไดว้า่การตดัสินใจหรือการท างานของตนถูกหรือผดิไดท้นัที 
  5.3 มีการเสริมแรงทางบวก ท่ีท าให้นกัเรียนภาคภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือคิดถูก อนัจะ
ท าใหเ้กิดกระกระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีกในอนาคต 
  5.4 ไดเ้รียนรู้ทีละขั้นตอน ตามความสามารถและความสนใจของนกัเรียนเอง โดย
ไม่มีใครบงัคบั ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจเรียนและสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งดี 

ธีระชยั ปูรณโชติ (2532 : 4-17) และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2545 : 10-11)  ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดหรือหลกัการท่ีจะน าไปสู่การผลิตชุดกิจกรรมไวค้ลา้ยๆ กนั ซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1. เป็นแนวคิดตามหลักจิตวิทยาเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงในการ
จดัการเรียนรู้ควรค านึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี
อิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน า 
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 2. เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงแนวการจดัการเรียนรู้จากเดิมท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลาง 
เปล่ียนเป็นการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เรียนโดยการใช้แหล่งเรียนรู้จากส่ือต่างๆ ในรูปของชุด
กิจกรรม โดยผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองในขณะท่ีครูคอยแนะแนวการเรียนรู้ให ้
 3. เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะจดัระบบการผลิตส่ือและการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้ง
การใชส่ื้อหลายๆ อย่างผสมผสานกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อช่วย
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ โดยอยูใ่นรูปของชุดกิจกรรม 
 4. เป็นแนวคิดท่ีพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน และสภาพแวดล้อม       
โดยน าเอาส่ือและกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั 
 5. เป็นแนวคิดท่ียึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาจดัสภาพการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนมีโอกาส
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้การท างานของตนเองวา่ถูกหรือผดิ มีการเสริมแรงบวก 
เกิดการเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถละความสนใจของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 92-94) ไดน้ าเสนอหลกัการในการน าเอาชุดกิจกรรมมาใช ้ดงัน้ี 
1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีตอ้ง

ค านึงถึงคือความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั วิธีการสอนท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดก็คือการจดัการสอนรายบุคคลและการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระใน
การเรียนตามระดบัสติปัญญาและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 

2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการจดัการเรียนการสอนไปจากเดิม การจดัการเรียนการ
สอนจากเดิมท่ียึดครูเป็นหลกั เปล่ียนเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนศึกษาเอง โดยการใช้แหล่ง
ความรู้จากส่ือหรือวิธีการต่าง ๆ การน าส่ือการสอนมาใช้จะต้องจัดให้ตรงกับเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาต่างๆ โดยนิยมจดัในรูปของชุดการสอน การเรียนใน
ลกัษณะน้ีผูเ้รียนจะเรียนจากครูเพียงประมาณ 1 ใน 4 ส่วน ท่ีเหลือผูเ้รียนจะเรียนจากส่ือดว้ยตนเอง 

3. การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป การใชส่ื้อการในสอนในปัจจุบนั
ไดค้รอบคลุมไปถึง การใช้วสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ 
การใช้ส่ือหลายๆ อย่างมาผสมผสานกนัให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับผูเ้รียนแทน
การใชค้รูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนตลอดเวลา การผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็น
ชุดกิจกรรม มีผลต่อการใช้ของครูคือเปล่ียนจากการใช้ส่ือ “เพื่อช่วยครูสอน” คือครูเป็นผูห้ยิบใช้
อุปกรณ์ต่างๆ มาเป็นใช้ส่ือการสอน “เพื่อช่วยผูเ้รียนเรียน” คือให้ผูเ้รียนหยิบและใช้ส่ือการสอน
ต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยอยูใ่นรูปของชุดกิจกรรม 
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4. ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม 
แนวโนม้ในปัจจุบนัและอนาคตกระบวนการเรียนรู้จะตอ้งน าเอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้น
การเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวทาง
พฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาสู่การจดัระบบการผลิตส่ืออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

5. การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ไดย้ึดหลกัจิตวทิยาการเรียนมาใชโ้ดยจดัสถานการณ์
ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดท้ราบวา่การตดัสินใจหรือการท างานของตนถูกหรือ
ผิดอย่างไร มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีได้ท าถูกหรือคิดถูก อนัจะท าให้กระท า
พฤติกรรมนั้นซ ้ าอีก และเกิดการเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของ
ตนเอง การจดัสภาพการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตามนยัดงักล่าวขา้งตน้จะมีเคร่ืองมือช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยการจดัการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญั  
  จากหลกัการและแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมดงักล่าว สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนตอ้งค านึงถึงความสามารถ สติปัญญา และความสนใจของผูเ้รียน ในการจดัท า
ควรเรียงล าดบัเน้ือหาสาระจากง่ายไปหายาก โดยมีล าดบัขั้นใจการท ากิจกรรม ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองจากการท ากิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าแนะน า  
 

3. ประเภทของชุดกจิกรรม 
ในการสร้างชุดกิจกรรมนั้นจะต้องศึกษารูปแบบและประเภทของชุดกิจกรรมในแต่ละ

ประเภทเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งชุด
กิจกรรมไวด้งัน้ี 

คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลิตอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ (2524 : 250-251) 
ไดแ้บ่งชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ  

  1. ชุดกิจกรรมส าหรับครู เป็นชุดส าหรับจดัให้ครูโดยเฉพาะ มีคู่มือและเคร่ืองมือ
ส าหรับครู ซ่ึงพร้อมท่ีจะน าไปใช้สอนให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีคาดหวงั ครูเป็นผูด้  าเนินการควบคุม
กิจกรรมทั้งหมด นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยมีครูเป็นผูดู้แล 

  2. ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน เป็นชุดกิจกรรมส าหรับจดัให้นักเรียนเรียนด้วย
ตนเอง ครูมีหน้าท่ีเพียงจดัอุปกรณ์และมอบชุดกิจกรรมให้แล้วคอยรับรายงานเป็นระยะๆ ให้
ค  าแนะน าเม่ือมีปัญหาและประเมินผล ชุดกิจกรรมน้ีจะฝึกการเรียนดว้ยตนเอง 

  3. ชุดกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนใช้ร่วมกนั ชุดน้ีมีลกัษณะผสมผสานระหว่างชุด 
แบบท่ี 1 และชุดแบบท่ี 2 ครูเป็นผูค้อยดูแล และกิจกรรมบางอยา่งครูตอ้งเป็นผูแ้สดงน าให้นกัเรียน
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ดู และกิจกรรมบางอย่างนักเรียนต้องท าด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบน้ีเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะใช้กับ
นกัเรียน     ท่ีตอ้งการใหรู้้จกัการเรียนดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูดู้แล 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 92-94, อา้งถึงใน สุดารัตน์ ฟักแก้ว.  2555 : 47-48) วิชัย วงษ์
ใหญ่ (2525 : 174-175, อา้งถึงใน เพียงพร  วงศค์  าจนัทร์ 2555 : 49-50) และ สุวิทย ์มูลค า และอรทยั 
มูลค า (2545 :51) ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมในท านองเดียวกนั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย หรือเรียกอีกอย่างว่า ชุดกิจกรรมส าหรับครูใช ้
เป็นชุดกิจกรรมส าหรับผูส้อนจะใชส้อนผูเ้รียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นกิจกรรมการสอนท่ีตอ้งการปู
พื้นฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดรู้้และเขา้ใจเวลาเดียวกนั มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระให้ชดัเจนยิ่งข้ึน    
ชุดกิจกรรมแบบน้ีจะช่วยให้ผูส้อนลดการพูดให้น้อยลง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้มากยิง่ข้ึน   

2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม ชุดกิจกรรมน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกนั โดยใช้ส่ือการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมแต่ละชุด ท่ีมีจ  านวนเท่ากบั
จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีแบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย แต่ละศูนยมี์ส่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวน
ผูเ้รียนในศูนยกิ์จกรรมนั้น โดยมุ่งท่ีจะฝึกทกัษะในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนและให้ผูเ้รียนมีโอกาสท างาน
ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยครูมีหนา้ท่ีช่วยเหลือเพียงเล็กนอ้ย 

3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมส าหรับให้ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล คือผูเ้รียนตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ ความสนใจของ
ตนเอง แลว้ท าการทดสอบประเมินผลความกา้วหน้าและศึกษาชุดกิจกรรมต่อไปตามล าดบั เม่ือมี
ปัญหาผูเ้รียนจะปรึกษากนัไดร้ะหวา่งผูเ้รียน โดยผูส้อนจะเป็นใหค้  าแนะน าหรือค าช้ีแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวสรุปประเภทของชุดกิจกรรมไดว้า่ ชุดการสอนประกอบการ
บรรยายเป็นชุดการสอนของครูผูส้อน ส่วนชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ชุดการสอนรายบุคคล 
เป็นชุดการสอนท่ีใชส้ าหรับผูเ้รียน ไดศึ้กษาเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองโดยมีครูเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาหรือแนะน าเท่านั้น 

จากประเภทของชุดกิจกรรมหรือชุดการสอนท่ีได้กล่าวไวข้้างต้น ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นชุดกิจกรรมท่ีผูส้อนและผูเ้รียนใชร่้วมกนั แต่เนน้กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนเป็นเพียงผูจ้ดัชุดกิจกรรม อุปกรณ์ และคอยให้ค  าแนะน า
เม่ือผูเ้รียนตอ้งการค าปรึกษา หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในกรณีผูเ้รียนสรุปไดไ้ม่ตรงประเด็น และเป็น
ทั้งกิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคลคละกนัไป  
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4. องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
การสร้างชุดกิจกรรม เพื่อน ามาใช้สอนในการเรียนการสอนสาระต่างๆ จะตอ้งศึกษาถึง

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม วา่มีองคป์ระกอบหลกัอะไรบา้ง เพื่อจะไดน้ ามาก าหนดองคป์ระกอบ
ในการสร้างชุดกิจกรรม ซ่ึงไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว้
ดงัน้ี 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533 : 4, อ้างถึงใน สุดารัตน์ ฟักแก้ว.  2555 : 49) และ บุญชม ศรี
สะอาด  (2541 : 95)  กล่าววา่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่ือประสมในรูปแบบของ
วสัดุ อุปกรณ์และวิธีการตั้งแต่สองวิธีข้ึนไปบูรณาการโดยใชว้ิธีการจดัระบบ เพื่อใชชุ้ดกิจกรรมแต่
ละชุดให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง ซ่ึงทั้ง 2 ท่านไดจ้  าแนกองคป์ระกอบ
ของชุดกิจกรรมไวใ้นท านองเดียวกนัดงัน้ี 
  1.  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  เป็นคู่มือและแผนการสอนส าหรับผูส้อนหรือผูเ้รียน
ตามแต่ชนิดของชุดกิจกรรม ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมเอาไวอ้ยา่งละเอียด อาจท า
เป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้
  2.  บตัรงาน บตัรค าสั่ง เป็นส่วนท่ีบอกให้ผูเ้รียนด าเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้บัตรค าสั่งจะมีอยู่ในชุดกิจกรรมแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
  3.  เน้ือหาสาระ และส่ือ ส าหรับผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บรรจุไวใ้นรูปแบบของส่ือ
ต่างๆ ผูเ้รียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการสอน 
  4.  การประเมินผล ผูเ้รียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลัง
เรียน แบบประเมินท่ีอยูใ่นชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหดั แบบทดสอบ หรือการท ากิจกรรมท่ีใช้
ตรวจสอบว่าหลังจากเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วผู ้เรียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้
 รัตนะ บวัสนธ์ิ (2552 : 32) กล่าววา่ชุดกิจกรรมประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. คู่มือครู เป็นเอกสารส าหรับให้ครูใช้ ภายในประกอบด้วย ค าช้ีแจงเก่ียวกับ
วิธีการใชชุ้ดกิจกรรมท่ีครูจดัเตรียมรวมทั้งบทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนและการ
จดัชั้นเรียน 
 2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า เป็นส่วนท่ีบอกเก่ียวกับการด าเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมการเรียนตามล าดบัขั้นตอนท่ีบอกไว ้บตัรค าสั่งน้ีผูเ้รียนจะเป็นผูใ้ชแ้ละท าตาม 
 3. เน้ือหาสาระและส่ือ จะจัดท าและบรรจุไว้ในส่ือการสอนประเภทต่างๆ         
โดยนกัเรียนตอ้งท าการศึกษาตามเน้ือหาสาระจากส่ือท่ีปรากฏไวใ้นบตัรค าสั่งใหช้ดัเจน 
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 4. แบบวดัผล มีทั้ งแบบวดัผลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดให้ครอบคลุม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งหมดในชุดกิจกรรม 
 บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2545 : 95-97) กล่าวไวว้า่องคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ภายในชุดกิจกรรม 
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคือ 
  1. คู่มือครู เป็นคู่มือแผนการสอนส าหรับผูส้อน หรือผูเ้รียนตามแต่ชนิดของชุด
กิจกรรมภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมเอาไวอ้ยา่งละเอียด อาจจะท าเป็นเล่มหรือแผน่
พบัก็ได ้ 
  2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผูเ้รียนด าเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้บตัรค าสั่งจะมีอยู่ในชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม
และรายบุคคล ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
   2.1 ค  าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 
   2.2 ค าสั่งใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 
   2.3 การสรุปบทเรียน 
   บตัรค าสั่งน้ี มกันิยมใชก้ระดาษแขง็ตดัเป็นบตัรขนาด 6x8 น้ิว 
  3. เน้ื อหาสาระและส่ือ จะบรรจุไว้ใน รูปของส่ือการสอนต่างๆ  อาจจะ
ประกอบดว้ยบทเรียนโปรแกรม สไลด ์เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์สตริป แผน่ภาพโปร่งแสง วสัดุกราฟิก
หุ่นจ าลอง ของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ ผูเ้รียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการ
สอน ตามบตัรค าสั่งท่ีก าหนดไวใ้ห ้
  4. แบบประเมินผล ผูเ้รียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลงั
เรียนแบบประเมินผลอยู่ในชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกให้เติมค าในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูก 
จบัคู่ ดูผล จากการทดลองหรือกิจรรม เป็นตน้ 
  ส่วนประกอบข้างต้นน้ีจะบรรจุในกล่องหรือซอง จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อ
สะดวกแก่การใช ้นิยมแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1) กล่อง/ซอง 
2) ส่ือการสอนและบตัรบอกชนิดของส่ือการสอนเรียงตามการใช้ 
3) แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 รายละเอียดเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้และหน่วยการสอน 
3.2 รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้รียน 
3.3 เวลา จ านวนชัว่โมง 
3.4 สาระส าคญั 
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3.5 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
3.6 เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 

 ทิศนา แขมมณี (2546 : 374) ได้ก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไวว้่า ชุดกิจกรรม
ประกอบด้วย เน้ือหาสาระ บตัรค าสั่งในการท ากิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่ือจ าเป็น
ส าหรับการท ากิจกรรม รวมทั้งแบบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมของนกัการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรม
จ าแนกองคป์ระกอบออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  2.บตัรงาน บตัรค าสั่ง 3.เน้ือหา
สาระ และส่ือ  4.การประเมินผล  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย       
1. คู่มือครู ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
TAI ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้นประเมินผล
การศึกษา 4) ขั้นสรุปบทเรียน  ใบความรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ แบบบนัทึกการ
ประเมิน 2. คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง  ใบความรู้ แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ ดงัตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ตารางท่ี 12 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม  

การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
(2533) 

รัตนะ บวัสนธ์ิ 
(2552) 

บุญเก้ือ ควรหาเวช 
(2545) 

ทิศนา แขมมณี 
(2546) 

สรุปการสงัเคราะห์ 

1. คู่มือการใชชุ้ด
กิจกรรม  เป็นคู่มือ
และแผนการสอน
ส าหรับผูส้อนหรือ
ผูเ้รียนตามแต่ชนิด
ของชุดกิจกรรม 
ภายในคู่มือจะ
ช้ีแจงถึงวธีิการใช้
ชุดกิจกรรมเอาไว้
อยา่งละเอียด อาจ
ท าเป็นเล่มหรือ
แผน่พบัก็ได ้
2.  บตัรงาน บตัร
ค าสัง่ เป็นส่วนท่ี
บอกใหผู้เ้รียน
ด าเนินการเรียน
หรือประกอบ
กิจกรรมแต่ละ
อยา่งตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไว ้บตัร
ค าสัง่จะมีอยูใ่นชุด
กิจกรรมแบบกลุ่ม
และรายบุคคล 
 

1. คู่มือครู เป็น
เอกสารส าหรับให้
ครูใช ้ภายใน
ประกอบดว้ย ค า
ช้ีแจงเก่ียวกบั
วธีิการใชชุ้ด
กิจกรรมท่ีครู
จดัเตรียมรวมทั้ง
บทบาทของครูและ
นกัเรียนในการ
จดัการเรียนและ
การจดัชั้นเรียน 
2. บตัรค าสัง่หรือ
ค าแนะน า เป็น
ส่วนท่ีบอกเก่ียวกบั
การด าเนินการ
เรียนหรือประกอบ
กิจกรรมการเรียน
ตามล าดบัขั้นตอน
ท่ีบอกไว ้บตัร
ค าสัง่น้ีผูเ้รียนจะ
เป็นผูใ้ชแ้ละท า
ตาม 
  

1. คู่มือครู เป็น
คู่มือแผนการสอน
ส าหรับผูส้อน หรือ
ผูเ้รียนตามแต่ชนิด
ของชุดกิจกรรม
ภายในคู่มือจะ
ช้ีแจงถึงวธีิการใช้
ชุดกิจกรรมเอาไว้
อยา่งละเอียด 
อาจจะท าเป็นเล่ม
หรือแผน่พบัก็ได ้ 
2. บตัรค าสัง่หรือ
ค าแนะน า จะเป็น
ส่วนท่ีบอกให้
ผูเ้รียนด าเนินการ
เรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแต่ละ
อยา่ง ตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไว ้บตัร
ค าสัง่จะมีอยูใ่นชุด
กิจกรรมแบบกลุ่ม
และรายบุคคล ซ่ึง
จะประกอบดว้ย
  

ชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย 
เน้ือหาสาระ 
บตัรค าสัง่ใน
การท ากิจกรรม 
วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และ
ส่ือจ าเป็น
ส าหรับการท า
กิจกรรม 
รวมทั้งแบบวดั
และประเมินผล
การเรียนรู้ 

คู่มือครู 
1. ค าน า 
2. ค  าช้ีแจง 
3. แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
4. ใบความรู้ 
5. เฉลยแบบฝึกหดั 
6. เฉลยแบบทดสอบ 
คู่มือนกัเรียน 
1. ค าน า 
2. วตัถุประสงค ์
3. ค  าช้ีแจง 
4. บตัรค าสัง่ 
5. ส่ือ 
6. ใบความรู้ 
7. ใบงาน 
8. แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 12 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม (ต่อ) 

การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
(2533) 

รัตนะ บวัสนธ์ิ 
(2552) 

บุญเก้ือ ควรหาเวช 
(2545) 

ทิศนา แขมมณี 
(2546) 

สรุปการ
สงัเคราะห์ 

3.  เน้ือหาสาระ และ
ส่ือ ส าหรับผูเ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้ บรรจุ
ไวใ้นรูปแบบของส่ือ
ต่างๆ ผูเ้รียนจะศึกษา
จากส่ือการสอนต่างๆ 
ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการ
สอน 
4.  การประเมินผล 
ผูเ้รียนจะท าการ
ประเมินผลความรู้
ดว้ยตนเองก่อนและ
หลงัเรียน แบบ
ประเมินท่ีอยูใ่นชุด
การสอนอาจจะเป็น
แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ หรือ
การท ากิจกรรมท่ีใช้
ตรวจสอบวา่หลงัจาก
เรียนชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลว้ผูเ้รียนจะ
เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตาม
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ตามท่ีก าหนด
ไว ้

3. เน้ือหาสาระ
และส่ือ จะจดัท า
และบรรจุไวใ้น
ส่ือการสอน
ประเภทต่างๆ 
โดยนกัเรียนตอ้ง
ท าการศึกษาตาม
เน้ือหาสาระจาก
ส่ือท่ีปรากฎไวใ้น
บตัรค าสัง่ให้
ชดัเจน 
4. แบบวดัผล มี
ทั้งแบบวดัผล
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยจดั
ใหค้รอบคลุม
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ทั้งหมดใน
ชุดกิจกรรม 

2.1 ค าอธิบายในเร่ือง
ท่ีจะศึกษา 
2.2 ค าสั่ งให้ผู ้เรียน
ด าเนินกิจกรรม 
2.3 การสรุปบทเรียน
บตัรค าสัง่น้ี มกันิยม
ใชก้ระดาษแขง็ตดั
เป็นบตัรขนาด 6x8 
น้ิว 
3. เน้ือหาสาระและ
ส่ือ จะบรรจุไวใ้นรูป
ของส่ือการสอน
ต่างๆ อาจจะ
ประกอบดว้ย
บทเรียนโปรแกรม 
สไลด ์เทป
บนัทึกเสียง ฟิลม์
สตริป แผน่ภาพโปร่ง
แสง วสัดุกราฟิก
หุ่นจ าลอง ของ
ตวัอยา่ง รูปภาพ เป็น
ตน้ ผูเ้รียนจะศึกษา
จากส่ือการสอนต่างๆ 
ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการ
สอน ตามบตัรค าสัง่ท่ี
ก าหนดไวใ้ห ้
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ตารางท่ี 12 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม (ต่อ) 

การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
(2533) 

รัตนะ บวัสนธ์ิ 
(2552) 

บุญเก้ือ ควรหาเวช 
(2545) 

ทิศนา แขมมณี 
(2546) 

สรุปการ
สงัเคราะห์ 

  4. แบบประเมินผล 
ผูเ้รียนจะท าการ
ประเมินผลความรู้ดว้ย
ตนเอง ก่อนและหลงั
เรียนแบบประเมินผล
อยูใ่นชุดการสอน
อาจจะเป็นแบบฝึกให้
เติมค าในช่องวา่ง 
เลือกค าตอบท่ีถูก จบัคู่ 
ดูผล จากการทดลอง
หรือกิจรรม เป็นตน้ 
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5. ข้ันตอนการสร้างชุดกจิกรรม 

 ในการสร้างชุดกิจกรรมผูส้ร้างจ าเป็นต้องทราบถึงหลักการและขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรม ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดเ้สนอหลกัการและขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 วชิยั วงษใ์หญ่ (2525 : 134-137) ไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1. ศึกษาเน้ือหาสาระของวชิาทั้งหมดอยา่งละเอียดวา่ส่ิงท่ีเราจะน ามาท าเป็นชุดกิจกรรมนั้น
จะมุ่งเนน้ให้เกิดหลกัการของการเรียนรู้อะไรบา้งใหก้บัผูเ้รียน น าวิชาท่ีไดท้  าการศึกษามาวเิคราะห์
แลว้มาแบ่งเป็นหน่วยของการเรียนการสอน ในแต่ละหน่วยจะมีหัวเร่ืองยอ่ยๆ รวมอยูอี่ก สาเหตุท่ี
เราตอ้งศึกษาพิจารณาให้ละเอียดชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดการซ ้ าซ้อนในหน่วยอ่ืนๆ อนัจะสร้างความ
สนใจให้ผูเ้รียนได ้และควรค านึงถึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละวิชานั้น ควรจะเรียงล าดบั
ขั้นตอนของเน้ือหาสาระใหถู้กตอ้งวา่อะไรเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ก่อน อนัเป็นพื้นฐาน
ตามขั้นตอนของความรู้และลกัษณะธรรมชาติในแต่ละวชิา 
 2. พิจารณาตดัสินใจว่าจะท าชุดกิจกรรมแบบใด โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดว่าผูเ้รียนคือใคร 
(Who Learner) จะให้ท าอะไรกับผูเ้รียน (Give what condition) จะให้ท ากิจกรรมอย่างไร (Does 
what activities) และจะท าได้ดีอย่างไร (How well criterion) ส่ิ ง เห ล่าน้ีจะเป็น เกณฑ์ ในการ
ก าหนดการเรียน 
 3. ก าหนดหน่วยการเรียนการสอนโดยประมาณเน้ือหาสาระท่ีเราจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นกัเรียนไดต้ามชัว่โมงท่ีก าหนด โดยค านึงวา่เป็นหน่วยท่ีน่าสนุก หาส่ือการเรียนไดง่้าย 
ศึกษาว่าหน่วยการเรียนน้ีมีหลกัการหรือความคิดรวบยอดอะไร พยายามดึงเอาแก่นของหลกัการ
เรียนรู้ออกมาใหไ้ด ้
 4. ก าหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกนักบัหน่วย
และหัวเร่ือง เพราะความคิดรวบยอดเป็นเร่ืองของความเข้าใจอันเกิดจากประสาทสัมผสักับ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อตีความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมทางสมองแลว้น าไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
เดิมเกิดเป็นความคิดรวบยอดฝังอยูใ่นความทรงจ า 
 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จะต้องให้สอดคล้องกับ
ความคิดรวบยอด โดยก าหนดเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงถา้ผูส้อนก าหนดหรือระบุให้ชดัเจน
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีทางประสบความส าเร็จในการสอนมากข้ึนเท่านั้น ดงันั้นจึงควรใชเ้วลาตรวจสอบ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหถู้กตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ 
 6. การวเิคราะห์งาน คือการน าจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละขอ้มาท าการวเิคราะห์งานเพื่อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน แลว้จดัล าดบักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ต่ละขอ้ 
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 7. เรียงล าดบักิจกรรมการเรียน หลงัจากท่ีเราน าจุดประสงค์การเรียนแต่ละขอ้มาวิเคราะห์
งานและเรียงล าดบักิจกรรมของแต่ละขอ้และเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการ
สอนจะตอ้งน ากิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละขอ้ท่ีท าการวเิคราะห์งานและเรียงล าดบักิจกรรม
ไวแ้ลว้ทั้งหมดน ามาหลอมรวมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเพื่อไม่ให้เกิดการ
ซ ้ าซ้อนในการเรียนโดยค านึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้รียน วิธีด าเนินการให้เกิดมีการเรียนการ
สอนข้ึน ตลอดจนการติดตามผลและการประเมินผลเม่ือมีการเรียนรู้แลว้ 
 8. ส่ือการเรียน คือวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนท่ีครูและนกัเรียนจะตอ้งกระท าเพื่อ
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ซ่ึงครูจะตอ้งจดัท าข้ึนและจดัหาไวใ้หเ้รียบร้อย 
 9 การประเมินผล คือการตรวจสอบดูว่าหลังจากจัดการเรียนการสอนแล้ว ได้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก าหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

10. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพือ่ปรับปรุงให้เหมาะสมควรน าไปทดลองใชก้บักลุ่มอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและแกไ้ข
ปรับปรุงแลว้จึงน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดขั้นตอนไวด้งัน้ี 

 10.1ชุดกิจกรรมน้ีตอ้งการความรู้เดิมของผูเ้รียนหรือไม่ 
 10.2 การน าเขา้สู่บทเรียนของชุดกิจกรรมน้ีเหมาะสมหรือไม่ 
 10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินไปตามขั้นตอนหรือไม่ 
 10.4 การสรุปผลการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางสู่ความคิดรวบยอด ดีหรือไม่ 
 10.5 การประเมินผลหลงัเรียน เพื่อตรวจสอบดูผลการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงให้

ความเช่ือมัน่แค่ไหน  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 122-123) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมเป็น 10 
ขั้นตอน คือ 
 1. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหา และประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 2. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเน้ือหาวิชาการออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยประมาณ
เน้ือหาวชิาท่ีจะใหค้รูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือหน่ึงคร้ัง 
 3. ก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะตอ้งถามตนเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรให้
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนอะไรบา้ง แลว้ก าหนดออกมาเป็น 4-6 หวัเร่ือง 
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 4. ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ มโนทศัน์และหลกัการท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
หน่วยและหวัเร่ืองโดยสรุปแนวคิด สาระและหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัไวเ้พื่อเป็นแนวทางการจดัเน้ือหา
มาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 
 5. ก าหนดวตัถุประสงค ์ให้สอดคลอ้งกบัหวัเร่ืองเป็นจุดประสงคท์ัว่ไปก่อนแลว้เปล่ียนเป็น
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
 6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็นแนว
ทางการเลือก และการผลิตส่ือการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีผูเ้รียน
ปฏิบติั เช่น การอ่าน บตัรค าสั่ง ตอบค าถาม เขียนภาพ ท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์ เล่นเกม ฯลฯ 
 7. ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลงัจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้
เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 
 8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการเรียนการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเร่ืองแล้วก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ ใน
กล่องท่ีเตรียมไวก่้อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
 9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
ในการสอน ผูส้ร้างต้องก าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหน้า โดยค านึงถึงหลักการท่ีว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 
 10. การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้
สามารถน าไปใช้สอนผูเ้รียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษาโดยการ
ก าหนดขั้นตอนการใช ้ดงัน้ี 

10.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาฟ้ืนความรู้เดิมของผูเ้รียน 
  10.2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) 
  10.4 ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปมโนทศัน์และหลกัการท่ีส าคญั 
  10.5 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2550 : 6-12) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม ไวด้งัน้ี  
 1. วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการในการเรียนรู้ 
  1.1 ปัญหาและความตอ้งการในดา้นการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหาวกิฤติ คืออะไร 
  1.2 ผูเ้รียนเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มใด 
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 2. ออกแบบชุดกิจกรรม 
  2.1 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ประจ าชุด 
  2.2 วิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ ในลกัษณะขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
กนัอย่างเป็นระบบ ในลกัษณะ Flow Chart โดยใช้หลกัการวิเคราะห์จากการตอบค าถาม หลกัว่า 
การท่ีผูเ้รียนจะมีความรู้และทกัษะ บรรลุตามจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมนั้น ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมตน้
จากการท าอะไรเป็นก่อนและท าอะไรต่อไปเร่ือยๆ จนมีความรู้ และทักษะโดยรวมบรรลุตาม
จุดประสงคป์ระจ าชุด 
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของชุดและแบบทดสอบหลงัเรียน 
  3.1 ตั้ งผูเ้ช่ียวชาญประมาณ 3-5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของชุด
กิจกรรม 
  3.2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียน 1 คน ท่ีอยู่ในระดับชั้ นเดียวกันกับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือระดับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบั เน้ือหากิจกรรม
ตลอดจนเวลาการปฏิบติักิจกรรมในชุดท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
  3.3 ทดลองกลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมายประมาณ 3-5 
คน   ท่ีมีความสามารถระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ของชุดกิจกรรม
และปรับปรุงแกไ้ข 
  3.4 ทดลองภาคสนาม (Field Trial) คือการน าชุดไปทดลองกบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนักบักลุ่มเป้าหมายประมาณ 10-30 คน เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ
หลงัเรียนใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
  3.5 ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คือการน าชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุง
ไวดี้แลว้ไปทดลองหาประสิทธิภาพ E1/E2 กบักลุ่มเป้าหมายในการวจิยัทดลองหาประสิทธิภาพ 
 จากการท่ีมีผูก้  าหนดขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมไวห้ลายรูปแบบ สรุปไดว้า่ การสร้างชุด
กิจกรรมนั้น จะตอ้งมีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และก าหนดเน้ือหา แลว้น าเน้ือหานั้นมา
ออกแบบกิจกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เพื่อเลือกส่ือการสอน น าชุดกิจกรรมท่ีสร้างเสร็จ
แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หลงัจากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง
แลว้มาทดลองใชเ้พื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมดงักล่าว วิจยัไดน้ าขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม
ของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 7-19) เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
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6. การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
 ในการพฒันาชุดกิจกรรม ก่อนท่ีจะน าไปใช้ควรมีการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพก่อน 
เพื่อให้ทราบถึงขอ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน ท าให้แน่ใจไดว้า่
ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ เม่ือน าไปใช้จะก่อให้เกิดผลดีกบัผูเ้รียน   ชยัยงค์ พรหม
วงศ ์(2556 : 490-492) อธิบายถึงเกณฑแ์ละการก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอนไวด้งัน้ี 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้แสดงวา่ชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน และคุม้ค่ากบัการลงทุนผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ท าโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู ้เรียน              
ซ่ึงประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และประเมิน
พฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองจะเป็นการก าหนดค่าของ
ประสิทธิภาพ E1 ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายจะ
ก าหนดค่าเป็น E2 คือประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองเป็นการประเมินผล
พฤติกรรมยอ่ย หลายพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง เรียกวา่ กระบวนการ(Process) ของผูเ้รียนโดยสังเกต
จากรายงานกลุ่ม การรายงานบุคคลหรือจากการปฏิบติังามตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีครูผูส้อนได้ก าหนดไว ้ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์
(Product) ของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากผลการสอบหลงัเรียน และสอบปลายปีและปลายภาค 
          ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีครูผูส้อนคาดว่าผูเ้รียนจะเปล่ียน
พฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียคะแนนการท างานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมด สรุปแล้ว
หมายถึง E1 และ E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

วธีิค านวณหาประสิทธิภาพ 
ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เป็นวิธีการท่ีสามารถช้ีวดั

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน ไดท้ั้งภาพรวมในลกัษณะกวา้ง และวดัส่วนย่อยเป็นราย
จุดประสงคท์  าให้ไดผ้ลการวดัท่ีชดัเจน น าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นเคร่ืองตดัสินใจไดโ้ดยไม่ตอ้งใชว้ิธีการ
อ่ืนมาประกอบให้เกิดการซ ้ าซอ้นอีก เกณฑท่ี์ใชคื้อ E1/E2 อาจเท่ากบั 80/80 หรือ 90/90 หรืออ่ืนๆอีก
ก็ได ้แต่ถา้ก าหนดเกณฑ์ไวต้  ่าเกินไปอาจท าให้ผูใ้ชบ้ทเรียนไม่เช่ือถือคุณภาพของบทเรียน การหา
ค่า E1 และ E2 มีวธีิการค านวณหาค่าร้อยละ โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 
              E1   = (∑X/N) X 100 
                                 A  
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โดย       E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการ
ท าแบบฝึกหดัและหรือประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนระหวา่งเรียน 
            ∑X คือ คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัและหรือการประกอบกิจกรรมการเรียน ระหวา่ง
เรียน 
             A    คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและหรือกิจกรรมการเรียน 
             N    คือ จ านวนผูเ้รียน 
 
             E2   = (∑F/N)X 100 
                                 B  

โดยท่ี   E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัการเรียน
ดว้ยชุดการเรียนการสอน) คิดเป็นอตัราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนและหรือประกอบ
กิจกรรมหลงัเรียน 
            ∑F  คือ คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนและหรือการประกอบ
กิจกรรมหลงัเรียน 
             B     คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียนและหรือกิจกรรมหลงัเรียน 
             N    คือ จ านวนผูเ้รียน 

ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
เม่ือผลิตชุดการสอนท่ีเป็นตน้แบบไดแ้ลว้ตอ้งน าชุดการสอนนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพ

ซ่ึงท าไดต้ามขั้นตอนน้ี  
ขั้นท่ี 1 ทดลองแบบเด่ียว เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผูเ้รียน 1คน โดยทดลองกบัผูเ้รียน

อ่อนก่อน จากนั้นน าไปทดลองกบัผูเ้รียนระดบัปานกลาง และเก่งตามล าดบัหลงัจากท่ีค านวณหา
ประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน ถา้เวลาไม่อ านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ทดลองกบั
ผูเ้รียนอ่อนหรือปานกลางก็ได ้โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนนต ่ากวา่
เกณฑม์าก 
          ขั้นท่ี 2 ทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผูเ้รียน 6-10 คนโดยคละผูเ้รียนห้าม
ทดลองกบัเด็กท่ีเรียนอ่อนหรือเก่งลว้น เม่ือค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแลว้จึงน ามา
ปรับปรุงขอ้บกพร่องอีกคร้ังหน่ึง ในคร้ังน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉล่ีย
จะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั้นเอง          
           ขั้นท่ี 3  ทดสอบภาคสนาม เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผูเ้รียนทั้ งชั้ น ท่ีเลือกมาทดลอง
จะตอ้งมีนกัเรียนคละกนัไม่ควรเลือกห้องท่ีเรียนเก่งหรือเรียนอ่อนลว้น ค านวณหาประสิทธิภาพ
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แล้วท าการปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้ งไวไ้ม่เกิน 2.5%ถือว่ายอมรับได ้       
หากแตกต่างกนัมากผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่โดยยึดสภาพการณ์
ตามความเป็นจริง สถานท่ีเวลาส าหรับชุดการสอนแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม ควรใชเ้วลานอกชั้นเรียน
หรือแยกผูเ้รียนมาเรียนต่างหากจากห้องเรียนอาจเป็นห้องประชุมโรงเรียนโรงอาหารหรือสนามใต้
ร่มไมก้็ได ้
 ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2550 : 4) ได้กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไว้ว่า 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (Efficiency) คือระดบัคุณภาพของชุดกิจกรรมท่ีวดัจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวา่งเรียน (E1) และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน (E2) การก าหนดระดบัประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม E1/E2 โดยทัว่ไปไม่ควรต ่ากวา่ร้อยละ 60/60 โดยค านึงถึงหลกัดงัน้ี 
 1. ลกัษณะสาระการเรียนรู้เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นเร่ืองต่อเน่ืองกนัหรือเป็นความรู้เฉพาะเร่ือง
ท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และทกัษะเฉพาะหรือไม่ 
 2. กลุ่มเป้าหมายคือใคร มีความรู้ทกัษะพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ระดบัใด 
 3. ความคาดหวงัของสังคมต่อการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งไร 
 4. ทักษะการเรียนรู้หลักท่ีต้องการให้ผู ้เรียนบรรลุคืออะไร เป็นเร่ืองของทักษะด้าน
สติปัญญา ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย หรือเป็นเร่ืองของทกัษะกระบวนการ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพเพียง 2 
ขั้น คือขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small group tryout) และขั้นทดสอบภาคสนาม (Field tryout)เน่ืองจาก
เป็นการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ซ่ึงมีรูปแบบของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ การทดสอบประสิทธิภาพจึงไม่สามารถท าใน
ขั้นตอนทดลองแบบเด่ียวได ้
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการสอนคณติศาสตร์ 

1. ความหมายของคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็น
ท่ีคลา้ยคลึงกนัไวด้งัน้ี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 5) ให้ความหมายของคณิตศาสตร์ไว้ว่า 
คณิตศาสตร์เป็นค ามาจากค าว่า Mathematies หมายถึง “ส่ิงท่ีเรียนรู้หรือความรู้” เม่ือพูดถึงค าว่า 
คณิตศาสตร์คนทัว่ไปจะเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเลข เป็นศาสตร์ของการค านวณและการวดั 
มีสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสากล เพื่อส่ือความหมายและความเขา้ใจ 



  51 

 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 214) ได้ให้
ความหมายว่า คณิต หมายถึง การนบั การค านวณ วิชาค านวณ “คณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าดว้ย
การค านวณ” ซ่ึงเป็นความหมายท าให้เรามองเห็นคณิตศาสตร์อย่างแคบ มิได้รวมถึงขอบข่าย
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเรายอมรับกนัในปัจจุบนั 
 ปภณ ตั้งประเสริฐ (2558) คณิตศาสตร์ หมายถึงภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีใช้
ตวัอกัษร ตวัเลข สัญลักษณ์   เป็นตวักลางในการส่ือสาร ผ่านกระบวนการคิด การค านวณ และ
สังเกตอย่างรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันไปเป็นไป
ตามล าดับขั้ นความยากง่าย จากชีวิตประจ าวนั (Real world) สู่โลกก่ึงสัญลักษณ์ และสู่โลก
สัญลักษณ์  (Mathematics world) มีการพิ สู จน์และการแสดงให้ เห็นได้อย่างเป็น รูปธรรม            
อยา่งสมเหตุสมผล ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรคเ์ช่นเดียวกบัศิลปะ เพื่อคณิตศาสตร์
จะเป็นรากฐานแห่งความเจริญในดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
แกปั้ญหาในทางท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั นอกจากนั้นคณิตศาสตร์อาจหมายถึง กลุ่มของวิชาต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณ ขนาด รูปร่าง สัญลกัษณ์ เช่น เลขคณิต จ านวน การนบั เรขาคณิต พีชคณิต 
ตรรกศาสตร์ แคลคูลสั การวดั 
 โดยสรุปแลว้ วชิาคณิตศาสตร์หมายถึง ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณ การใชต้วัเลขและ
สัญลักษณ์ในการส่ือความหมาย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพด้านใดก็จ  าเป็นต้องใช้ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
 
2. ความส าคัญของคณติศาสตร์ 
 พิสมยั  ศรีอ าไพ (2533 : 3-4) ได้สรุปถึงความส าคญัของคณิตศาสตร์ไวว้่า คณิตศาสตร์     
มีความส าคญัในเกือบทุกวงการ เช่น ในชีวิตประจ าวนั ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนลว้นแต่อยู่ในรูปทรง
คณิตศาสตร์ เช่น ตึกราบ้านเรือน เคร่ืองใช้ต่างๆ แม้แต่เร่ืองราวทางธรรมชาติก็เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เช่น สัณฐานของโลก ดวงดาวส่วนมากก็มีทรงกลมและมีทางโคจรเป็นวงกลม หรือ
วงรี ปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหน้าข้ึนมาก ทั้งน้ีเป็นผลมาจากคณิตศาสตร์ซ่ึงถา้เราจะกล่าวว่า 
เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกคณิตศาสตร์ทั้ งส้ิน เช่น การวางแผน การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์วิจยั และหา
ขอ้มูลต่างๆ เพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนในดา้นการศึกษาจะเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของศาสตร์
อ่ืนทั้งปวง 

ชมนาด   เช้ือสุวรรณทวี   (2542 : 3)  กล่าวว่า   คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี เก่ี ยวข้องกับ
ความคิด  เป็นโครงสร้างท่ีมีเหตุผลและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาในวิทยาศาสตร์สาขา
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อ่ืนๆ  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง  ช่วยสร้างสรรค์จิตใจของมนุษย ์ ฝึกให้คิดอยา่งมีระเบียบ
แบบแผน  ช่วยส่งเสริมการสร้างและใชห้ลกัการคาดคะเนช่วยในการแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 1) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการ
พฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหาและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติให้ดีขน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 จากความส าคัญข้างต้น สรุปได้ว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อทุกคน เน่ืองจากเป็น
พื้นฐานในการด าเนินชีวติประจ าวนั ท าใหม้นุษยมี์ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่มีเหตุผล มีความ
เป็นระบบ ระเบียบ ช่วยให้สามารถวางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และ
ช่วยพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 
 
3. แนวคิดของนักจิตวทิยาที่เกีย่วข้องกบัการสอนคณติศาสตร์ 

บุญทนั อยูช่มบุญ (2529 : 24-25) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
1. สอนโดยค านึงถึงความพร้อมของนกัเรียน คือ พร้อมในดา้นร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 

และพร้อมในแง่ความรู้พื้นฐานท่ีจะมาต่อเน่ืองกบัความรู้ใหม่ โดยครูตอ้งมี การทบทวนความรู้เดิม
ก่อน เพื่อให้ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ต่อเน่ืองกนั จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ
และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนไดดี้ 

2. การจัดกิจกรรมการสอนต้องให้เหมาะสมกับวยั ความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถของนกัเรียนเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาตามมาภายหลงั 

3. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีครู
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงใหม้ากกวา่วชิาอ่ืน ๆ ในแง่ความสามารถทางสติปัญญา 

4. ควรเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ให้นกัเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก่อนเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ จะช่วยใหน้กัเรียนมีความพร้อมตามวยั และความสามารถของแต่ละคน 

5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี มีระบบท่ีจะต้องเรียนไปตามล าดับขั้ น  การสอนเพื่ อ
สร้าง ความคิด ความเขา้ใจ ในระยะเร่ิมแรกจะตอ้งเป็นประสบการณ์ท่ีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ส่ิงท่ีไม่
เก่ียวขอ้งและท าให้เกิดความสับสนจะตอ้งไม่น าเขา้มาในกระบวนการเรียนการสอน การสอนจะ
เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีวางไว ้
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6. การสอนแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจุดประสงค์ท่ีแน่นอนว่า จดักิจกรรมเพื่อสนองจุดประสงค์
อะไร 

7. เวลาท่ีใชส้อน ควรใชร้ะยะเวลาพอสมควรไม่นานจนเกินไป 
8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการยืดหยุ่นให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก

ท า กิจกรรมได้ตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และให้อิสระในการท างานแก่นักเรียน       
ส่ิงส าคญัประการหน่ึง คือ การปลูกฝังเจตคติท่ีดีแก่นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ ถ้าเกิดมีข้ึน    
จะช่วยให ้นกัเรียนพอใจในการเรียนวชิาน้ี เห็นประโยชน์และคุณค่ายอ่มจะสนใจมากข้ึน 

9. การสอนท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการวางแผนร่วมกับครู เพราะจะช่วยให้ครู 
เกิดความมัน่ใจในการสอน และเป็นไปตามความพอใจของนกัเรียน 

10. การสอนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกันหรือมีส่วนร่วมเป็น
การ คน้ควา้ สรุปกฎเกณฑต่์าง ๆ ดว้ยตนเองร่วมกบัเพื่อน ๆ 

11. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบนัเทิงไปพร้อมกบัการเรียนรู้ดว้ย จึง
จะสร้างบรรยากาศท่ีน่าติดตามใหแ้ก่นกัเรียน 

12. นักเรียนจะเรียนไดดี้เม่ือเร่ิมเรียนโดยครูใช้ของจริง อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นรูปธรรม น าไปสู่
นามธรรม ตามล าดบั จะช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ มิใช่จ าดงัเช่นการสอนในอดีตท่ีผา่น
มา ท าใหเ้ห็นวา่วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 

13. การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนการสอน ครูอาจใชว้ธีิการสังเกต การตรวจแบบฝึกหดั การสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ วดัผล 
จะช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของนกัเรียนและการสอนของตน 

14. ไม่ควรจ ากัดวิธีค  านวณหาค าตอบของนักเรียน แต่ควรแนะน าวิธีคิดท่ีรวดเร็ว และ
แม่นย  าภายหลงั 

15. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัตรวจเช็คค าตอบดว้ยตวัเอง 
 สุรชยั   ขวญัเมือง (2533:32- 37) ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาการสอนคณิตศาสตร์ดงัน้ี                  
 1. ให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนท่ีจะสอน ครูส ารวจว่านักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนหรือยงั    
ความพร้อมในท่ีน้ี หมายถึง ความสามารถและประสบการณ์ของเด็ก เราจะทราบไดโ้ดยการสังเกต 
การชกัถาม การทดสอบ ดูวา่เด็กมีพื้นฐานเลขมากแค่ไหน คิดไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเด็กส่วนมาก
ก่อนท่ีจะข้ึนชั้น ป.1 มกัจะเรียนมาบา้งในชั้นอนุบาล ทั้งน้ีความพร้อมของเด็กนกัเรียนอาจไม่เท่ากนั 
 2. สอนจากส่ิงท่ี เด็กมีประสบการณ์หรือได้พบเห็นอยู่เสมอ  การให้ เด็กเรียนจาก
ประสบการณ์ไดเ้รียนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดคิ้ด ไดใ้ช ้ไดท้  าดว้ยตนเอง  ท าให้เด็กเขา้ใจและเรียน
ได้รวดเร็วข้ึน  เป็นตน้  เช่น ให้เด็กนับผลไม ้สมุด ดินสอ  มา้นั่ง  กระท าโดยการจบัคู่ แบ่งพวก 
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แบ่งเป็นหมู่ เล่นเกมง่ายทางคณิตศาสตร์เด็กจะไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ไดคิ้ดวา่นัน่
คือการเรียนรู้ 
 3. สอนให้เด็กเข้าใจ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนย่อยกับส่วนย่อย และ
ส่วนย่อยกบัส่วนใหญ่ เช่น 4 + 5 = 5 + 4 หรือ 18 = 10 + 8 เด็กจะมีความเขา้ใจไดดี้ เพราะไดล้อง 
โดยใชเ้ส้นจ านวนวนหรือของจริง ซ่ึงไดผ้ลดีกวา่การใชก้ฎหรือ  การแยกกฎท่องเป็นขอ้ ๆ  
 4. สอนจากง่ายไปหายาก วธีิน้ีควรใชใ้ห้เหมาะสมกบัวยั และความสามารถของเด็กทั้งน้ีครู
จะต้องพิจารณาว่าเด็กของตนมีความสามารถเพียงใด ควรจะสอนในระดับไหน เด็กในชั้ นเรียน
ประถมศึกษาควรไดท้  ากิจกรรมมากๆไม่ใช่ครูอธิบายให้ฟังแลว้ท าตาม ควรจะดูความสนใจของเด็ก
ประกอบดว้ย 
 5.  ใหน้กัเรียนเขา้ใจในหลกัการและรู้วธีิท่ีจะใชห้ลกัการ การให้เด็กไดเ้ผชิญกบัปัญหาท่ีเร้า
ใจให้เด็กสนใจอยากคิดอยากท า เช่น ขายของ ซ้ือของ ถ้ามีการซ้ือขายจ าวนวนมาก ๆ เด็กจะมี
โอกาสไดคิ้ดวธีิท่ีจะบอกหลาย ๆ คร้ัง ซ้ึงเป็นแนวการคูณ จากนั้นครูก็จะแนะให้เห็นวธีิการคูณเด็ก
ก็จะเขา้ใจไดช้ดัเจนและมองเห็นประโยชน์วา่จะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 
 6. ให้เด็กไดฝึ้กหดัท าซ ้ า ๆ จนกวา่จะคล่องและมีการทบทวนอยูเ่สมอการเรียนรู้และเขา้ใจ
ในหลกัการยา่งเดียวไม่พอ การเรียนคณิตศาสตร์ตอ้งใชก้ารฝึกมาก ๆ เพื่อให้เขา้ใจในวิธีการต่าง ๆ 
การใชแ้บบฝึกหดัควรใชใ้หเ้หมาะกบัเด็กอยา่ใหง่้ายเกินไปหรือยากเกินไปจะท าใหเ้ด็กเบ่ือ 
 7. ตอ้งใหเ้รียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมเพราะวา่คณิตศาสตร์ยากแก่การเขา้ใจจึงควรใหเ้ด็ก
ไดเ้ร่ิมเรียนรู้จากรูปธรรมใหเ้ขา้ใจก่อน ดงันั้นในช่วงแรกผูส้อนควรใชพ้วกของจริง รูปภาพ และส่ิง
อ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนจ าวนวนไดแ้ลว้จึงน าไปสู่สัญลกัษณ์ภายหลงั 

8.  ควรใหก้ าลงัใจแก่เด็ก เพื่อใหเ้กิดความมานะพยายามอนัเป็นพื้นฐานของความส าเร็จ 
 9.  ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเด็กท่ีมี  ความถนดัหรือความสนใจแตกต่างกนั 
ควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ แต่เด็กท่ีไม่สนใจครูควรหาสาเหตุ หรือหาทางท่ี    จะช่วย
เช่นเดียวกนั 
 ทิศนา แขมมณี (2550 : 65-66) ทฤษฎีแนวคิดของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์มีสาระสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่างๆ เป็นล าดบัขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) น้ีเร่ิมตั้ งแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เด็กสามารถแกปั้ญหา
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ได ้แมว้า่จะไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยค าพูด ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้และการกระท า 
เด็กจะยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง และไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ขั้นท่ี 2 ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) ขั้นน้ีเร่ิมตั้ งแต่อายุ 2-7 ปี 
แบ่งออกเป็นขั้นยอ่ยอีก 2 ขั้น คือ   

2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual Intellectual Period) 
เป็นขั้ นพัฒนาการของเด็กอายุ  2-4 ปี  เป็นช่วงท่ี เด็ก เร่ิมมี เหตุผลเบ้ืองต้น  สามารถจะโยง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรือมากกวา่มาเป็นเหตุผลเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั  

2.2 ขั้นการคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) เป็น
ขั้นพฒันาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รวมตวัดีข้ึน 
รู้จกัแยกประเภทและแยกช้ินส่วนของวตัถุ เข้าใจความหมายของจ านวนเลข เร่ิมมีพฒันาการ
เก่ียวกบัการอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชดันกั สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดโ้ดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้
ก่อน  

ขั้นท่ี 3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) ขั้นน้ีจะเร่ิมจาก
อายุ 7-11 ปี พฒันาการทางดา้นสติปัญญาและความคิดของเด็กวยัน้ีสามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้ง
เกณฑ์ในการแบ่งส่ิงแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวยัน้ีสามารถท่ีจะเข้าใจเหตุผล รู้จกัการ
แกปั้ญหาส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได ้ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) น้ีจะเร่ิมจากอาย ุ
11-15 ปี ในขั้นน้ีพฒันาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวยัน้ีเป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวยัน้ีจะ
เร่ิมคิดแบบผูใ้หญ่ ความคิดแบบเด็กจะส้ินสุดลง เด็กจะสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่สามารถท่ีจะคิดแบบนกัวทิยาศาสตร์ สามารถท่ีจะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี  
 2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
 3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงัน้ี 
  3.1 การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ และขอ้มูลต่างๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
  3.2 การปรับและการจดัระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมองใน
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กนัเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตน
สามารถเขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน 
  3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากขั้นของการ
ปรับและการจดัระบบ หากการปรับเป็นไปอย่างกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน 
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หากไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัได ้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาในตวับุคคล 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) 
บรูเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจและศึกษาเร่ืองของพฒันาการทางสติปัญญา

ต่อเน่ืองจากเพียเจต์ บรูเนอร์เช่ือว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตวัเอง (discovery learning) แนวคิดท่ีส าคญั ๆ ของ บรูเนอร์ มีดงัน้ี  

1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผสัรับรู้ส่ิงต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการ
กระท า 

2. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจ
ได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้

3. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้ส่ิงท่ี
ซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้  

ทฤษฎีของดีนส์ (Dlanes) กบัการสอนคณิตศาสตร์ ไดใ้หห้ลกัการไวด้งัน้ี 
 1. Play Stage นกัเรียนมีอิสระท่ีจะเรียนรู้ ก่อนแนะน าการใชส่ื้อการสอนใหม่ ครูควรให้
นกัเรียนท าความคุน้เคยกบัส่ือ เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
 2. Structured Stage การจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีเตรียมมาตามล าดบัขั้นตอน 
 3. Practice  Stage การฝึกทกัษะเพื่อใหเ้กิดความช านาญในกิจกรรมท่ีเรียน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่(Gagne) กาเยมี่ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของการสอน 
 2. การเรียนรู้ตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน และในการเรียนรู้ส่ิงใหม่จะตอ้งมีพื้นฐาน
หรือความรู้เดิมอยา่งเพียงพอ 

จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการน าเอาทฤษฎีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลวยัต่างๆ  นักเรียนตอ้งเรียนรู้จากการฝึกฝน 
สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั และการเรียนรู้นั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  
 
4. หลักการสอนคณิตศาสตร์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 7) ได้กล่าวถึงการสอนคณิตศาสตร์ไว้ว่า การสอน
คณิตศาสตร์ มีการคน้ควา้วิธีการสอนท่ีดีหลากหลายวิธี เพื่อน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา สภาพ
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ของนกัเรียน และสภาพทอ้งถ่ิน ครูผูส้อนควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสม เพื่อใหส้ามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนเป็นประการส าคญั  
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535) ได้จดัล าดบัหลกัการสอน
คณิตศาสตร์ ควรใหเ้ป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัธรรมชาติของเน้ือหาวชิาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนดงัน้ี 
 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเช่ือมความรู้เดิมท่ี
ผูเ้รียนมีมาก่อนแลว้กบัความรู้ใหม่ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั อนัจะท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและมี
ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นๆ อยา่งแจ่มแจง้ 
 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ขั้นน้ีจะตอ้งเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละบทวิธีใด
วธีิหน่ึง โดยจดัล าดบัขั้นการเรียน ดงัน้ี 
  2.1 ขั้นใชข้องจริง เป็นขั้นใหป้ระสบการณ์ท่ีใชข้องจริงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
  2.2 ขั้นใชข้องจ าลอง เป็นขั้นท่ีใชข้องก่ึงรูปธรรม เช่น ใชรู้ปแทนของจริง 
  2.3 ขั้นใช้สัญลกัษณ์ เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าประสบการณ์เดิมท่ีครูให้มาเช่ือมโยง
แสดงแทนดว้ยสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 3. ขั้นสรุปน าไปสู่วิธีลดั ก่อนจะถึงขั้นการสรุปเป็นวิธีลดั ครูตอ้งตรวจสอบดูวา่นกัเรียนมี
ความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ท่ีสอนไปหรือไม่ ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็อาจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้เดิมหรือ
เร่ิมท่ีมีวิธีลดัในการคิดอยู่ดว้ยกนั ก็ช่วยกนัสรุปหลกัเกณฑ์ในการคิด น าเขา้สู่วิธีลดัเพื่อน าไปใช้
ต่อไป 
 4. ขั้นฝึกทกัษะ เม่ือนักเรียนเขา้ใจวิธีคิดค านวณแล้ว ให้นักเรียนฝึกทกัษะจากแบบเรียน
และบตัรงานท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองนั้น หรือใช้เกมคณิตศาสตร์เขา้มาให้นักเรียนเล่นซ่ึงก็เป็นการท า
แบบฝึกหดัชนิดหน่ึงท่ีใหค้วามสนุกสนานแก่ผูเ้รียน 
 5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัและใช้ในวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้นกัเรียนท าโจทยแ์บบฝึกในเร่ืองนั้น หรือให้ท า
กิจกรรมท่ีมกัประสบอยูเ่สมอในชีวติจริง 
 6. ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ถา้นกัเรียนท าไม่ไดต้อ้งซ่อม
เสริมใหแ้ก่นกัเรียน ถา้ท าไดก้็เรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป 
  ยพุิน  พิพิธกุล  (2545 : 11 - 12) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
            1. ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก 
            2. เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 

3. สอนใหส้ัมพนัธ์ความคิด 
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4. เป ล่ี ยน วิ ธี ก ารส อน ไม่ ซ ้ าซ าก น่ า เบ่ื อห น่ าย  ผู ้ ส อนควรจะส อน ให้
สนุกสนาน น่าสนใจซ่ึงอาจจะมี กลอน เพลง เกม การเล่าเร่ือง การท าภาพประกอบ การ์ตูน ปริศนา 
ตอ้งรู้จกัสอดแทรกส่ิงละอนัพนัละนอ้ยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 

5.  ใชค้วามสนใจของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้เป็นแรงดลใจท่ีจะเรียนดว้ยเหตุน้ี ในการ
จดัการสอนจึงมีการน าเขา้สู่บทเรียนเร้าใจเสียก่อน 

6.  ควรจะค านึงถึงประสบการณ์เดิม และทกัษะเดิมท่ีนกัเรียนมีอยู ่กิจกรรมใหม่ควรจะ
ต่อเน่ืองกบักิจกรรมเดิม 

7.  เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัก็ควรสอนไปพร้อมๆกนั เช่นเซตท่ีเท่ากนักบัเซตท่ีเทียบเท่า
กนัยเูนียนของเซต กบั อินเตอร์เซกชนัของเซต 

8.  ใหผู้เ้รียนมองเห็นโครงสร้าง ไม่ใช่เนน้แต่เน้ือหา 
9.  ไม่ควรเป็นเร่ืองยากเกินไป ผูส้อนบางคนชอบให้โจทยย์ากๆ เกินสาระการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไวซ่ึ้งอาจจะท าให้ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ท้อถอย แต่ถ้าผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งก็อาจจะชอบควรจะ
ส่งเสริมเป็นรายไป ในการสอนต้องค านึงถึงหลักสูตรและเลือกเน้ือหาเพิ่มเติมให้เหมาะสม
ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ 

10. สอนให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  การยกตัวอย่างหลายๆ 
ตวัอยา่งจนนกัเรียนเห็นรูปแบบจะช่วยให้นกัเรียนสรุปได ้อยา่รีบบอกเกินไปควรเลือกวิธีการต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

11. ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีท าได ้ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินการปฏิบติั
จริง 

12.  ผูส้อนควรจะมีอารมณ์ขนั เพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิ่งข้ึน
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี เรียนหนัก ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียด ให้นักเรียนเรียนด้วยความ
สนุกสนาน 

13.  ผูส้อนควรจะมีความกระตือรือร้น และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
14.  ผูส้อนควรหมัน่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะน าส่ิงแปลกและใหม่มา

ถ่ายทอดให้ผูเ้รียนและผูส้อนควรจะเป็นผูท่ี้มีศรัทธาในอาชีพของตน จึงจะท าให้สอนไดดี้ 
 จากหลกัการสอนคณิตศาสตร์ดงักล่าว สรุปไดว้า่ การสอนคณิตศาสตร์นั้นจะตอ้งค านึงถึง
พฒันาการตามวยัของผูเ้รียน จดัเรียงเน้ือหาจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก สอนจากเร่ืองใกลต้วัไปสู่เร่ือง
ไกลตวั ใช้ส่ือและการประเมินผลท่ีหลากหลาย เน้นให้นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาและสรุป
ขอ้ความรู้ดว้ยตนเอง  
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team 

Assisted Individualization) 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไสว  ฟักขาว ( 2544 : 195 - 217) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการ
เรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) 
เขา้ดว้ยกนั โดยให้ผูเ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรมในการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของตน
และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

1. ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 สลาวิน (Slavin. 1987 : 8) ให้ความหมาย การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ คือ การสอนแบบ
หน่ึง ซ่ึงนกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ปกติ 4 คน และการจดักลุ่มตอ้งค านึงถึงความสามารถ
ของนักเรียน เช่นนัก เรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน และ
ความสามารถต ่า 1 คน หน้าท่ีของนกัเรียนในกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัท างาน รับผิดชอบและช่วยเหลือ
เก่ียวกบัการเรียนซ่ึงกนัและกนั 
 อาทซ์ และนิวแมน (Artzt and Newman. 1990 : 448 – 449) ให้ความหมายการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือวา่เป็นแนวทางท่ีเก่ียวกบัการท่ีผูเ้รียนท าการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกทุกคนตอ้งระลึกเสมอวา่เขาเป็น
ส่วนส าคญัของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกลุ่มเป็นความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
ทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกทุกคนตอ้งพูดอธิบายแนวคิดกนั และช่วยเหลือกนัให้
เกิดการเรียนรู้ในการแกปั้ญหา ครูใช่แหล่งความรู้ท่ีคอยป้อนแก่นกัเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผูค้อย
ให้ความช่วยเหลือ จดัหาและช้ีแนะแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ของนักเรียน ตวันักเรียนเองจะเป็น
แหล่งความรู้ซ่ึงกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ 

วฒันาพร  ระงับทุกข์ (2542  : 34) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคน
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้ งโดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่
จะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
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 พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์(2544 : 6) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหน่ึง 
โดยก าหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัท างานพร้อมกนัเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมี
ความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกนัมีปฏิสัมพนัธ์กันและกันมีทกัษะการ
ท างานกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอนัเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
ร่วมมือ 

กรมวิชาการ (2546 : 4) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ คือการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกนั โดยในกลุ่ม
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั มีการช่วยเหลือ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนัทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวม เพื่อใหต้นเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 121) ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วน
ร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างาน
กลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่ม
ด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นความร่วมมือ และความช่วยเหลือกนัของผูเ้รียน ในการเรียนรู้  โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น
กลุ่มละ 4 -6 คน สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกนัในดา้นความรู้ และความสามารถแตกต่างกนั ทุก
คนในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จร่วมกนั  
 
2. องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1994 : 31-37 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 
2551 : 99-103) ไดก้ล่าวสรุปองคป์ระกอบของกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไว ้5 ประการ คือ 
  1. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทางบวก (Positive Interdependence) นกัเรียนตอ้ง
ตระหนักว่างานท่ีท าดว้ยกนัเป็นงานกลุ่ม การท่ีงานจะบรรลุจุดประสงค์หรือประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือกนัทางการเรียนและตอ้งระลึกว่าทุกคน
ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์องกลุ่ม ดงันั้นผลงานของกลุ่มคือผลส าเร็จ
ของนกัเรียนแต่ละคน และเช่นเดียวกนัผลงานของนกัเรียนแต่ละคนก็เป็นผลงานของกลุ่มดว้ย ซ่ึง
ความส าเร็จน้ีจะข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความสามารถ
ของบุคคลเพียงคนเดียว 
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  2. การติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรง (Face – to Face Interaction) การปฏิสัมพนัธ์จะ
เกิดข้ึนเม่ือทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือกนัและให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั มีการสนับสนุนผลงานของ
สมาชิก การอธิบายขยายความในบทเรียนท่ีเรียนมาใหแ้ก่เพื่อนในกลุ่มเขา้ใจ การท าความเขา้ใจ การ
สรุปเร่ืองและการใหเ้หตุผลต่างๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้สนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกส่ิงท่ีดีท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 
  3 . ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ง าน ก ลุ่ ม  (Individual Accountability and Personal 
Responsibility) การเรียนแบบร่วมมือนั้นให้ความส าคญัเก่ียวกบัความสามารถและความรู้ท่ีแต่ละ
คนจะได้รับ กล่าวคือ การเรียนแบบร่วมมือจะถือว่าส าเร็จเม่ือทุกคนในกลุ่มเข้าใจในบทเรียน
ตรงกนั หรือไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มใหเ้ขา้ใจในบทเรียนนั้น ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีของแต่
ละกลุ่มท่ีต้องคอยตรวจสอบดูว่าสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ และครูอาจจะท าการ
ทดสอบแต่ละกลุ่มไดโ้ดยใชว้ธีิสุ่มตวัแทนจากแต่ละกลุ่ม 
  4. ทักษะในความสัมพนัธ์กบักลุ่มเล็กและผูอ่ื้น (Interpersonal and Small Group 
Skill) นักเรียนทุกคนตอ้งสามารถท่ีจะท างานร่วมกนัเขา้กนัไดทุ้กคน และสามารถท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มยอ่ยได ้เพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ ครูตอ้งฝึกให้นกัเรียนท า
ความรู้จกักนัและไวว้างใจกนั พูดส่ือความหมายได้อย่างชดัเจน ยอมรับความคิดเห็นและให้การ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัแกปั้ญหาของความขดัแยง้ 
  5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) ทุกคนในกลุ่มต้องรู้จกัช่วยกันท างาน 
อภิปรายออกความเห็น เม่ือท างานเสร็จแล้วนักเรียนในกลุ่มสามารถบอกท่ีมาของผลลัพธ์ได้
สามารถวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและหาวิธีปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จากองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ สามารถสรุปไดว้่ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นการเรียนแบบร่วมมือ จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มในทางท่ีดีช่วยเหลือ
และท าให้ผูเ้รียนไม่สนใจแต่เฉพาะงานของตนเองเพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งรับผิดชอบงานของทั้ง
กลุ่ม อีกทั้งยงัมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทางสังคมในหลายๆ ด้านให้กบัผูเ้รียน จะท าให้
ผูเ้รียนสามารถออกไปสู่สังคมภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 122)   กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้
วา่ ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม ดงัขอ้ต่อไปน้ี 
       1.  มีการพึ่งพาอาศยักนั  (Positive  Interdependence)  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกัน  มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกัน  ใช้วสัดุอุปกรณ์ร่วมกัน  มีบทบาทหน้าท่ีทุกคนทั่วกัน        
ทุกคนมีความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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      2.  มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์  (Face to Face Promotive  Interaction)  
หมายถึง  สมาชิกกลุ่มไดท้  ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด  เช่น  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  อธิบายความรู้แก่
กนั ถามค าถาม ตอบค าถามกนัและกนั ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
      3.  มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 
(IndividualAccountability) เป็นหน้าท่ีของผู ้สอนท่ีจะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  เช่น  การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม  สังเกตและ
บนัทึกการท างานกลุ่ม  ใหผู้เ้รียนอธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง  ทดสอบรายบุคคล  เป็นตน้ 
      4.  มีการฝึกทกัษะการช่วยเหลือกนัท างานและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย(Interdependence  
and  Small  Groups  Skills)  ผูเ้รียนควรไดฝึ้กทกัษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ  เช่น  
ทกัษะการส่ือสาร  การยอมรับและช่วยเหลือกนั  การวิจารณ์ความคิดเห็น  โดยไม่วิจารณ์บุคคล  
การแก้ปัญหาความขดัแยง้  การให้ความช่วยเหลือ  และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
การท าความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น  เป็นตน้ 
     5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการท างานของ
กลุ่ม  ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้า่  ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด   เพราะเหตุ
ใด  ตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีใด  และอยา่งไร  เพื่อใหก้ารท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม  เป็นการฝึก
กระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 
 จากองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดงักล่าว สรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือกนัจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  มีการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน  โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานกลุ่ม
ร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อความส าเร็จของการท างานกลุ่ม 

2.  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์เป็นการใหส้มาชิกไดร่้วมกนัท างานกลุ่ม
กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม ดว้ยความรู้สึกท่ีดี
ต่อกนั 

3.  มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะตอ้งมีความรับผิดในการท างาน โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

4.  มีการใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทกัษะระหว่างบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่ม
ย่อย  นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การ
ท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ  เพื่อใหน้กัเรียนจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 5. มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ วิธีการท่ีจะช่วย
ให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั  โดยจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 
3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนั 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
เรียนแบบร่วมมือไว ้สรุปได ้9 ประการ ดงัน้ี 

1. นักเรียนเก่งท่ีเข้าใจค าสอนของครูได้ดี   จะเปล่ียนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของ
นกัเรียน  แลว้อธิบายใหเ้พื่อนฟังไดแ้ละท าใหเ้พื่อนเขา้ใจไดดี้ข้ึน 

2. นกัเรียนท่ีท าหนา้ท่ีอธิบายบทเรียนใหเ้พื่อนฟัง จะเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 
3. การสอนเพื่อนเป็นการสอนแบบตวัต่อตวัท าใหน้กัเรียน  ไดรั้บความเอาใจใส่และมีความ

สนใจมากยิง่ข้ึน 
4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะครูคิดคะแนนเฉล่ียของทั้ง

กลุ่มดว้ย 
5. นกัเรียนทุกคนเขา้ใจดีวา่คะแนนของตน  มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดค่าเฉล่ียของกลุ่ม ดงันั้น

ทุกคนตอ้งพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ 
6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทกัษะทางสังคมมีเพื่อนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้วิธีการ

ท างานเป็นกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากเม่ือเขา้สู่ระบบการท างานอนัแทจ้ริง 
7. นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม  เพราะในการปฏิบติังานร่วมกนันั้นก็ตอ้งมี

การทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หรือคะแนนของกลุ่ม
ดีข้ึน 

8. นกัเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากข้ึน  เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ไดเ้รียนหรือหลบ
ไปท่องหนงัสือเฉพาะตน  เพราะเขาตอ้งมีหนา้ท่ีต่อสังคมดว้ย 

9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เม่ือท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั  ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่ม คนอ่ืน ๆ อาจจะให้ความ
ช่วยเหลือบา้ง  ท าใหน้กัเรียนในกลุ่มมีความผกูพนักนัมากข้ึน  

อาเรนด์ส (Arends. 1994 : 345–346)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้
สรุปได ้5 ประการ   ดงัน้ี 

1. ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การเรียนแบบร่วมมือน้ีเป็นการเรียนท่ีจดัให้นักเรียนได้
ร่วมมือกนัเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ  2 - 6  คน   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกนันบัวา่
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เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น  และแสดงออกตลอดจนลงมือ
กระท าอยา่งเท่าเทียมกนั  มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เช่น  นกัเรียนท่ีเก่งช่วยนกัเรียนท่ี
ไม่เก่ง  ท าให้นักเรียนท่ีเก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  รู้จกัสละเวลา  และช่วยให้เข้าใจในเร่ืองท่ีดี
ข้ึน  ส่วนนกัเรียนท่ีไม่เก่งก็จะซาบซ้ึงในน ้ าใจเพื่อน  มีความอบอุ่น  รู้สึกเป็นกนัเอง  กลา้ซกัถามใน
ขอ้สงสัยมากข้ึน  จึงง่ายต่อการท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน  ท่ีส าคญัในการเรียนแบบร่วมมือน้ี
คือ  นกัเรียนในกลุ่มไดร่้วมกนัคิด  ร่วมกนัท างาน  จนกระทัง่สามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ได้  ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ทีมีความหมายต่อ
นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง  จึงมีผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 

2.  ด้านการปรับปรังความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกนัได้มาท างานร่วมกนั  พึ่ งพาซ่ึงกนัและกนั    มีการรับฟังความคิดเห็น
กนั  เขา้ใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกนัมากข้ึน  เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นในสังคมมากข้ึน 

3.   ดา้นทกัษะในการท างานร่วมกนัให้เกิดผลส าเร็จท่ีดี  และการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี
ทางสังคม การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝังทกัษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้นกัเรียนไม่มีปัญหา
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และส่งผลให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกนั  ทกัษะทาง
สังคมท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียน รู้ได้แก่   ความเป็นผู ้น า  การสร้างความไว้วางใจกัน   การ
ตดัสินใจ  การส่ือสาร การจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ ทกัษะเก่ียวกบัการจดักลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเป็นตน้ 

 4.    ดา้นทกัษะการร่วมมือกนัแกปั้ญหา  ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บท าความ
เขา้ใจในปัญหาร่วมกนั  จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกนัวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เม่ือทราบ
สาเหตุของปัญหาสมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้
เหตุผลซ่ึงกันและกันจนสามารถตกลงร่วมกันได้ว่า    จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึง
เหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว  ้ ตลอดจนท าการประเมิน
กระบวนการแกปั้ญหาของกลุ่มดว้ย 

5. ดา้นการท าให้รู้จกัและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มทุก
คนจะไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั การท่ีสมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั ย่อมท าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าท่ี
สามารถช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จได ้
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กรมวิชาการ (2543 : 45-46) กล่าวถึง ประโยชน์ท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ สรุปได้
ดงัน้ี 

1. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่มทุก ๆ 
คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกนัท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท า
อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ท าให้
เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จกัสละเวลา  ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซ้ึงในน ้าใจของเพื่อนสมาชิกดว้ยกนั 

4.  ท าให้รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    การร่วมคิด   การระดมความคิด  น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นการส่งเสริมให้ช่วยกนัคิดหาขอ้มูลให้มา
คิดวเิคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 

5.   ส่งเสริมทกัษะทางสังคม  ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัในการอยู่ร่วมกนัดว้ยอยา่งมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัและกนั 

6. ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
 จากประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ จะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา และ
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ผูเ้รียนมีวินยั เกิดความรับผิดชอบในหนา้ท่ี โดยยดึหลกัการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละเลือกวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ 
 
4. ความหมายของการสอนแบบ TAI (Teams Assisted Individualization)  
 การสอนแบบ TAI (Teams Assisted Individualization) ไดรั้บการพฒันาข้ึนท่ีมหาวิทยาลยั
จอห์น ฮอบกินส์ (John Hopkin University) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Slavin. 1994 : 22-24) โดยมีการ
วิจยัในช่วงปี ค.ศ. 1960-1969 ท่ีคาดหวงัวา่วิธีการสอนรายบุคคลน่าจะใช้ไดดี้ในวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขา้ด้วยกนั เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึก
ทกัษะและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การสอนแบบ TAI นั้น ก าหนดให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัมา
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็นนกัเรียนท่ีเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 
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1 คน ผลการทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ เป็นคะแนนเฉล่ียทั้งกลุ่ม และเป็น
คะแนนรายบุคคล การทดสอบนักเรียนนั้ นต่างคนต่างท า แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน ดังนั้ น
นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจึงพยายามช่วยนักเรียนท่ีเรียนอ่อน เพราะจะท าให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มดีข้ึน 
และนกัเรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนัเองเพื่อไม่ให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มต ่าลง และครูมีรางวลัเป็น
แรงเสริมโดยรางวลัไดรั้บเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงการเสริมแรงน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้การร่วมมือกนัท างาน
ของนกัเรียนภายในกลุ่ม  

จนัทรา ตนัติพงศานุรักษ์ (2543 : 45 อา้งถึงใน กนกศรี วิลาวลัย.์ 2553 : 38) ไดก้ล่าวถึงวิธี
สอนแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team-Assisted Individualization) หรือ TAI ว่า
เป็นการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวา่งรูปแบบการร่วมมือกนัเรียนรู้ และการเรียนการสอนแบบ
รายบุคคล (Individuaalized Instruction) เขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งตอบสนองต่อลกัษณะและความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกันของนักเรียน TAI ได้ถูกพฒันาข้ึนเพื่อใช้หลักการของการร่วมมือกันเรียนรู้มาใช้
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนรายบุคคล  
 สิริพร ทิพยค์ง (2545 : 170-171, อา้งถึงใน ปราณี โพธ์ิเสนา. 2553 : 49-50) กล่าวถึงการ
สอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ว่าเป็นการจัดกิจกรรมท่ีใช้กับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ แต่วิชาอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปปรับใช้ได้ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งการเน้นการพฒันา
ทกัษะให้กบัผูเ้รียน ผูส้อนจะใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ ให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ี
เรียน โดยอาจท าการสอนผูเ้รียนรวมกนัทั้งชั้น แล้วท าการทดสอบว่า ผูเ้รียนคนใดเขา้ใจหรือไม่
อย่างไร แลว้ครูจึงจดักลุ่มผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ การจดักิจกรรมการเรียนแบบ TAI จะมี
การจัดกลุ่มผูเ้รียนเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดผูเ้รียนเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถ (Heterogeneous 
Group) ก ลุ่มละ 4 คน  และจัดผู ้เรียน เป็นก ลุ่มคละ ท่ี มี ระดับความสามารถใกล้เคี ยงกัน 
(Homogeneous Group) ส าหรับการท างานกลุ่มแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล TAI ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม
จบัคู่กนัท างานและผลดักนัตรวจงานในคู่ของตน เม่ือท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น แบบฝึกหดัครบ
ทุกชุดแลว้ใหส้มาชิกในกลุ่มทั้งส่ีคนต่างคนต่างท าแบบฝึกหดัชุดรวม แลว้แลกเปล่ียนกนัตรวจ และ
ตรวจดูเฉลยท่ีครูจดัเตรียมไว ้หากนกัเรียนคนใดท าไม่ไดถึ้งเกณฑ ์เช่น ก าหนดเกณฑ ์75% ก็ตอ้งท า
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ส าหรับผูเ้รียนท่ีสอบได้ถึงเกณฑ์ หลงัจากมารับแบบทดสอบจากผูส้อนแล้ว 
ผูส้อนจะจดัให้ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถใกลเ้คียงกนัมาจดักลุ่มดว้ยกนั ผูส้อนอธิบายในเร่ืองท่ี
ไดส้อนไปแลว้ โดยใช้เวลา 5-10 นาที แลว้ให้นกัเรียนแยกยา้ยกลบัเขา้กลุ่มของตน แลว้ไปอธิบาย
ช้ีแจงใหเ้พื่อนในกลุ่มเขา้ใจอีกคร้ังหน่ึงและท างานกบัคู่ของตนต่อไปตามเดิม  

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551 : 70-71) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนแต่ละบุคคลมากกว่าการเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่ม 
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เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจดักลุ่มผูเ้รียนจะคลา้ยกบัเทคนิค TGT และ STAD แต่ใน
เทคนิคน้ีผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้ และท างานตามระดบัความสามารถของตน เม่ือท างานในส่วน
ของตนเสร็จแลว้จึงจะไปจบัคู่หรือเขา้กลุ่มท างาน  
 ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั (2558 : 142-143) TAI (Team Assisted Individualization) คือ 
วธีิการสอนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
รายบุคคล (Individualization) เขา้ดว้ยกนั โดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรมในการเรียนไดด้ว้ย
ตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 จากการศึกษาความหมายและขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ด้วยเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค 
TAI  (Team Assisted Individualization) คือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและแบบรายบุคคล เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนตาม
ความสามารถและความถนดัของตนเอง 
 
5. ขั้นตอนการสอนแบบ TAI 
 Slavin (1978 : 15, อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ 2558 : 209-210) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการ
เรียนแบบ TAI ไวด้งัน้ี 
 1. การจดักลุ่ม (Team) นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละเพศและ
ความสามารถ 
 2. การทดสอบเพื่อการเรียนเน้ือหาท่ีเหมาะสม (placement test) ในการเร่ิมตน้ของการเรียน 
นกัเรียนทุกคนจะถูกทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเน้ือหา 
 3. วสัดุหลกัสูตร (curriculum materials) หลงัจากผูส้อนแจกบทเรียนแลว้ผูเ้รียนจะท างาน
กลุ่มของตนเอง โดยมีส่ือหรือวสัดุหลกัสูตรการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาซ่ึงจะอยูใ่นรูปของแบบฝึก
ทกัษะโดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 
  3.1 เอกสารแนะน าบทเรียน ซ่ึงมีหนา้ท่ีอธิบายวธีิการท าแบบฝึกทกัษะเป็นขั้นตอน 
  3.2 แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วยปัญหาซ่ึงจะแบ่งเป็น 4 ตอน โดยเร่ิมด้วยการ
แนะน าทกัษะยอ่ยๆ ท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งหมด 
  3.3 แบบทดสอบ (formative test) เป็นค าถามจ านวน 10 ขอ้ 
  3.4 แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน (unit test) มีจ านวน 15 ขอ้ 
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  3.5 แผ่นค าตอบ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบ ส่วนแผ่นค าตอบของแบบทดสอบ
รวมประจ าหน่วยจะแยกออกไปต่างหาก 
 4. การเรียนกลุ่ม (team study) นกัเรียนจะเร่ิมฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  4.1 สมาชิกของแต่ละกลุ่มท าการจบัคู่กนัเพื่อท าการเช็คหรือตรวจสอบซ่ึงกนัและ
กนั 
  4.2 นกัเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียน และถามครูไดห้ากไม่เขา้ใจ 
  4.3 นกัเรียนแต่ละคนเร่ิมท าแบบฝึกทกัษะจากโจทยปั์ญหาทีละตอนแลว้ให้เพื่อน
ร่วมทีมตรวจค าตอบให้ตามบตัรเฉลยดา้นหลงัของแบบฝึกทกัษะ ถา้พบวา่ผูเ้รียนไม่ผา่นขอ้ใด กลุ่ม
จะตอ้งช่วยกนัอธิบายหรือสอนให้เขา้ใจก่อนท่ีจะถามครูจนกวา่จะผา่นแลว้จึงท าแบบฝึกหดัล าดบั
ต่อไป 
  4.4 เม่ือนักเรียนทั้ งกลุ่มท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องครบแล้ว ต่อไปครูจะให้
นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย จ านวน 10 ข้อ ผูเ้รียนจะตอ้งท าให้ผ่าน 8 ขอ้ ใน 10 ขอ้ ถ้าไม่ผ่าน
ผูส้อนจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือตรวจสอบปัญหาจนกระทัง่ผูเ้รียนเขา้ใจแลว้จึงใหผู้เ้รียนท่ีสอบไม่ผา่น
ท าแบบทดสอบยอ่ยอีกคร้ังหน่ึง 
  4.5 นกัเรียนจะไปรับแบบทดสอบประจ าหน่วยจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มจะ
เป็นผู ้บันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปผลประจ ากลุ่ม และน าคะแนนลการสอบส่งให้ครูน าไป
เปรียบเทียบคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของกลุ่มต่อไป 
 5. คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team scores and team recognition) ในวัน
สุดทา้ยของแต่ละสัปดาห์ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่มซ่ึงไดจ้ากการน าเอาคะแนนท่ีสมาชิกแต่ละคน
ไดรั้บจากการท าแบบทดสอบประจ าเร่ืองมาหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม เกณฑก์ารใหร้างวลัแบ่งเป็น 3 
ระดบั คือ กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (super team) กลุ่มท่ีได้คะแนนปานกลางเป็น
กลุ่มรองชนะเลิศ (great team) และกลุ่มท่ีไดค้ะแนนน้อยเป็นกลุ่มดี (good team) กลุ่มชนะเลิศและ
รองชนะเลิศก็จะไดรั้บใบรับรองเป็นรางวลั 
 6. การสอนกลุ่มย่อย (Teaching groups) ทุกๆ วนัครูจะไดใ้ช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ใน
การสอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่างๆ ท่ีเรียนเน้ือหาเดียวกันมารวมกันเพื่อให้
ขอ้แนะน าหรือท าการสาธิต เพื่อการเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและตามวตัถุประสงค์ และเพื่อให้
นกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดท่ีส าคญัของการเรียนนั้นๆ ส่วนนกัเรียนคนอ่ืนๆ ก็ปฏิบติังานของ
ตนเองไปเร่ือยๆ 
 7. การทดสอบขอ้เท็จจริง (Fact tests) จะท าสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ใช้เวลาคร้ังละ 3 นาที โดย
นกัเรียนจะรับเอกสารเพื่อไปเตรียมตวัศึกษาท่ีบา้นก่อนท าการสอบ 
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 8. การสอนร่วมกนัทั้งชั้น (Whole-class) ครูจะท าการสอนและสรุปบทเรียนให้กบันกัเรียน
ทั้งหอ้ง โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและทกัษะต่างๆ ของบทเรียน 
 อ าภ ร ณ์  ใ จ เท่ี ย ง  (2 5 5 0  : 123-125) ได้ ก ล่ า ว ถึ งก ลุ่ ม ร่ ว ม มื อ แบ บ ช่ ว ย เห ลื อ 
(Team  Assisted  Individualization : TAT) ไวว้า่เทคนิคการเรียนรู้วิธีน้ี  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาส
ให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความสามารถเฉพาะตนก่อน  แล้วจึงจับคู่ตรวจสอบกันและ
กนั  ช่วยเหลือกนัท าใบงานจนสามารถผ่านได ้ ต่อจากนั้นจึงน าคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็น
คะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่ายไดรั้บรางวลั 
 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
กลุ่มจะมีสมาชิก 2 – 4 คน จบัคู่กนัท างานตามใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แลกเปล่ียนกนั

ตรวจผลงาน ถ้าผลงานยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ตอ้งแกไ้ขจนกว่าจะผ่าน ต่อจากนั้นทุกคนจะท าขอ้
ทดสอบ คะแนนของทุกคนจะมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับ
รางวลั 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2554 : 25) ได้อธิบายขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
TAI ดงัน้ี 
  1. จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละความสามารถ กลุ่มละ 2-4 คน 
  2. ผูเ้รียนทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ หรือศึกษาประเด็น/เน้ือหาใหม่โดยการอภิปราย
สรุปขอ้ความรู้หรือถามตอบ 
  3. ผูเ้รียนแต่ละคนท าใบงานท่ี 1 แลว้จบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเพื่อแลกเปล่ียนกนั
ตรวจใบงานท่ี 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอธิบายขอ้สงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง หาก
ผูเ้รียนคนใดท าใบงานไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ข้ึนไป ให้ท าใบงานชุดท่ี 2  แต่หากคนใดคนหน่ึงหรือ
ทั้งคู่ไดค้ะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 75 ให้ผูเ้รียนทั้งคู่ท  าใบงานชุดท่ี 3 หรือ 4 จนกวา่จะท าถูกตอ้งร้อย
ละ 75 ข้ึนไปจึงจะผา่น 
  4. ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ (Quiz) 
  5. น าคะแนนการทดสอบของแต่ละคนมารวมกนั เป็นคะแนนกลุ่มหรือใชค้ะแนน
เฉล่ีย (กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั) 
  6. กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลัหรือติดประกาศชมเชย 

จากการศึกษาขั้นตอนการสอนของ TAI ดงักล่าวผูว้ิจยัน าขั้นตอนของ Slavin (1978) มาใช้
ในการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไดส้รุปออกมาเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย  
1.1) ทดสอบก่อนเรียน  
1.2) ทบทวนบทเรียนความรู้เดิม  
1.3) แบ่งกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ พร้อมช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ี  

ขั้นท่ี 2 ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ประกอบไปดว้ย   
2.1) เพื่อนในกลุ่มจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกนัตรวจสอบความถูก

ตอ้ง พร้อมทั้งอธิบายขอ้สงสัยและขอ้ผดิพลาด   
2.2) เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหัดครบแลว้ให้ท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 1 จ  านวน 10 

ขอ้ ถา้นกัเรียนคนใดท าไดร้้อยละ 80 (8 ขอ้) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ ถา้ท าไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 ให้เพื่อนใน
กลุ่มช่วยกนัอธิบายแลว้ให้นกัเรียนคนเดิมท่ีไม่ผ่านท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ถา้ยงัท าไม่ผ่านอีก 
ใหค้รูเป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติม  

2.3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดผ้า่นเกณฑร้์อยละ 80 ถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถเรียนผา่น  
ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผลการศึกษา ประกอบดว้ย  

3.1) นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ขอ้ เม่ือ
นกัเรียนท าเสร็จแลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนกัเรียนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม  

ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน ครูสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้กับนักเรียน และจดั
อนัดบัคะแนน 

 
6. ข้อดีของการสอนแบบ TAI 
 จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสอนแบบ TAI ท่ีสลาวิน และคนอ่ืนๆ  Slavin and others 
(1987,  อา้งถึงใน ปรานี โพธ์ิเสนา 2553 : 54) สามารถสรุปขอ้ดีไดด้งัน้ี 
  1. จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้เรียนตามความสามารถของ
ตนเอง 
  2. สามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาเด็กอ่อนในหอ้งเรียนได ้
  3. สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี เด็กท่ีเรียน
ชา้มีเวลาศึกษาและฝึกฝนในเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจมากข้ึน และเด็กท่ีเรียนเร็วใชเ้วลาศึกษานอ้ยมีเวลาไปท า
อยา่งอ่ืน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนท่ีอ่อนในกลุ่ม 
  4. จะช่วยส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดความช่วยเหลือกนัในกลุ่มของผูเ้รียน 
  5. ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่มโดยเด็กเก่งยอมรับเด็กอ่อนและเด็กอ่อนเห็น
คุณค่าของเด็กเก่ง 
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  6. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอนขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท าให้ครูมีเวลาสร้างสรรค์
งานสอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึนและมีเวลาท่ีจะช่วยสนบัสนุน ส่งเสริมความเร้าใจหรืออภิปราย
ปัญหากบันกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มยอ่ย 
  7. ปลูกฝังนิสัยท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในสังคม 
  8. มีการเสริมแรงให้เกิดข้ึนทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล ซ่ึงจะช่วยสร้างแรงจูงใจ
และมีความสนใจแก่ผูเ้รียน 
  9. ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึนและทราบ
ความกา้วหนา้ของตนเองตลอดเวลา 
  จากการศึกษาขอ้ดีของการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือรายบุคค (TAI) สรุปได้ดงัน้ี     
การสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) จะช่วยกระตุน้ผูเ้รียนให้เรียนรู้ไดต้ามความสามารถ 
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล แกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีอ่อน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และมีความรับผดิชอบ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจิยัเก่ียวกบัชุดกิจกรรม 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเป็นการจดักิจกรรมท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึง
ชุดกิจกรรมเป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลดบทบาทครูจากผูส้อนเป็นผูแ้นะแนวทางใน        
การเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะ
กระบวนการกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม ดงัน้ี 
 วีณารัตน์ ราศิริ (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ซ่ึงองค์ประกอบของชุด
กิจกรรมได้แก่ ช่ือ ค าช้ีแจง ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เวลาท่ีใช้ ส่ือ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม          
การประเมินผล แบบวดัผลสัมฤทธ์ิในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการทดสอบค่าที (t-test dependent) ผลการวิจยัพบว่า 
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ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 93.30/87.10 
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว ้ผลสัมฤทธ์ิหลงัการใช้ชุดกิจกรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ชมยัพร  พุทธิวาณิชย ์(2553) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1        
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบา้นเปือยทานตะวนัพิทยาสรรพ์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
จ  านวน 10 ชุด (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (3) แบบวดัเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ด าเนินการวิจยัโดยใช้แผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย (t-test Dependent Sample) ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 85.31/82.88 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลงัเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 กชกร พฒัเสมา (2558) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ 
หารระคนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 25 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี  ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบวดัความ
พึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3 มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.20/80.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80   2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   3) ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน อยูใ่นระดบัมาก 
 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  
 สุดาวรรณ ขาวป้ัน (2551) ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ โดยการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา
ค้นควา้ เป็นนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา อ าเภอเมือง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 29 คน จาก 1 ห้อ
องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมี 3 ชนิด ได้แก่ 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 8 แผน ท าการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (B) ตั้งแต่ 0.28 
ถึง 0.53 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.86 แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ าวน 15 ขอ้ มีอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตั้งแต่ 0.35 ถึง  0.69 ค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.76 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI เร่ืองการคูณกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.56/81.61   
2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เร่ืองการ
คูณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.7519    3) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมละเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านส่ือและอุปกรณ์ การเรียนการสอน และด้านการวดัและ
ประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก 
 สลาย ปลัง่กลาง (2552) ผลการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การบวก และการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธ์และตวัตั้ งไม่เกิน 20 ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นคูเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 12 คน จาก 1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการ
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เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 16 แผน ท าการสอนแผนละ 1 ชัว่โมง 13 แผน แผนละ 
2 ชัว่โมง 3 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 1 ฉบบั จ านวน 
20 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (B) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.69 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.82 และ
แบบวดัความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตั้งแต่ 0.315 
ถึง 0.570 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.79 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ The 
Wilcoxon Matched Pairs Singed – Rank Test ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า 1) แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง การบวก และ
การลบจ านวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ งไม่เกิน 20 ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.03/85.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่า
เท่ากบั 0.7384 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้คิดเป็นร้อยละ 73.84  3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สามารถ
คงทนความรู้หลงัเรียนไดท้ั้งหมด  4) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยรวมและเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 นงเยาว ์ศรีทอง (2553) ผลการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนภูมิวิทยา อ าเภอภูเขียว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 2  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 35 คน ไดม้าโดยวิธีเลือกแบบการสุ่ม
แบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้มี 2 ชนิดไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI จ านวน 14 แผน่ ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 3 ตวัเลือก 20 ขอ้ จ  านวน 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบฉบบั ก มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.28 
ถึง 0.76 ค่าเฉล่ีย 0.56 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.72 แบบทดสอบฉบบั 
ข มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.86 ค่าเฉล่ีย 0.57 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.79 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.48/87/43   2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีค่าเท่ากบั 0.7381    
3) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคนิค TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  4) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคนิค 
TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และเม่ือผา่น
การทดสอบหลงัเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั แสดงว่านักเรียนมีความคงทนทางการ
เรียนรู้หลงัเรียนไดท้ั้งหมด  

อ าไพ วรรณขามป้อม (2554) การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเป้าหมายท่ี
ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นขามป้อม สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 16 คน 
จาก 1 ห้องเรียน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เร่ืองการหาร ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
84.37/83.45 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพนกัเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยมีขั้นตอนการสอน
แบบ TAI ดงัน้ี 1. ขั้นเตรียม หมายถึง การแนะน าทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกนั และจดัเป็นกลุ่มๆ ละ 
4 คน 2. ขั้นสอน หมายถึง การน าเขา้สู่บทเรียน จดักิจกรรมเพื่อสอนเน้ือหาใหม่และมอบหมายงาน
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม 3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การท่ีครูมอบหมายงานและบทบาทหนา้ท่ีให้
นักเรียน เรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการท างานอย่างทั่วถึง  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลการท าแบบฝึกหดั ชุดท่ี 1 นกัเรียนคนใดท าถูกไดค้ะแนนร้อยละ 
75 ข้ึนไปถือวา่ผา่นเกณฑถ์า้นกัเรียนคนใด ไม่ผา่นเกณฑ ์ใหเ้พื่อนท่ีเก่งช่วยอธิบายให้เขา้ใจ และท า
แบบฝึกหัด ชุดท่ี 2 ถา้ผ่านเกณฑ์ให้ท าแบบทดสอบย่อย 5. สรุปบทเรียนและประเมินการท างาน
กลุ่ม 
 ระเบียบ จันทะรัง  (2556) การพัฒนาผลการเรียน รู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3 จ  านวน 32 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนน ้ าพอง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI จ านวน 14 แผน ใชเ้วลาในการสอน
แผนละ 1 ชัว่โมง ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จ านวน 
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20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.68 ค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.87 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน 
โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test (One Sample Group) และ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษา
คน้ควา้พบวา่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.47/83.75  2) ดชันีประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  TAI มีค่าเท่ากับ 0.5986 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.86            
3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เร่ืองการหาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไป 14 วนั ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่นกัเรียนมีความคงทนใน
การเรียนรู้ 

2. งานวจัิยต่างประเทศ 
 Williams 2005 : 529  ไดศึ้กษาผลกระทบของการเรียนแบบร่วมมือกนัจากการเปรียบเทียบ
กบัวธีิสอนแบบดั้งเดิม ท่ีมีต่อความเขา้ใจในการคูณของนกัเรียนชั้นเกรด โดยใชบ้ทเรียนท่ีออกแบบ
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ เกรด 3 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนดั้ งเดิมแบบ
รายบุคคล การบรรยายในชั้นเรียนท่ีเป็นกลุ่มควบคุม ส่วนในกลุ่มทดลองใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนั และมีการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถ
ทางการเรียน โดยมีคะแนนความเข้าใจในการศึกษา สูงกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงแสดงว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือกนัช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหา และวิธีการมากกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียน
แบบปกติ 

Tarim and Akdeniz (2008 : 77-91) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชาวตุรกีในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีสอนแบบ TAI และ STAD 
การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติท่ีมีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใชก้ลุ่มเป้าหมาย 7 ห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหน่ึง ซ่ึงสอนโดยใช ้TAI จ านวน 2 
ห้องเรียน สอนวิธี STAD จ านวน 2 ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม 3 ห้องเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ของการเปรียบเทียบวิธีสอนทั้ง 2 วิธีน้ี พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดผ้ลทางบวก
หรือเพิ่มข้ึนทั้ง 2 วิธี (TAI มีค่า D = 1.003 และ STAD มีค่า D = 0.40) และเม่ือเปรียบเทียบถึงผล
การสอนทั้งสองวธีิ พบวา่ การสอนแบบ TAI นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI สรุปไดว้่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัวิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์
และการจดัการเรียนการสอนโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAIเป็นกิจกรรมท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายใน
กลุ่ม ได้เรียนรู้หลกัการพึ่ งพากนั มีปฏิสัมพนัธ์กัน ฝึกฝนทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม สร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ผูเ้รียนมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกนั สามารถคิดวเิคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล และเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นวิธี
หน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของตน ช่วยให้การ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

สรุป 

 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบ
เลขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับาง
ลาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผูเ้รียนวางแผนและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ รวมถึงเป็น
พื้นฐานส าหรับการเรียนในชั้นต่อไป อีกทั้งยงัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วยหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทั้ งน้ีจากการศึกษาเอกสารดังกล่าวผูว้ิจยัพบว่า        
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมท่ีค านึงถึงความสามารถ สติปัญญาและความสนใจของผูเ้รียน 
โดยให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองในขณะท่ีครูคอยแนะน าและให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 1. คู่มือครู ประกอบด้วย ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้       
ใบความรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ แบบบันทึกการประเมิน 2. คู่ มือนัก เรียน 
ประกอบดว้ย ค าน า วตัถุประสงค ์  ค  าช้ีแจง ใบความรู้ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ จากนวตักรรม
ดงักล่าวผูว้ิจยัพบวา่ มีหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ท่ี
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหารายบุคคล เน่ืองจากเป็นรูปแบบการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการเรียนรู้รายบุคคล เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย       
1.1) ทดสอบก่อนเรียน 1.2) ทบทวนบทเรียนความรู้เดิม 1.3) แบ่งกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ 
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พร้อมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี 2) ข้ันฝึกทักษะเป็นกลุ่ม ประกอบไปด้วย 2.1) เพื่อนในกลุ่มจบัคู่กัน
ภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ งอธิบายข้อสงสัยและ
ขอ้ผิดพลาด  2.2) เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหดัครบแลว้ให้ท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 1 จ  านวน 10 ขอ้ 
ถา้นกัเรียนคนใดท าไดร้้อยละ80 (8 ขอ้) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ ถา้ท าไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 ให้เพื่อนในกลุ่ม
ช่วยกนัอธิบายแลว้ให้นกัเรียนคนเดิมท่ีไม่ผา่นท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ถา้ยงัท าไม่ผา่นอีก ให้ครู
เป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติม 2.3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดผ้่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถเรียน
ผา่น 3) ขั้นประเมินผลการศึกษา ประกอบดว้ย 3.1) นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย
การเรียนรู้ หน่วยละ 10 ขอ้ เม่ือนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนกัเรียนมา
เฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม  4) ข้ันสรุปบทเรียน ครูสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้กับ
นกัเรียน และจดัอนัดบัคะแนน 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2  เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ The One Group 
Pretest – Posttest Design (แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั) โดยใช้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวดับางลาน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยมีนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit Analysis)  การวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การวจิยั (Research) : การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development) : การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี  2 
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ขั้นตอนที ่2 
พฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
1. คู่มือครู ประกอบดว้ย  
ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้  
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความ
พร้อม 2) ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้น
ประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุป
บทเรียน เฉลยแบบฝึกหดั เฉลย
แบบทดสอบ  แบบบนัทึกการประเมิน   

2. คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย ค  าน า 
วตัถุประสงค ์ค  าช้ีแจง ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือ ใบความรู้ แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

 

ขั้นตอนที ่1 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

1. วิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
2. ศึกษาเอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค 
TAI 
 
3. ศึกษาความคิดเห็นเพื่อ
สร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 
3 ปี จ  านวน 3 ท่าน 
 
4. วิเคราะห์ความตอ้งการ
ของนกัเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 การ
พฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เก่ียวกบั เน้ือหา 
ลกัษณะ / รูปแบบ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล 
 

ขั้นตอนที ่3 
ทดลองใช้ 

 

น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผา่นการทดลองภาคสนาม
แลว้มาใชก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 
10 คน ของโรงเรียนวดั
บางลาน ใชเ้วลา
ด าเนินการทดลอง 20 
ชัว่โมง โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
1. ทดสอบผลการเรียนรู้
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2. จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
3. ทดสอบหลงัเรียน 

 

ขั้นตอนที ่4 

ประเมนิผล 

1. ประเมินผลการ
เรียนรู้เร่ืองการบวก
และการลบ 

2. ประเมินความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกบัการ

จดัการเรียนดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อ

พฒันาผลการเรียนรู้

เร่ืองการบวก และ 

การลบเลข 

2. ตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือหาค่าความสอดคลอ้ง 
IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

3. ปรับปรุงแกไ้ข  

4. หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบรายกลุ่มยอ่ย (Small 

Group Tryout)  

5. ปรับปรุงแกไ้ข  

6. หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบ
ภาคสนาม  (Field Tryout) 

ผลการ
ประเมิน 

 

ปรับปรุง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

ผา่นเกณฑ ์

 

7. ปรับปรุงแกไ้ข  

 ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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ขั้นตอนที ่1 (Research) : การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน 
  2. เพื่อศึกษาแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
  4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์  

วธีิด าเนินการวจัิย ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลกัการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
คุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา และโครงสร้างหลกัสูตร
ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบพรรณนา
ความ 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ในการสร้างและพฒันาชุด
กิจกรรม 
 3. ศึกษาความตอ้งการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เร่ือง
การบวก และการลบ การจัดกิจกรรม ส่ือการเรียนรู้และการวดัประเมินผล จากนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดับางลาน โรงเรียนวดั
ดอนทราย โรงเรียนวดัท่ามะขาม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต ้โรงเรียน
วดัดีบอน โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง โรงเรียนวดัหนองออ้ โรงเรียนวดับ่อมะกรูด และโรงเรียนวดับางกะ
โด จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 4. ศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ของครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบด้วยแบบวิเคราะห์
เอกสารจ านวน 1 ฉบบั แบบสอบถามนกัเรียน จ านวน 1 ฉบบั และแบบสัมภาษณ์ครู จ  านวน 1 ฉบบั 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชุดกิจกรรม และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI จ านวน 4 ขอ้ 

ขั้นตอนการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
 ในการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร  มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีศึกษาความตอ้งการ 
 ขั้นตอนท่ี 2  สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ โดยขอ้มูลครอบคลุม
เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมและการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI  
 ขั้นตอนท่ี 3  น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความต้องการกลุ่มท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นหลกัสูตร 
ด้านเน้ือหา และด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร (Index of 
Objective Congruence : IOC) โดย ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
 ใหค้ะแนน +1 เม่ือเห็นวา่สอดคลอ้ง 
 ใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
 ใหค้ะแนน -1 เม่ือเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปใช้
วเิคราะห์เอกสาร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   
 

N
R

IOC 
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  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองของประเด็นท่ีจะวเิคราะห์ 
2. แกไ้ขค าใหส้ละสลวย เป็นทางการ 

 
 2. แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 กลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 
10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดับางลาน โรงเรียนวดัดอนทราย โรงเรียนวดัท่ามะขาม โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต ้โรงเรียนวดัดีบอน โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง โรงเรียนวดั
หนองออ้ โรงเรียนวดับ่อมะกรูด และโรงเรียนวดับางกะโด จ านวน 200 คน ท่ีมีลกัษณะการจดัการ
เรียนการสอนและผลการทดสอบ  NT ไม่แตกต่างกัน มีบริบทใกล้เคียงกัน แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความต้องการเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 4 ขอ้ คือ 1) นกัเรียนตอ้งการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ มี
ลกัษณะอยา่งไร 2) นกัเรียนตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมใดในการจดักิจกรรมเรียนรู้ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บ้าง 3) นักเรียนต้องการส่ือประเภทใดบ้างในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) นักเรียน
ตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลอยา่งไร 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
 
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 ในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลขของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
ตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยก าหนดเป็น
ประเด็นค าถาม ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended Form)  
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร 
จ านวน 1 คน ดา้นเน้ือหาจ านวน 1 คน และดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุง เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป เป็นรายการประเมิน
ท่ีมีความเหมาะสม แลว้ปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 
ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะ ใหป้รับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ช่ือ อายุ เพศ ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์        
ไม่ตอ้งใส่ 
 2. เพิ่มแบบส ารวจรายการดา้นส่ือใหห้ลากหลาย 
 3. การใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ไม่ใชค้  าท่ีเขา้ใจยาก 
 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่มเครือข่าย โพ
ธารามท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 200 คน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เก่ียวกบัความ

คิดเห็นและความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ใชส้ถิติร้อย
ละ และวเิคราะห์ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 3. แบบสัมภาษณ์ ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 3 คน เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ ในเร่ือง อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ และต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
 ตอนท่ี 2  ประเด็นสัมภาษณ์ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 จ  านวน 4 ขอ้ คือ 1) ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
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ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรใชล้กัษณะของชุดกิจกรรม
อยา่งไร 2) ท่านคิดวา่ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรมีรูปแบบของการจดักิจกรรมอยา่งไร 3) ท่าน
คิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรมีส่ือการสอนอะไรบา้งจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกบัผูเ้รียน และ 
4) ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรวดัประเมินผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกบั
ผูเ้รียน 
 ตอนท่ี 3  ประเด็นสัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก
และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 1 ขอ้ 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
งานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างประเด็นสัมภาษณ์ตามข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 โดยน ามาก าหนด
ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร 
ดา้นเน้ือหา ดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) น า
ค่าดชันีความสอดคล้องท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปจึงจะน าไปใชไ้ด ้
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00  ทั้ งน้ีมี
ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
  1.  เร่ืองของการใชภ้าษา  
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 2.  การเรียงประโยคใหส้ละสลวย  
 น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI โดยใชเ้น้ือหาเร่ืองการบวก และการลบเลข จ านวน 
1 ฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป โดยใชค้่าร้อยละ (%) น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย และวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
น าเสนอแบบพรรณนาความ 
 
ตารางท่ี 13 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั (Research) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
1. เพื่อศึกษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดับาง
ลาน 

วเิคราะห์
หลกัสูตร 

หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และ
หลกัสูตรหลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนวดับาง
ลาน 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
น าเสนอแบบ
พรรณนาความ 

2. เพื่ อ ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา
ชุด ก าร เรี ยน รู้  แล ะก าร
จั ด ก า ร เ รี ย น ก าร ส อ น
คณิตศาสตร์ 

ศึกษาเอกสาร
งานวจิยั 

เอกสารงานวจิยั แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
น าเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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ตารางท่ี 13 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย (Research) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
และความตอ้งการเก่ียวกับ
การพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียน ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAIของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 

การสอบถาม นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
2 จ านวน 200 คน 

แบบสอบถาม ค่าร้อยละ (%)  
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
น าเสนอแบบ
พรรณนาความ 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น วิ ช า
คณิตศาสตร์ 

การสมัภาษณ์ ค รู ผู ้ ส อ น วิ ช า
คณิตศาสตร์ ท่ี มี
ประสบการณ์ใน
ก า ร ส อ น วิ ช า
ค ณิ ตศาสต ร์ไ ม่
นอ้ยกวา่ 3 ปี 
จ านวน 3 คน 

แบบสมัภาษณ์ ค่าร้อยละ (%) 
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
น าเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 

ขั้นตอนที ่2 การพฒันา (Development): การพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2. เพื่อหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Small Group 
 4. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Field Tryout 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อน าขอ้มูลมาใช้
ในการพฒันาชุดกิจกรรม ดงัรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงร่างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียงล าดบัเน้ือหา การจดัล าดบัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ออกแบบโครงร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเน้ือหาท่ีได้จากต ารา เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ และน าโครงร่างชุดกิจกรรมไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ดา้นส่ือ และดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึงองคป์ระกอบของชุด
กิจกรรมมีดงัน้ี 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.1 คู่มือครู 
   3.1.1 ค าน า 
   3.1.2 ค าช้ีแจง 
   3.1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
   3.1.4 ใบความรู้ 
   3.1.5 เฉลยแบบฝึกหดั 
   3.1.6 เฉลยแบบทดสอบ 
   3.1.7 แบบบนัทึกการประเมิน 
  3.2 คู่มือนกัเรียน 
   3.2.1 ค าน า 

3.2.2 วตัถุประสงค ์
   3.2.3 ค  าช้ีแจง 
   3.2.4 ใบความรู้ 
   3.2.5 แบบฝึกหดั 

3.2.6 แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 14 ตารางชุดกิจกรรมฉบบัร่าง 
ชุดที ่ ตัวช้ีวดั ช่ือชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลาทีใ่ช้ (ช่ัวโมง) 
1 ค.1.2 ป2/1, ป2/2  

ค.1.2 ป2/1-ป2/6 
ฝึกบวกแสนสุข 10 

2 ค.1.2 ป2/1, ป2/2  
ค.1.2 ป2/1-ป2/6 

สนุกลบพาเพลิน 10 

รวม 20 
 
 4. น าชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจความถูกตอ้งและ
ปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการใชภ้าษา ดา้นเน้ือหาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 5. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ในดา้นหลกัสูตร ด้านเน้ือหา และดา้นการ
วดัและประเมินผล แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค้่าเท่ากบั 1.00 ผูเ้ช่ียวชาญเสนอปรับแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใบความรู้ ใหเ้พิ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน 
2. ปรับการใชส่ื้อในแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย  

 6. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 เพื่อความ
เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งจริง โดยมีการค านวณค่าสถิติดงัน้ี  (ชยัยงค ์พรหม
วงศ,์ 2556 : 7-19) 
 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
              E1   = (∑X/N) X 100 
                               A  

โดย       E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการ
ท าแบบฝึกหดัและหรือประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนระหวา่งเรียน 
            ∑X คือ คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัและหรือการประกอบกิจกรรมการเรียน ระหวา่ง
เรียน 
             A    คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและหรือกิจกรรมการเรียน 
             N    คือ จ านวนผูเ้รียน 
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             E2   = (∑F/N)X 100 
                              B  

โดยท่ี   E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัการเรียน
ดว้ยชุดการเรียนการสอน) คิดเป็นอตัราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนและหรือประกอบ
กิจกรรมหลงัเรียน 
            ∑F  คือ คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนและหรือการประกอบ
กิจกรรมหลงัเรียน 
             B     คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียนและหรือกิจกรรมหลงัเรียน 
             N    คือ จ านวนผูเ้รียน 
  6.1 น าไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก(Small Group Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปี ท่ี  2 โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ จ  านวน 12 คน จัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 1 คน โดยพิจารณาจาก
เอกสารผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  าแนก
โดยดูจากผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ จดักิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ไดผ้ลการหาค่าประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในขั้นตอนการทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (Small 
Group Tryout) 

การทดสอบ จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 12 80 65.83 0.73 82.29 
ผลลพัธ์ (E2) 12 20 15.83 0.72 79.17 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่าผลจากการหาค่าประสิทธิภาพของกลุ่มเล็ก ท่ีน าไปใช้จดัการเรียนรู้

กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/79.17 หลังจากนั้ น
ด าเนินการปรับปรุงดา้นของการใชภ้าษาใหมี้ความสละสลวย เป็นทางการ ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
  6.2 การทดลองภาคสนาม (Field tryout) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแกไ้ขปรับปรุง
แลว้ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัดอนทราย จ านวน 28 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 1 คน 
โดยพิจารณาจากเอกสารผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2560  ในชั้ น
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ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  าแนกโดยดูจากผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ จดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรม
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ไดผ้ลการหาค่าประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปใชใ้นการทดลองภาคสนาม 
(Field tryout)  

การทดสอบ จ านวน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 28 80 67.82 0.83 84.78 
ผลลพัธ์ (E2) 28 20 16.93 0.79 84.64 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่าผลการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้

จัดการเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนวดัดอนทราย ท่ียงัไม่ เคยเรียนเร่ืองท่ีจะสอนมาก่อน มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 84.78/84.64 หลงัจากนั้นด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 

1. โจทยปั์ญหาควรใชส้ถานการณ์ท่ีหลากหลายไม่ซ ้ าบ่อย 
2. ปรับภาษาและยกตวัอยา่งท่ีใกลต้วัผูเ้รียน 
3. ควรมีค าถามในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัครู 

แลว้น าไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 คน ท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดับางลาน  
 

การสร้างและพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 แผน ใช้เวลาสอน 20 
ชัว่โมง เพื่อประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยก าหนดขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 2. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อน ามา
จดัการเรียนรู้  
 3. ก าหนดสาระการเรียนรู้ สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ ค.1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึน
จากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่างๆ และใชก้ารด าเนินการ
ในการแกปั้ญหา เพื่อน ามาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ โดยแบ่งเน้ือหาประกอบดว้ย 8 เร่ืองคือ 
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1) การบวกเลขไม่มีจ  านวนทด 2) การบวกเลขมีจ านวนทด 3) การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวก 4) 
การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก 5) การลบเลขท่ีไม่มีการกระจาย 6) การลบเลขท่ีมีการกระจาย 7) การ
วเิคราะห์โจทยห์าการลบ และ 8) การสร้างโจทยปั์ญหาการลบ 
 4. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 แผน ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 17 แผนการจดัการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

แผนที ่ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1-2 ค.1.2 ป2/1  การบวกท่ีไม่มีทด การบวกเลขท่ีไม่มีทด 

ฝึกบวกแสนสุข 

2 
3-4 ค.1.2 ป2/1 การบวกท่ีมีทด การบวกเลขท่ีมีจ านวนทด 2 
5-7 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 

ค.6.1 ป2/1-ป2/6 
โจทยปั์ญหาการ
บวก 

การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา
การบวก 

3 

8-10 ค.1.2 ป2/1 
ค.6.1 ป2/1-ป2/6 

การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก 

การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก 

3 

11-12 ค.1.2 ป2/1 การลบท่ีไม่มีการ
กระจาย 

การลบเลขท่ีไม่มีการ
กระจาย 

สนุกลบพา
เพลิน 

2 

13-14 ค.1.2 ป2/1 การลบท่ีมีการ
กระจาย 

การลบเลขท่ีมีการกระจาย 2 

15-17 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 
ค.6.1 ป2/1-ป2/6 

โจทยปั์ญหาการ
ลบ 

การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา
การลบ 

3 

18-20 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 
ค.6.1 ป2/1-ป2/6 

การสร้างโจทย์
ปัญหาการลบ 

การสร้างโจทยปั์ญหาการ
ลบ 

3 

รวม 20 

  
ซ่ึงแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัน้ี หัวขอ้เร่ือง มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ส่ือการเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการ
วดัและประเมินผล แบบประเมินผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย  

1.1) ทบทวนบทเรียนความรู้เดิม  
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1.2) แบ่งกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ พร้อมช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ี  
ขั้นที ่2 ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ประกอบไปดว้ย  

2.1) เพื่อนในกลุ่มจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกนัตรวจสอบความถูก
ตอ้ง พร้อมทั้งอธิบายขอ้สงสัยและขอ้ผดิพลาด   

2.2) เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหัดครบแลว้ให้ท าแบบทดสอบย่อยชุดท่ี 1 จ านวน 10 
ขอ้ ถา้นกัเรียนคนใดท าไดร้้อยละ 80 (8 ขอ้) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ ถา้ท าไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 ให้เพื่อนใน
กลุ่มช่วยกนัอธิบายแลว้ให้นกัเรียนคนเดิมท่ีไม่ผ่านท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ถา้ยงัท าไม่ผ่านอีก 
ใหค้รูเขา้ไปช่วยเหลือและตรวจสอบปัญหาของผูเ้รียน 

2.3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดผ้า่นเกณฑร้์อยละ 80 ถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถเรียนผา่น  
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผลการศึกษา ประกอบดว้ย  

3.1) นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ข้อ 
เม่ือนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนกัเรียนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม  

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน ครูสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้กับนักเรียน และจดั
อนัดบัคะแนน 
 5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ในด้านหลกัสูตร ด้านเน้ือหา และด้านการวดัและประเมินผล แล้ว
น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และประเมินค่าดชันี
ความสอดคลอ้งท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑซ่ึ์งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตอ้งมีค่าตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไปจึงจะน าไปใช้ได้ ซ่ึงค่าดัชนีความ
สอดคล้องท่ีได้มีค่าเท่ากับ 1.00 นอกจากน้ีแล้วผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองของภาษาท่ีใช ้
เพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลารวม 20 ชัว่โมง 
 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก และการลบเลข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการบวก 
และการลบเลข  
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ข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การใช้ชุดกจิกรรม 
 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ ศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คู่มือครู และคู่มือในการประเมินผล เพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบประเด็นท่ี
ตอ้งการวดัประเมินผล และน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 3. ร่างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการบวกและการลบเลข จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบจ านวน 35 ข้อ เพื่ อคดัเลือกแล้วน าไปใช้จริง จ านวน 20 ข้อ     
เป็นข้อสอบปรนัย 18 ข้อ อีก 2 ข้อเป็นข้อสอบอตันัย การให้คะแนน ตอบผิดได้ 0 ตอบถูกได ้          
1 คะแนน มีการวดัในจุดประสงคแ์ละเน้ือหาเดียวกนั ดงัตารางแสดงการวเิคราะห์แบบทดสอบ 
 

ตารางท่ี 18 การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง การบวกและการลบเลข ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
ระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

ความรู้
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การ
น าไปใช ้

การ
วเิคราะห์ 

การ
ประเมินค่า 

การ
สร้างสรรค ์

รวม 
(ขอ้) 

มาตรฐาน ค 1.2 ป2/1 
1. บวก ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ หารระคน 
ของจ านวนนับไม่ เกิน
หน่ึงพนัและศูนย ์พร้อม
ทั้ งต ระห นั ก ถึ งค วาม
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

- 
 
 

 
 

6 
 
 

 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 
 

6 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง การบวกและการลบเลข ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
ระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

ความรู้
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การ
น าไปใช ้

การ
วเิคราะห์ 

การ
ประเมินค่า 

การ
สร้างสรรค ์

รวม 
(ขอ้) 

มาตรฐาน ค 1.2 ป2/2 
2. วเิคราะห์และหา
ค าตอบของโจทยปั์ญหา
และโจทยปั์ญหาระคน
ของจ านวนนบัไม่เกิน
หน่ึงพนัและศูนยพ์ร้อม
ทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

- - - 12 - - 12 

มาตรฐาน ค 6.1 

ป2/1 ใชว้ธีิการท่ี
หลากหลายแกปั้ญหา 

ป2/2  ใชค้วามรู้ ทกัษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ป2/3  ใหเ้หตุผล
ประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ป2/4  ใชภ้าษาและ
สญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสารการส่ือความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

   2 

(อตันยั) 
  2 

(อตันยั) 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง การบวกและการลบเลข ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
ระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

ความรู้
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การ
น าไปใช ้

การ
วเิคราะห์ 

การ
ประเมินค่า 

การ
สร้างสรรค ์

รวม 
(ขอ้) 

ป2/5 เช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ 
ป 2/6  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

- - - - - - - 

รวม - 6 2 12 - - 20 

3. น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) น าค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปจึงจะน าไปใช้
ได ้ ซ่ึงการหาค่า IOC ของแบบทดสอบฉบบัน้ีมีค่าเท่ากบั 1.00 
 4. น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้
น าไปทดลองกบันกัเรียนโรงเรียนวดับางลาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
ยากง่าย (p) คือสัดส่วนระหว่างจ านวนผูต้อบขอ้สอบในแต่ละขอ้ถูกต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
โดยเกณฑ์ความยากง่าย ก าหนดให้อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.23 – 0.77 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) คือการตรวจสอบคะแนนระหวา่งคนท่ีไดค้ะแนนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าเกณฑ์ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2557 : 186-188) ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ีไดค้่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากบั 0.20 – 0.60 และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยเกณฑ์มีค่าตั้งแต่ 
0.75 ข้ึนไป โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2557: 180) ไดค้่าเท่ากบั 
0.86 

5. จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดสอบนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไปการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน หาค่าเฉล่ีย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 1 
ฉบบั  

 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของลิเคิร์ท จากหนังสือและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2. ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถาม และสร้างค าถามใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์
 3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI โดยผูว้ิจยัเลือกประเมินทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้น
เน้ือหา ดา้นกิจกรรม และ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นการวดัแบบประมาณ
ค่า 3 ระดบั 
  มีความพึงพอใจระดบัมาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 
 ในการแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมี
เกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉล่ีย ผูว้จิยัไดก้  าหนดระดบัการประเมินโดยใชเ้กณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท ์ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.00   หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย  
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่านเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของภาษา จากนั้ นวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตอ้งมีค่า 0.5 ข้ึนไป  

ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 ซ่ึงแสดงวา่แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการทดลองได ้
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขใน ดา้นของการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และภาษาท่ี
ง่ายต่อการเขา้ใจ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช ้
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 5. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการแก้ไขและหาความสอดคล้องมาใช้ประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยน าผลท่ีได้จากการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุด
กิจกรรมและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

ตารางท่ี 19 สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
1. เพื่อสร้างชุด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมมือกบั
การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI
เพื่อ 
พฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ืองการ
บวก และการลบ
เลข ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 

สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฉบบัร่างมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. 
คู่มือครู ประกอบดว้ย ค าน า ค  า
ช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้  
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค TAI ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้น
ฝึกทักษะ เป็น ก ลุ่ม   3 ) ขั้ น
ประเมินผลการศึกษา 4) ขั้ น
สรุปบทเรียน  ใบความรู้ เฉลย
ใบงาน  เฉลยแบบทดสอบ 
แบบบนัทึกการประเมิน  
2) คู่มือนักเรียน ประกอบดว้ย 
ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง  
บัตรค าสั่ง ส่ือ ใบความรู้ ใบ
งาน แบบทดสอบ 

- ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

- 
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ตารางท่ี 19 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
2. เพื่อหาคุณภาพ
ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

ตรวจสอบชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน ในดา้น
หลกัสูตร ดา้น

เน้ือหา และดา้นการ
วดัและประเมินผล 

 

- แบบประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 
 

3. เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
Small Group 

การหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัร่าง
แบบกลุ่มเลก็และปรับปรุง 
แกไ้ข 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  
(โรงเรียนชุมชนวดั

ก าแพงใต)้  
ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 

ตวัอยา่งท่ีมีผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน คน รวม 

12 คน 
 
 

-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
 
-แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

ค่าร้อยละ 
(%) 

4. เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
Field Tryout 

การหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัร่าง
และปรับปรุงแกไ้ข 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  
(โรงเรียนวดัดอน

ทราย) 
ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 

ตวัอยา่งท่ีมีผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน จ านวน 28 

คน 

-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
 
-แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

ค่าร้อยละ 
(%) 
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ขั้นตอนที ่3 การวจัิย (Research) : การทดลองใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้การบวกลบเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับางลาน 
จ านวน 10 คน ซ่ึงใช้แบบแผนการวิจยัการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบ 
(One group pretest posttest design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2557 : 143)  
 
ตารางท่ี 20 แบบแผนการวจัิยแบบ (One group pretest posttest design) 
 
ทดสอบก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

T1 X T2 
  
  T1 หมายถึง การทดสอบสอบเร่ืองการบวกและการลบเลข ก่อนใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 

X  หมายถึง การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
  T2  หมายถึง การทดสอบเร่ืองการบวกและการลบเลข หลงัใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
  
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการทดลอง 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 10 คน โรงเรียนวดับางลาน อ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี ซ่ึงไดม้าโดยวธีิสุ่มแบบจบัสลาก 
 
วธีิด าเนินการทดลอง 
 ในการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวก ลบเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียน ก่อนและหลังเรียน โดยทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวดับางลาน 
จ านวน 10 คน ในการทดลองมีล าดบัขั้นตอนในการทดลอง ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนวดับางลาน 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
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 2. ผูว้ิจยัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน   
10 คน โรงเรียนวดับางลาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โดยด าเนินการสอนรวม  20 ชัว่โมง    
(ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
 3. ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับางลาน มีขั้นตอนดงัน้ี  
  3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนเร่ืองการบวกและการลบเลข 
จ านวน 20 ขอ้ ใหน้กัเรียนสอบก่อนท่ีจะใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
  3.2 ผูว้ิจยัด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ด าเนินการสอน 20 ชัว่โมง โดยช้ีแจงความส าคญัและประโยชน์ของ
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เขา้ใจตรงกนั เน้ือหาท่ีทดลองสอนคือ เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการบวก
จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองการลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000 
ประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ยดงัน้ี 

ตารางท่ี 21 ตารางแสดงแผนการจดัการเรียนรู้ 

ที ่ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ 
ชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

1-2 ค.1.2 ป2/1  การบวกท่ีไม่มีทด การบวกเลขท่ีไม่มีทด 

ฝึกบวกแสน
สุข 

2 
3-4 ค.1.2 ป2/1 การบวกท่ีมีทด การบวกเลขท่ีมีจ านวนทด 2 
5-7 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 

ค.6.1 ป2/1-ป2/6 
โจทยปั์ญหาการบวก การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา

การบวก 
3 

8-10 ค.1.2 ป2/1 
ค.6.1 ป2/1-ป2/6 

การสร้างโจทยปั์ญหา
การบวก 

การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก 

3 

11-12 ค.1.2 ป2/1 การลบท่ีไม่มีการ
กระจาย 

การลบเลขท่ีไม่มีการ
กระจาย 

สนุกลบพา
เพลิน 

2 

13-14 ค.1.2 ป2/1 การลบท่ีมีการกระจาย การลบเลขท่ีมีการกระจาย 2 
15-17 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 

ค.6.1 ป2/1-ป2/6 
โจทยปั์ญหาการลบ การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา

การลบ 
3 

18-20 ค.1.2 ป2/1-ป2/2 
ค.6.1 ป2/1-ป2/6 

การสร้างโจทยปั์ญหา
การลบ 

การสร้างโจทยปั์ญหาการ
ลบ 

 3 

รวม 20 
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  การด าเนินการทดลองสอน  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-8 มีขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย  

1.1) ทดสอบก่อนเรียน  
1.2) ทบทวนบทเรียนความรู้เดิม  
1.3) แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ สูง ปานกลาง ต ่า เป็นสัดส่วน 

1:3:1กลุ่มละ 4 คน แนะน าระเบียบของกลุ่ม บทบาทหนา้ท่ี วตัถุประสงคบ์ทเรียน การท ากิจกรรม
ร่วมกนัและการฝึกฝนทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่ม  

ขั้นท่ี 2 ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ประกอบไปดว้ย   
2.1) เพื่อนในกลุ่มจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกนัตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง พร้อมทั้งอธิบายขอ้สงสัยและขอ้ผดิพลาด   
2.2) เม่ือนักเรียนท าแบบฝึกหัดครบแล้วให้ท าแบบทดสอบย่อยชุดท่ี 1 

จ านวน 10ขอ้ ถา้นกัเรียนคนใดท าไดร้้อยละ 80 (8 ขอ้) ถือวา่ผา่นเกณฑ ์ถา้ท าไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 ให้
เพื่อนในกลุ่มช่วยกนัอธิบายแลว้ให้นกัเรียนคนเดิมท่ีไม่ผา่นท าแบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ถา้ยงัท าไม่
ผา่นอีก ใหค้รูเขา้ไปช่วยเหลือและตรวจสอบปัญหาของผูเ้รียน 

2.3) นักเรียนท่ีท าคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ถือว่าเป็นผูท่ี้สามารถ
เรียนผา่น  

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผลการศึกษา ประกอบดว้ย  
3.1) นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 

10 ขอ้ เม่ือนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนกัเรียนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของ
กลุ่ม  

ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน ครูสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้กับนักเรียน 
และจดัอนัดบัคะแนน 
 4. ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 20 ชัว่โมง
แลว้ กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 10 คน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จ  านวน 
20 ขอ้  
 5. ผูว้ิจยัประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
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 6. ผูว้ิจยัประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้หลงัการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI  โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

ตารางท่ี 22 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การ

วเิคราะห์
ขอ้มูล 

1. เพื่อทดลองใช้
ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ือง 
การบวกและการ
ลบเลขของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 และหา
ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน 
2. ด าเนินการทดลองใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1 ขั้นน า ผูว้จิยัแนะน า
การใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้กบันกัเรียนส่ิงท่ี
ไดรั้บหลงัจากปฏิบติั
กิจกรรมตามชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   2.2 ขั้นปฏิบติักิจกรรม
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
กลุ่มตามใบกิจกรรมของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.3 ขั้นสรุป นกัเรียน
ร่วมกนัแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น อภิปราย และสรุป 
3. ท าการทดสอบหลงัเรียน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 จ  านวน 
10 คน 
โรงเรียนวดั
บางลาน 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค 
TAI เพื่อ
พฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ือง 
การบวกและ
การลบเลข 
ชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 
 
ร้อยละ 
(%) 
 
การ
วเิคราะห์
เน้ือหา 

 

ขั้นตอนที ่4 การพฒันา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 วตัถุประสงค์เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้การบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใน
ดา้นผลการเรียนรู้ ความสามารถในการบวกและการลบเลข และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
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การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง
การบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
วธีิด าเนินการ 
 1. การประเมินผลก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลวดัผลการ
เรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
TAI มีขั้นตอนการประเมินดงัต่อไปน้ี 
  1.1 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว ไป
ทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับางลาน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 คน 
ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.2 น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้เกณฑ์คะแนนดงัน้ี ตอบถูกให้ 1 
ตอบผดิหรือไม่ตอบ ให ้0 คะแนน 
  1.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก
และการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
  1.4 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 
(t-test Dependnt) 
 2. การประเมินผลระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรม  
 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบทดสอบยอ่ยของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการจดัการเรียนรู้หลงัจาก
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 23 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Development) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาผลการ
เรียนรู้เร่ืองการบวก 
และการลบเลข 
หลงัจากการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
TAI 

การทดสอบผล
การเรียนรู้ก่อน
และหลงัการใช้
ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียน
วดับางลาน 
จ านวน 10 คน 

แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้
ก่อนและหลงั
เรียน 

ค่าเฉล่ีย (x̄) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และ 
การทดสอบทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั  
(t-test) 

2. เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้เร่ืองการ
บวก และการลบ
เลข หลงัจากการใช้
ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค TAI 

การทดสอบผล
การเรียนรู้ก่อน
และหลงัใชชุ้ด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียน
วดับางลาน 
จ านวน 10 คน 

แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้ 
ก่อนและหลงั
เรียน 

ค่าเฉล่ีย (x̄) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และ 
การทดสอบทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั  
(t-test) 

3.พฒันาการของ
ผูเ้รียนหลงัใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
TAI มีผลการเรียน
สูงกวา่ร้อยละ 40 

การทดสอบผล
การเรียนรู้ก่อน
และหลงัใชชุ้ด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียน
วดับางลาน 
จ านวน 10 คน 

แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้
หลงัเรียน 

ค่าเฉล่ีย (x̄) 
ค่าร้อยละ (%) 
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ตารางท่ี 23 สรุปวิธีด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Development)  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.ศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI 
เพื่อพฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ืองการบวก 
และการลบเลข 
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

การศึกษาความ
พึงพอใจของ
ผูเ้รียนหลงัการ
ใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้
ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 2 โรงเรียนวดั
บางลาน 
จ านวน 10 คน 

แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉล่ีย (x̄) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI  เพื่อพฒันาการบวกและการลบเลข ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นลกัษณะ
ของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 2  ผลการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 3  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินและปรับปรุงแกข้ดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยผู ้วิจ ัยได้น าไปทดลองกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนวดับางลาน           
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 10 คน  

 

ขั้นตอนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ผลการศึกษาความตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก ลบเลข ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) วิเคราะห์ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ศึกษาความตอ้งการส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 4) สอบถามความ
ตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน



  108 

เป็นส าคญั เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตาม
ศกัยภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน พฒันาความคิด
มนุษย ์ท าให้มีความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์หรือแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

ดงันั้นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั    
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยเน้ือหาสาระของชุดกิจกรรมน้ี จดัท าข้ึนให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
และหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อใหน้กัเรียนบรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่ง การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความสนใจของผูเ้รียน มีการวดัผลประเมินผลก่อน
และหลงัการเรียนรู้ เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาผลการเรียนรู้ ตลอดจนน าไปใช้ปรับปรุง
และแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ต ่ากวา่เกณฑ ์ใหมี้ผลการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม          
การเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วย TAI พบว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ี มีประสิทธิภาพ ดังน้ี   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนต้องค านึงถึง
ความสามารถ สติปัญญา และความสนใจของผูเ้รียน ในการจดัท าควรเรียงล าดับขั้นในการท า
กิจกรรม ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการท ากิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าเอา
กระบวนการกลุ่มมาใชเ้พื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใจการท ากิจกรรม โดยยดึหลกัผูเ้รียนเป็นส าคญั มี
การเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียน ส าหรับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI หมายถึง วิธีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและแบบ
รายบุคคล เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนตามความสามารถและความถนดัของตนเอง  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
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1) ขั้นเตรียมความพร้อม   2) ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้นประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุปบทเรียน 
โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของ Slavin การสอนแบบ TAI จะช่วยกระตุน้ผูเ้รียนให้เรียนรู้ไดต้าม
ความสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล แกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีอ่อน ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผดิชอบ 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
TAI พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สามารถพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และสร้างทกัษะการบวก ลบเลข ท าใหผู้เ้รียนท่ีได้รับการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้ท่ีดี
ข้ึน เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ และแกปั้ญหาความ
แตกต่างของบุคคลได ้ช่วยให้ผูเ้รียนสนใจเรียนมากข้ึน และยงัไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม      
ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูว้ิจยัจึงได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค TAI  เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 เพื่อใช้เป็นส่ือท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้วยตนเอง มีกิจกรรมกลุ่มท่ีหลากหลาย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน 
ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค าช้ีแจงท่ีชัดเจน เรียงล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก มีสีสันสดใส
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI มาใช้
ร่วมกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะการบวก และการลบเลขใหก้บัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ และสามารถบวก ลบ เลขได ้โดยมีขั้นตอนในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการ
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) พฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) 
ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแกข้ดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 
2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 200 คน จากนกัเรียนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย โพธารามท่ี 1 จ  านวน 10 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต้ โรงเรียนวดัหนองอ้อ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 
โรงเรียนวดับางกะโด โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง โรงเรียนวดัดีบอน โรงเรียนวดับางลาน โรงเรียนวดับ่อ
มะกรูด โรงเรียนวดัดอนทราย และ โรงเรียนวดัท่ามะขาม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพ
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และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) สอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัความตอ้งการเก่ียวกบั
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวนนกัเรียน 
200 คน  วเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 24 

 
ตารางท่ี 24 จ านวนร้อยละความตอ้งการในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบ 
ความต้องการในการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพ่ือ
พฒันาการบวกและการลบเลข 

ความถี ่ ร้อยละ ล าดบัที ่

1. นักเรียนต้องการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ มีลกัษณะอยา่งไร 
   1. มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
   2. มีภาพและสีสนัสวยงาม 
   3. ตวัอกัษะมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย 
   4. มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
   5. มีส่ือหลายๆ ชนิด 
   6. มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

104 
32 
112 
24 
24 
120 

 
 
 
 

52.00 
16.00 
56.00 
12.00 
12.00 
60.00 

 
 
 
 
3 
4 
2 
5 
5 
1 

2. นักเรียนตอ้งการให้มีกิจกรรมใดในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้บา้ง 
   1. การจดักิจกรรมกลุ่ม 
   2. ฝึกท าเลขหนา้หอ้งเรียน 
   3. การสร้างช้ินงาน 
   4. เทคนิคการคิดเลขในใจ 

 
 

112 
32 
48 
64 

 
 

56.00 
16.00 
24.00 
32.00 

 
 
1 
4 
3 
2 

3. นักเรียนตอ้งการส่ือประเภทใดบ้างในชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   1. เพลง 
   2. นิทาน 
   3. เกม 

 
 

39 
28 
24 

 
 

19.50 
14.00 
12.00 

 
 
5 
6 
7 
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ตารางท่ี 24 จ านวนร้อยละความตอ้งการในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบ (ต่อ) 
ความต้องการในการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพ่ือ
พฒันาการบวกและการลบเลข 

ความถี ่ ร้อยละ ล าดบัที ่

   4. โปรแกรมน าเสนอ 
   5. แบบฝึกหดั 
   6. บตัรภาพ 
   7. บตัรประโยคค าถาม 
   8. CD, DVD 

48 
136 
72 
56 
24 

24.00 
68.00 
36.00 
28.00 
12.00 

4 
1 
2 
3 
7 

4. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลอยา่งไร 
   1. การท าแบบฝึกหดั 
   2. การทดสอบแบบอตันยั 
   3. การทดสอบแบบปรนยั 
   4. การตอบค าถามปากเปล่า 

 
160 
104 
64 
24 

 
80.00 
52.00 
32.00 
12.00 

 
1 
2 
3 
4 

* หมายเหตุ นกัเรียนสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี 24 ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ในดา้น
ความต้องการลักษณะของชุดกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านส่ือ และการวดั
ประเมินผล พบวา่ ในดา้นความตอ้งการลกัษณะของชุดกิจกรรม  นกัเรียนตอ้งการลกัษณะของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียน จ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 2) ตวัอกัษรมีความชดัเจน อ่านง่ายเขา้ใจง่าย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.00 3) มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  4) มีภาพ
และสีสันสวยงาม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 5) มีตวัการ์ตูนประกอบเน้ือหา จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 6) มีส่ือหลายๆ ชนิด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 ความตอ้งการดา้นกิจกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม เรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ดงัน้ี นกัเรียนตอ้งการให้มีกิจกรรมในชุดกิจกรรม ดงัน้ี 1) การจดักิจกรรมกลุ่ม จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 2) เทคนิคการคิดเลขในใจ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00           
3) การสร้างช้ินงาน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 4) ฝึกท าเลขหน้าห้อง จ านวน 32 คน      
คิดเป็นร้อยละ 16.00 



  112 

 ความต้องการด้านส่ือในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี             
1) แบบฝึกหัด จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 2) บตัรภาพ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.00 3) บตัรประโยคค าถาม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 4) โปรแกรมน าเสนอ จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 5) เพลง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 6) นิทาน จ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.00 7) เกม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  8) CD, DVD จ านวน 24 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 
 ความตอ้งการด้านการวดัและประเมินผล เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) การท า
แบบฝึกหดั จ านวน 160 คิดเป็นร้อยละ 80.00 2) การทดสอบแบบอตันยั จ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 
52.00  3) การทดสอบแบบปรนยั จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  4) การตอบค าถามปากเปล่า 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครูจดัการเรียนรู้โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่ม มีส่ือหลายๆ อยา่ง มีการเล่นเกม  
 จากผลการศึกษาขอ้มูลวิจยัแสดงให้เห็นวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นแนวทาง
ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาการบวกและการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
ผลการศึกษาความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพ่ือพัฒนาการบวกและ
การลบเลขของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 จากการใช้แบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาการบวกและการลบเลขของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพ
ธารามท่ี 1 จ  านวน 3 คน ท่ีมีประสบการในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยสอบถาม
เก่ียวกับลักษณะของชุดกิจกรรม รูปแบบของการจัดกิจกรรม ส่ือการสอนท่ีใช้ และการวดั
ประเมินผล โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป  2) ความคิดเห็น
เก่ียวกับการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI      
3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัดงัน้ี 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจ าแนกตาม
อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ และต าแหน่ง/วทิยฐานะ ดงัตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. อาย ุ
    51 – 60 ปี 

 
3 

 
100.00 

2. วฒิุการศึกษา 
    ปริญญาตรี 

 
3 

 
100.00 

3. ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 
    11 - 20 ปี 
    มากกวา่ 20 ปี 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

4. ต าแหน่ง / วทิยฐานะ 
    ครู คศ.3 

 
3 

 
100.00 

  
จากตารางท่ี 25 พบว่า สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 51- 60 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  100 ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหวา่ง 11 – 20 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีประสบการณ์
มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นครู คศ.3 จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบ ของครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนพบวา่ 
 1. ครูผูส้อนส่วนใหญ่ตอ้งการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ในรูปแบบของ
กลุ่มร่วมมือ  
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 2. ครูผูส้อนมีความตอ้งการรูปแบบของการจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเป็น
การจดัการเรียนการสอนทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล 
 3. ตอ้งการส่ือท่ีหลากหลาย เช่น เกม ใบงาน ใบความรู้ ส่ือส่ิงพิมพ ์บตัรภาพ แบบฝึกหดั 
 4. ต้องการให้ มีการว ัดและประเมินผลโดยใช้แบบฝึกหัด แบบสังเกตการณ์  และ
แบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้งประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 5. ตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ และ
สามารถท างานกลุ่มได ้
 ผลจากการสอบถามนกัเรียนและสัมภาษณ์ครูผูส้อนนั้นพบว่า การพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI นั้น ตอ้งเป็นชุดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามและการสัมภาษณ์มาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ข้ันตอนที ่2 ผลการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ข้อมูลขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน 
ได้แก่ 1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดับางลาน 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง          
3) สอบถามความตอ้งการของนกัเรียน 4) สัมภาษณ์ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู โดยน าประเด็นดงักล่าวมาพฒันาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัร่าง โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 1) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI       
2) ประเมินและตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 1. ผลการการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดย
การสอบถามความตอ้งการและการสัมภาษณ์ พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ือและนวตักรรมท่ี
สามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ชุดกิจกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีครูสามารถ
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผล มีองคป์ระกอบดงัน้ี ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือ
ครู  1) ค  าน า 2) ค  าช้ีแจง 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) ใบความรู้ 5) เฉลยแบบฝึกหัด 6) เฉลย
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แบบทดสอบ 7) แบบบันทึกการประเมิน  คู่มือนักเรียน 1) ค าน า 2) วตัถุประสงค์ 3) ค  าช้ีแจง          
4) ใบความรู้ 5) แบบฝึกหัด 6) แบบทดสอบ ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี 2 ชุด
กิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข ประกอบด้วย 1) การบวกท่ีไม่มีทด      
2) การบวกท่ีมีทด 3) โจทยปั์ญหาการบวก 4) การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ือง สนุกลบพาเพลิน ประกอบด้วย 1) การลบท่ีไม่มีการกระจาย 2) การลบท่ีมีการกระจาย           
3) โจทยปั์ญหาการลบ   4) การสร้างโจทยปั์ญหาการลบ เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะเร่ืองการบวกและ
การลบเลข และยงัเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามหลกัการ จุดมุ่งหมาย และสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน      
วดับางลาน  
 2. ผลการประเมินและตรวจสอบความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม ขั้นการหาประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นประกนัวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งก าหนดเกณฑ ์     
โดยค านึงถึงหลักท่ีว่า การเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุผล          
ชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพตามเกณฑส์ามารถน าไปสอนได ้ 
 

ข้ันตอนที ่3 ผลการทดลองใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ในขั้นตอนท่ีผูว้จิยัไดท้ดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนวดับางลาน 
จ านวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เร่ิมทดลองใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 – 15 กนัยายน พ.ศ. 2561 
รวมเวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับการทดลองนั้นผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยด าเนินการใช้
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และด าเนินจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 
เทคนิค TAI ท าให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้น และความสนใจในการเรียน เม่ือเส ร็จส้ิน
กระบวนการแลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก
และการลบเลข จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 18 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากบั ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

การทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 10 80 66.40 0.70 83.00 
ผลลพัธ์ (E2) 10 20 16.30 0.64 81.50 

  

จากตารางท่ี 26 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.00 และผลคะแนน
หลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.50 แสดงว่าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 83.00/81.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
 

ข้ันตอนที ่4 ผลการประเมินชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ืองการบวก และการลบเลข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงไดมี้การประเมินทั้ง ก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI 
 จากการให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 18 ข้อ และแบบอัตนัย จ  านวน 2 ข้อ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ไดผ้ลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลขของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 

นกัเรียน 
จ านวน
นกัเรียน 

(N) 

คะแนน
เตม็ x̄ 

S.D
. 

ร้อยละ t Sig. 
พฒันาการคิด
เป็นร้อยละ 

พฒันาการ
เปรียบเทียบ
ตามเกณฑ ์

ก่อนใชชุ้ด
กิจกรรม 

10 20 6.30 4.27 31.50 
6.81 .00 

50 
(สูงข้ึน

มากกวา่ร้อย
ละ 40) 

มากกวา่ร้อย
ละ 80  หลงัใชชุ้ด

กิจกรรม 
10 20 16.30 0.64 81.50 

 จากตารางท่ี 27  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI  พบว่า ผลการเรียน รู้หลังเรียน  (x̄ = 16.30, S.D. = 0.64) สู งกว่าก่อน เรียน  (x̄ = 6.30,          
S.D. = 4.27) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 และ
ผลการเรียนรู้หลงัเรียน พบวา่มีพฒันาการสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีค่าร้อยละ 50  และมีผลการเรียนรู้
หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.50 สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 และ 4 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการบวกและการลบ

เลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเป็นดงัน้ี 

ตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI   

ข้อค าถาม x̄ S.D. ความหมาย ล าดับ 

ด้านเน้ือหา     
1.1 เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการบวกและการลบเลข
มากยิง่ข้ึน 

2.70 0.48 มาก 2 

1.2 เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนอ่านแลว้
เขา้ใจง่าย 

2.60 0.52 มาก 3 

1.3 เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท า
ใหน้กัเรียนอยากอ่าน 

2.80 0.42 มาก 1 

รวม 2.70 1.00 มาก 3 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลงัจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI  (ต่อ)  
 

ข้อค าถาม x̄ S.D. ความหมาย ล าดับ 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้     
2.1 รูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้
นกัเรียนสนใจเรียนมากกวา่ฟังครูอธิบายเพียง
อยา่งเดียว 

2.70 0.48 มาก 3 

2.2 รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้
นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียน 

2.70 0.48 มาก 4 

2.3 รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจและใชก้ระบวนการปฏิบติังานได้
อยา่งเป็นขั้นตอน 

2.80 0.42 มาก 2 

2.4 รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้
นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

2.90 0.31 มาก 1 

2.5 ส่ือท่ีใชมี้ความหลากหลาย 2.70 0.48 มาก 5 
รวม 2.76 0.89 มาก 1 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ     
3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เร่ืองของการบวกและการลบมากข้ึน 

2.80 0.42 มาก 1 

3.2 การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน 

2.70 0.48 มาก 2 

รวม 2.75 0.71 มาก 2 

รวมทุกด้าน 2.74 0.08 มาก  
 

จากตารางท่ี 28 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน        
วดับางลาน จ านวน 10 คน หลงัจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค TAI  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก                 
(x̄ = 2.74  S.D. = 0.08 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายไดโ้ดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1            
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ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (x̄ = 2.76 , S.D. = 0.89 ) ล าดับท่ี 2 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (x̄ = 2.75,         
S.D. = 0.71) และล าดบัท่ี 3 ดา้นเน้ือหา ค่าเฉล่ีย (x̄ = 2.70, S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
เรียงล าดบัดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (x̄ = 2.76 , S.D. = 0.89 ) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียน
มีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (x̄ = 2.90, S.D. = 0.31) ล าดบัท่ีสองคือ  รูปแบบของ
กิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใช้กระบวนการปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน       
(x̄ = 2.80, S.D. = 0.42)  ล าดบัท่ีสาม คือ  รูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียน
มากกวา่ฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว   (x̄ = 2.70, S.D. = 0.48) ล าดบัท่ีส่ี คือ รูปแบบของกิจกรรม
ในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียน (x̄ = 2.70, S.D. = 0.48)  และ ส่ือท่ี
ใชมี้ความหลากหลาย (x̄ = 2.70, S.D. = 0.48)   

ล าดบัท่ี 2 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากเท่ากบั (x̄ = 2.75, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียน
เขา้ใจเร่ืองของการบวกและการลบมากข้ึน (x̄ = 2.80, S.D. = 0.42)  รองลงมาคือ การเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน (x̄ = 2.70, S.D. = 0.48)   

ล าดบัท่ี 3 ดา้นเน้ือหา พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
เท่ากบั    ( x̄ = 2.70, S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงามท าให้
นักเรียนอยากอ่าน  (x̄ = 2.80, S.D. = 0.42)  รองลงมาคือ เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการบวกและการลบเลขมากยิ่งข้ึน (x̄ = 2.70, S.D. = 0.48)  และ 
เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่าย (x̄ = 2.60, S.D. = 0.52)   
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับางลาน       
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบจบัสลาก โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 การวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการใน
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) การพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้        
การด าเนินงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI (2) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI (3) เพื่อทดลองใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ืองการบวกและการลบเลขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (4) เพื่อประเมนและปรับปรุงชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ืองการบวกและการลบเลข ดงัน้ี(4.1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ (4.2) เพื่อศึกษาพฒันาการของ
ผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ (4.3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเทียบ
กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 (4.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบไปดว้ย 1) เคร่ืองมือศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสอบถามความตอ้งการของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการ
จดัการเรียนรู้ 20 แผน จ านวน 20 ชั่วโมง และ 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินและปรับปรุงชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test  แบบ Dependent และ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้ว
น าเสนอแบบพรรณนาความ 
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีไดน้ าเสนอ ปรากฏผล ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า มีความตอ้งการในล าดบัมากท่ีสุดดงัน้ี ดา้นลกัษณะของชุดกิจรรมการ
เรียนรู้ คือ นกัเรียนสามารถศึกษาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม คือ มีการจดั
กิจกรรมกลุ่ม ดา้นส่ือท่ีใช ้คือ เป็นแบบฝึกหดัทา้ยบท และส่ือประสม โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน
ท่ีเป็นปรนยั และอตันยั  
 2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน มีจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดฝึกบวกแสนสุข และ สนุก
ลบพาเพลิน ซ่ึงแต่ละชุดประกอบดว้ยองค์ประกอบดงัน้ี 1 คู่มือครู 2 คู่มือนักเรียน โดยมีแผนการ
จดัการเรียนรู้ทั้งส้ิน 20 แผน ใช้เวลาสอนทั้งส้ิน 20 ชั่วโมง เม่ือน าไปหาค่าประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมในขั้นตอนการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.29/79.17 จึงไดป้รับปรุงดา้นการใชภ้าษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน แลว้น าไปหาค่าประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมในขั้นตอนการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 84.78/84.64 
 3. ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 ผูว้ิจยัไดน้ าชุดกิจกรรมไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับางลาน ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไดม้าจากการสุ่มด้วยวิธีการจบัสลาก โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
จ านวน 10 คน โดยผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรม เป็นเวลา 20 ชัว่โมง พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ
และกระตือรือร้นต่อการเรียนและการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม มีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั เกิดทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์ เม่ือทดสอบชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 8300/81.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้แสดงวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ 
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  4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนักเรียน
ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI พบว่าผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงั
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการทดลองซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
  4.2 ผลพฒันาการของผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่ร้อยละ 40 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
  4.3 ผลการศึกษา ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบเลข หลงัการ
ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 4 
  4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั  
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และ   
การลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นกัเรียนเห็นด้วยในระดบัมากทุกดา้น เรียง
ตามล าดบั คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และ ดา้นเน้ือหา พบวา่ ความพึงพอใจ
หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประโยชน์ในการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีทกัษะในบวกและการลบเลข มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ชุดกิจกรรม
มีเน้ือหาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย การจดัการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการกลุ่มช่วยให้นกัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 5 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยั พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยแบบวิเคราะห์เอกสารพบว่า 
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนไวอ้ย่างชัดเจนว่าจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและการด าเนินการของจ านวน สามารถ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) ซ่ึงจากโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตร



  123 

สถานศึกษาโรงเรียนวดับางลานเน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัตรงกบัตวัช้ีวดั ค 1.2 ป 2/1 – ป2/2 และ ค. 
6.1 ป 2/1 – ป 2/6  

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หมายถึง เอกสารประกอบการสอน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก
และการลบเลข โดยมีการใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามศกัยภาพ  ซ่ึง ช่วยลดความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในการจดัการเรียนรู้ และช่วยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และ
นกัเรียนกบันกัเรียน โดยน าส่ือการสอนและน าทฤษฎีของกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีผูส้อนและผูเ้รียนใชร่้วมกนั 
แต่เนน้กิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. คู่มือครู ประกอบดว้ย ค า
น า ค  าช้ีแจง แผนการจดัการเรียนรู้  ใบความรู้ เฉลยใบงาน เฉลยแบบทดสอบ แบบบันทึกการ
ประเมิน 2. คู่ มือนัก เรียน ประกอบด้วย ค าน า ว ัตถุประสงค์ ค  า ช้ีแจง  ใบความรู้ ใบงาน 
แบบทดสอบ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI  ท่ีประยุกต์มาจากแนวคิดของ 
Slavin (1987)  ซ่ึงมีขั้ นตอนดังน้ี   1) ขั้ นเตรียมความพร้อม 2) ขั้ นฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  3) ขั้ น
ประเมินผลการศึกษา 4) ขั้นสรุปบทเรียน  โดยผูว้จิยัไดน้ าขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์(2523) มาเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 โดยก าหนดใหมี้การทดสอบประสิทธิภาพเพียง 2 ขั้นตอนคือ ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small Group) 
และขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) เน่ืองจากเป็นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI  ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  การทดสอบประสิทธิภาพจึงไม่สามารถท าในขั้นตอนทดลองแบบ
เด่ียวได ้ 

ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี  1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดับางลาน โรงเรียนวดัดอนทราย 
โรงเรียนวดัท่ามะขาม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต ้โรงเรียนวดัดีบอน 
โรงเรียนวดับ้านฆ้อง โรงเรียนวดัหนองอ้อ โรงเรียนวดับ่อมะกรูด และโรงเรียนวดับางกะโด 
จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลจาก แบบสอบถามความต้องการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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ร่วมกบั  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค โดยใช้สถิติค่าร้อยละ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่
อยากให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีแบบฝึกหดัทา้ยบท และตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมกลุ่ม โดยใชส่ื้อ
ท่ีเป็นแบบฝึกหดั มีการวดัและประเมินผลดว้ยการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ บุญเก้ือ ควรหา
เวช (2542)  ได้กล่าวถึงหลกัการน าเอาชุดกิจกรรมมาใช้ว่า เป็นการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ในการจดัการเรียนการสอน ท่ีตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั น าเอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ในการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประกอบ
กิจกรรมร่วมกนั สอดคลอ้งกบั ใสหน๊ะ ตาเฮร์ (2553) ท่ีใชแ้บบสอบถามในการศึกษาความตอ้งการ
ของนกัเรียน       ในการพฒันาชุดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยานิธิ อ าเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา  

ผลการสัมภาษณ์ความต้องการของครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การสอน
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 3 คน ท่ีอยู่ในกลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 1 พบว่าเป็นครูท่ีมี
ประสบการณ์สอนระหวา่ง 11-20 ปี และเป็นครูช านาญการพิเศษทั้ง 3 คน โดยไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไวว้า่  ตอ้งการชุดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะของชุดกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถมี
ส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย มีการจดักระบวนการกลุ่ม และควรวดัประเมินผล
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัการจดัการเรียนรู้ 

2. ผลการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ได้พฒันามาจากการสังเคราะห์ข้อมูลและขั้นท่ี 1 โดยได้น า
ขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาเป็นผลการเรียนรู้ฉบบัร่าง ซ่ึงไดชุ้ดกิจกรรมจ านวน 2 ชุด คือ “ฝึกบวกแสน
สุข” และ “สนุกลบพาเพลิน” แต่ละชุดมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. คู่มือครู ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง 
แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ แบบบนัทึกการประเมิน 2. 
คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ โดย
แต่ละชุดกิจกรรมประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน ใช้เวลาทั้งส้ิน 20 ชัว่โมง ใช้
แบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 18 ขอ้ และอตันยั 2 ขอ้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดผ้า่นการด าเนินการหาค่าความสอดคลอ้งของประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน ชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถน าไปใช้ทดลองได้ โดย
น าไปทดลองใช้แบบกลุ่มเล็ก (Small Group) กบันักเรียนโรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต ้จ  านวน 12 
คน พบวา่มีประสิทธิภาพต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 คือ 82.29/79.17 จึงไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข
ชุดกิจกรรมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ในด้านของเน้ือหาโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
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ผูเ้รียน และการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) พบวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 คือ 84.78/84.64  ทั้ งน้ีเน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญทุกคร้ังก่อนน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างจริง โดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไขด้านเน้ือหา การใช้ภาษา การใช้สถานการณ์ในโจทยปั์ญหาท่ีหลากหลาย การใช้
รูปภาพ สีสันของชุดกิจกรรม ให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน อีกทั้งรูปแบบการจดักิจกรรมแบบ
เทคนิค TAI ท่ีใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ นงเยาว์ ศรีทอง (บทคดัย่อ : 2553) พบว่า การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เป็นกระบวน การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพนัธ์กนัใน
กลุ่ม  ไดพู้ดคุยปรึกษาหารือ และ แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
รู้จกัคิด แกปั้ญหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

3. ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนวดับางลาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน เพื่อตอ้งการเปรียบเทียบผล  
การเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาการของผูเ้รียน และความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การบวก
และการลบ ประกอบดว้ย ชุดกิจกรรม 2 ชุด ไดแ้ก่ 1) ฝึกบวกแสนสุข 2) สนุกลบพาเพลิน  แต่ละชุด
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน รวม 20 ชั่วโมง แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม            
กลุ่มละ 4 คน จ าแนกโดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 คละเด็กท่ีมีคะแนนตามเกณฑ์สูง ปานกลาง และต ่า ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน และ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ ในแต่ละคร้ังด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผลการเรียนรู้พบว่า ผู ้เรียนท่ีเรียนอ่อนเกิดความกระตือรือร้น และมี
ความสุขกบั   การไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลางและสูง ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน นกัเรียนสนุกกบัการเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมและส่ือท่ีครูเตรียมให้ และ
ชอบ   การแข่งขนั ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI มีการจดัล าดบัคะแนน กลุ่มท่ีไดค้ะแนน
เฉล่ียสูงสุดเป็นผูช้นะ จะไดรั้บรางวลัและค าช่ืนชมจากคุณครู เป็นการเสริมแรงให้ผูเ้รียนและสร้าง
ความกระตือรือร้นให้กบันกัเรียน อีกทั้งรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ซ่ึง
เป็น  การจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้การท างานของตนเองว่าถูก
หรือผิด   ท าให้นกัเรียนเกิดการจดจ าท่ีดีและมีทกัษะในการบวกและการลบเลขดียิง่ข้ึน ส่งผลให้ชุด
กิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
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80/80 คือ 83.00/81.50 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 เช่นเดียวกบั  ธีระ ปูรณโชติ (2532) ได้
กล่าวถึงหลกัการของชุดกิจกรรมไวว้่า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความต้องการและความ
สนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ
และความสนใจ โดยมีครูคอยให้ค  าแนะน า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมยัพร พุทธิวาณิชย ์(2553) 
ท่ีได้ท  าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่    ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 85.31/82.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 
และ Slavin (1994)   ไดก้ล่าวถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI วา่เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ี
สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยให้ลงมือท ากิจกรรมดว้ยตนเองตามความสามารถจากแบบ
ฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการและเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สลาย ปลัง่กลาง (2552 : บทคดัย่อ) ท่ีท าการ
วจิยัเร่ือง ผลการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
เร่ือง การบวกและ      การลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ช่วยใหผู้เ้รียนใชค้วามสามารถตามศกัยภาพของ
ตนเองในการเรียนรู้ และท างานร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมี       การแลก ท าใหทุ้กคนในกลุ่มไดเ้รียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ดงัน้ี 
  4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนักเรียน
ก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูง
กว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 โดยหลงัการเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนตาม
หลกัการและแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม ค านึงถึงความ
แตกต่างตามความสามารถของบุคคล  ซ่ึงการจดักิจกรรมโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI นั้นเป็นการจดัการเรียนรู้ มีส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น แบบฝึก เกม และ Presentation อยูใ่นรูปแบบของชุดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เหมาะสม
ตามความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน และใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้แบบรายบุคคล และการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม จึงมีส่วนท าให้ผลการ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2521) ท่ีกล่าว
ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ระบบการผลิตและการน าส่ือการเรียนหลายๆ อย่างมาใช้ร่วมกัน เพื่อ
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ช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ี
หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี สุนันทา สุทรประเสริฐ (2546) ได้กล่าวถึง
แนวคิดเก่ียวกบัชุดกิจกรรมไวว้า่เป็นการจดัระบบส่ือหลายๆ อยา่งผสมผสานกนั โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อช่วยผูเ้รียนในการเรียนรู้ โดยอยู่ในรูปของชุดกิจกรรม 
สอดคล้องกบั กชกร พฒัเสมา (2558) ท่ีได้ท  าการวิจยั เร่ือง    การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนชั้น   ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท่ี 3     ท่ีเรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

4.2 พฒันาการของผูเ้รียนหลงัใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI มีผลการเรียนสูงกวา่ร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 การใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เป็นการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงมีการน ากระบวนการกลุ่มเขา้มาใช้  โดยการจดักลุ่มคละระหว่างเด็ก
เก่งและเด็กอ่อน และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้
ประสบการณ์ตรง เขา้ใจง่าย ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนกว่าร้อยละ 40 สอดคล้องกบั slavin 
(1987) กล่าววา่ขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนแบบ TAI จะช่วยส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดความ
ช่วยเหลือกนัในกลุ่มของผูเ้รียน ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่มโดยเด็กเก่งยอมรับเด็กอ่อน และเด็ก
อ่อนเห็นคุณค่าของเด็กเก่ง   
  4.3 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข จากการวิจยั พบว่า 
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงข้ึนร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 การจัด         
การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม และเกิดการเรียนรู้ไปทีละขั้นตามความสามารถของตนเอง ผา่น
ส่ือการสอนแบบประสมท่ีอยู่ในรูปของชุดกิจกรรม โดยมีครูเป็นผูแ้นะน า อีกทั้งเป็นรูปแบบของ        
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ท่ีมีการระบบเกณฑ์ชดัเจนว่านกัเรียนตอ้งผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 80 
ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มผ่าน
เกณฑ์ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Johnson and Johnson (1987) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียน
แบบร่วมมือไวว้า่ นกัเรียนเก่งท่ีเขา้ใจค าสอนของครูไดดี้ จะเปล่ียนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของ
นกัเรียน แลว้อธิบายให้เพื่อนฟังไดแ้ละท าให้เพื่อนเขา้ใจไดดี้ข้ึน สอดคล้องกบั อ าไพ วรรณขาม
ป้อม (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ



  128 

เทคนิค  TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ผลการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้  แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง  การ
หาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  นกัเรียนมีความสุข  สนุกกบั     
การท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และนกัเรียนสามารถท าแบบฝึกหัด
ผา่นเกณฑร้์อยละ  75 
  4.4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน จากผลการวิจยัความพึงพอใจในการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผล        
การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าในภาพรวม 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และดา้นเน้ือหา ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 5 ดา้นท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดคือ 
ดา้นกิจกรรม   การเรียนรู้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบกวา่นกัเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจรูปแบบของ
ชุดกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ธีระชยั ปูรณโชติ (2532) และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2545) กล่าวไวว้า่ แนวคิดตามหลกัจิตวิทยา
เก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและ
ความสนใจของผู ้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู ้เรียน มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถและความสนใจ สอดคลอ้งกบั วีณารัตน์ ราศิริ (2552 : บทคดัยอ่) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง 
การพัฒนาชุดกิจกรรม  การเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัได้
ท าการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นต่อไปน้ี คือ  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เพื่อการน าไปใช้และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพฒันาการ
เรียนรู้ท่ี ดี ข้ึน ดังนั้ นครูผู ้สอนควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2. จากผลการวิจยัพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจในการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเน้ือหาน้อยท่ีสุด ดงันั้น ครูผูส้อน จึงควรปรับเน้ือหาให้มีตวัอย่างและใช้
โจทยปั์ญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจยัผลการเรียนรู้จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบัวิธีการสอนอ่ืนๆ 
เช่น การสอนแบบ TGT  หรือการสอนแบบ JIGSAW 
 2. ควรศึกษาวิจยัผลการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบักระบวนการทางคณิตศาสตร์
อ่ืนๆ เช่นการคูณ การหาร เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ในขั้นสูงข้ึนไป 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้และความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
 ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร 
     ประธานสาขาหลกัสูตรการสอนและการนิเทศ 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ผศ.ดร.ปฤณตั นจันฤตย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
     อาจารยส์าขาวชิาหลกัสูตรศิลปศึกษา  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 ผศ.สาธิต จนัทรวินิจ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
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     (อดีต)อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
- แบบวเิคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
- แบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
- แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนเก่ียวกบัความตอ้งการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค TAI 
- แบบประเมินความพึงพอใจหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
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แบบวเิคราะห์เอกสารทีใ่ช้ศึกษาแนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
เพ่ือใช้ในการพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีศึกษาแนวคิดและงานวจิยัเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI  
 

ประเดน็การวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

1. การวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตาม
ความมุ่งหมายทางการศึกษา 

 

2. การวเิคราะห์โครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดับางลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

3. การวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

4. การวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI 
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ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการ
ลบเลข ส าหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จึงขอให้นกัเรียนตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัต่อน้ี 
 ตอนท่ี 1ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข จ านวน 4 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 1  ขอ้  
 

 

 

                    นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์ 
   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
    บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความต้องการพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI  
เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข  

(ส าหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2) 
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ตอนที ่1  ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ จ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. นกัเรียนตอ้งการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ มีลกัษณะอยา่งไร      ( ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) 1.  มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (  ) 2.  มีภาพและสีสันสวยงาม 
(  ) 3.  ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย (  ) 4.  มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
(  ) 5.  มีส่ือหลายๆชนิด    (  ) 6. มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ 
(  ) 7.  อ่ืนๆโปรดระบุ………………………… 

2. นกัเรียนตอ้งการใหมี้กิจกรรมใดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้บา้ง 
( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) 1.  การจดักิจกรรมกลุ่ม   (  ) 2.  ฝึกท าเลขหนา้หอ้งเรียน 
(  ) 3.  การสร้างช้ินงาน    (  ) 4.  เทคนิคการคิดเลขในใจ 

3. นกัเรียนตอ้งการส่ือประเภทใดบา้งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) 1.  เพลง     (  ) 2.  นิทาน 
(  ) 3.  เกม     (  ) 4.  โปรแกรมน าเสนอ (Power 

Point) 
(  ) 5.  แบบฝึกหดั    (  ) 6.  บตัรภาพ 
(  ) 7.  บตัรประโยคค าถาม   (  ) 8.  CD , DVD 
(  ) 9.  อ่ืนๆโปรดระบุ………………………… 

4. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) 1.  การทดสอบแบบปรนยั   (  ) 2.  การทดสอบแบบอตันยั 
(  ) 3.  การท าแบบฝึกหดั    (  ) 4.  การตอบค าถามปากเปล่า 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
TAIเพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
  

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ
เลข ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบความ
จริง โดยแบบสัมภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ขอ้ ในเร่ืองอาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
 ตอนท่ี 2  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 1 ขอ้ 
 
 
 
 

ผูว้จิยั 
     นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์ 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัการพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI
เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบเลข  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
 

ค าช้ีแจง จงเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์เก่ียวกบัขอ้มูลต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป 

1. อาย.ุ..................... ปี   
2. วฒิุการศึกษา...................................................... สาขา.................................................. 
3. ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์.......................ปี  
4. ต าแหน่ง/วทิยฐานะ ……………………………. 

ตอนที ่2  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ จ านวน 4  ขอ้ 
 
1. ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรใชล้กัษณะของชุดกิจกรรมอยา่งไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรมีรูปแบบของการจดักิจกรรมอยา่งไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
3. ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรมีส่ือการสอนอะไรบา้งจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกบั
ผูเ้รียน 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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4. ท่านคิดว่าในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ ควรวดัประเมินผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกบั
ผูเ้รียน 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาการบวกและการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ การบวกเลขทีไ่ม่มีทด   รายวชิา คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
เร่ือง การบวก      เวลา  1 ช่ัวโมง 
................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติ
จริง 
 
ตัวช้ีวดั 
 ค 1.2 ป 2/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุผลของค าตอบ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
1. นกัเรียนสามารถเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้   เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI รายวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 2. นกัเรียนสามารถบอกวธีิการบวกเลขท่ีไม่มีจ  านวนทดได ้
 3. นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดต้ามเกณฑต์ั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
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 ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 1. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
 2. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีกระบวนการ มีเหตุผล 

3. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
    การน าเสนอ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

 ทกัษะและกระบวนการทัว่ไป 
 1. กระบวนการท างานกลุ่ม 
  

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ท างานเป็นระบบ มีความรับผดิชอบ 
 2. มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีความซ่ือสัตย ์
 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข ประกอบการจดัการ
เรียน ด้วยเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ าเป็นตอ้งทราบ
วิธีการเรียนดว้ยเทคนิค TAI บทบาทหน้าท่ีของตนเองในกลุ่ม ก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ให้ผา่นตามเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป และสาระส าคญัเร่ืองการบวกเลขท่ีไม่มีการทด 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การบวกเลขท่ีไม่ทด 
 การบวกเลขท่ีไม่มีทด เป็นการนบัเพิ่มเลขในแต่ละหลกัท่ีไม่เกิน 10  
 
ภาระงาน / ช้ินงาน 
 1. วธีิการเรียนดว้ยเทคนิค TAI การแบ่งกลุ่มตามความสามารถ 
 2. ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 3. ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 
 4. อภิปรายประเด็นส าคญัในการเรียนรู้ 
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 5. สรุปผลการเรียนรู้ 
 6. แบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1 , 2 
 7. ร่วมกนัเฉลยและตรวจแบบฝึกทกัษะ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อม ( 20 นาที ) 
 2. ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ( 40 นาที ) 
 3. ขั้นประเมินผลการศึกษา ( 40 นาที ) 
 4. ขั้นสรุปบทเรียน  ( 20 นาที ) 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  
 1. ครูอธิบายขอบข่ายเน้ือหามาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดั และจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัจากการเรียนรู้ดว้ย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข 
ประกอบการจดัการเรียน ดว้ยเทคนิค TAI วชิาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  
 1. แนะน าขอบข่ายเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกท่ีไม่มีทด 
 2. ครูช้ีแจงวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TAI มีขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ี
นกัเรียนตอ้งเรียนรู้วา่มีอะไรบา้ง 
 (การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Team Assisted Individualization (TAI)  มีขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม ( 20 นาท ี) 

1.1 ทบทวนความรู้เดิม เก่ียวกบัการนบัจ านวนเพิ่ม 
1.2 แบ่งนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย เก่ง ปานกลาง อ่อน คละ

กนั  
 ข้ันที ่2 ข้ันฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ( 40 นาท ี) 
  2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเอง 
  2.2 ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 ให้นกัเรียนศึกษา 

2.2 ครูแจกแบบฝึกหดั ใหน้กัเรียนแต่ละคนท า เม่ือท าเสร็จแลว้ นกัเรียนจบัคู่
ภายในทีมของตนเอง แลกเปล่ียนกนัตรวจชุดฝึกหดัท่ีเรียน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งกบัเฉลยท่ีครูแจกให ้อธิบายขอ้สงสัยภายในคู่ของตนเองแลว้รวมคะแนน 
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  * ถา้นกัเรียนคูใ่ดท าแบบทดสอบยอ่ย ผา่น 80% ข้ึนไป ใหร้อท าการทดสอบคร้ังสุดทา้ย  
  * ถา้นกัเรียนคนใดคนหน่ึงหรือทั้งคู่ท าแบบทดสอบยอ่ยไดน้อ้ยกวา่ 80% ใหน้กัเรียนทั้งคูท่  า
แบบทดสอบยอ่ยชุดท่ี 2 ใหม่อีกคร้ัง ถา้ยงัไม่ผา่นอีก ให้ครูอธิบายเพิม่เตมิโดยใช้บัตรตวัเลข แลว้ท าใหม่จนกวา่จะ
ผา่น 80% เพ่ือท าการทดสอบคร้ังสุดทา้ย 
 

**ขั้นที ่3 และขั้นที ่4 เรียนรู้ในช่ัวโมงต่อไป 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือและอุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 
 2. แบบฝึกหดั ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 
 3. บตัรตวัเลข 
 แหล่งเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เวบ็ไซต ์
 
การวดัและประเมินผล 
 กจิกรรมทีว่ดัและประเมิน 
 - นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมิน 
 - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 
 วธีิการวดัและประเมิน 
 - ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองการบวกเลขท่ีไม่มีทด 

เกณฑ์การวดัและประเมิน 
 - ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ...................................................  
          (นางมลัธนา  แกว้สุวรรณ) 

                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางลาน 
 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ / แก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                    ลงช่ือ...............................................ครูผูส้อน 
                                                         (นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์) 
                                                                                 ครู คศ.1 
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แบบบันทกึการประเมิน 

 

เลขที ่ คะแนนแบบทดสอบย่อย คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ การบวกเลขทีไ่ม่มีทด (ต่อ)   รายวชิา คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
เร่ือง การบวก      เวลา  1 ช่ัวโมง 
................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติ
จริง 
 
ตัวช้ีวดั 
 ค 1.2 ป 2/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุผลของค าตอบ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
1. นกัเรียนสามารถเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้   เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI รายวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 2. นกัเรียนสามารถบอกวธีิการบวกเลขท่ีไม่มีจ  านวนทดได ้
 3. นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดต้ามเกณฑต์ั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
 ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 1. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
 2. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีกระบวนการ มีเหตุผล 

3. นกัเรียนมีทกัษะในดา้นทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
    การน าเสนอ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
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 ทกัษะและกระบวนการทัว่ไป 
 1. กระบวนการท างานกลุ่ม 
  

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ท างานเป็นระบบ มีความรับผดิชอบ 
 2. มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีความซ่ือสัตย ์
 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ฝึกบวกแสนสุข ประกอบการจดัการ
เรียน ด้วยเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  าเป็นตอ้งทราบ
วิธีการเรียนดว้ยเทคนิค TAI บทบาทหน้าท่ีของตนเองในกลุ่ม ก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ให้ผา่นตามเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป และสาระส าคญัเร่ืองการบวกเลขท่ีไม่มีการทด 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การบวกเลขท่ีไม่ทด 
 การบวกเลขท่ีไม่มีทด เป็นการนบัเพิ่มเลขในแต่ละหลกัท่ีไม่เกิน 10  
 
ภาระงาน / ช้ินงาน 
 1. วธีิการเรียนดว้ยเทคนิค TAI การแบ่งกลุ่มตามความสามารถ 
 2. ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 3. ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 
 4. อภิปรายประเด็นส าคญัในการเรียนรู้ 
 5. สรุปผลการเรียนรู้ 
 6. แบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1 , 2 
 7. ร่วมกนัเฉลยและตรวจแบบฝึกทกัษะ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อม ( 20 นาที ) 



  165 

 2. ขั้นฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม ( 40 นาที ) 
 3. ขั้นประเมินผลการศึกษา ( 40 นาที ) 
 4. ขั้นสรุปบทเรียน  ( 20 นาที ) 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้ในข้ันตอนที ่1 และข้ันตอนที ่2 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
แล้ว ครูท าการทบทวนความรู้เดิมให้อกีคร้ัง แล้วจึงด าเนินการในข้ันที ่3 
 ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผลการศึกษา ( 40 นาท ี) 

  3.1 นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 10 ขอ้ เม่ือ
ท าเสร็จแลว้ ครูรวมคะแนนแลว้น าคะแนนของนกัเรียนมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ข้ันที ่4 ข้ันสรุปบทเรียน ( 20 นาท ี) 
  4.1 ครูสรุปบทเรียนเร่ืองการบวกเลขท่ีไม่มีทด ประกอบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

TAI หากนกัเรียนไม่เขา้ใจ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติม  
  4.2 จดัอนัดบัคะแนนของการท าแบบทดสอบ 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือและอุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 
 2. แบบฝึกหดั ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 
 3. บตัรตวัเลข 
 แหล่งเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เวบ็ไซต ์
 
การวดัและประเมินผล 
 กจิกรรมทีว่ดัและประเมิน 
 - นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมิน 
 - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเร่ือง การบวกเลขท่ีไม่มีทด 



  166 

 วธีิการวดัและประเมิน 
 - ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองการบวกเลขท่ีไม่มีทด 

เกณฑ์การวดัและประเมิน 
 - ไดค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 
ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ...................................................  

          (นางมลัธนา  แกว้สุวรรณ) 

                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางลาน 
 

 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะ / แก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                    ลงช่ือ...............................................ครูผูส้อน 

                                                         (นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์) 
      ครู คศ.1 
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แบบบันทกึการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที ่ คะแนนแบบทดสอบย่อย คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
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แบบประเมนิความพงึพอใจ 
ทีม่ต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ด้วย TAI เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง การบวก และลบเลข 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  TAI เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองการบวก และการลบเลข ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อค าถาม 3 2 1 

ด้านเน้ือหา    
1.1 เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองการบวกและการลบเลขมากยิง่ข้ึน 

   

1.2 เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่าย    
1.3 เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท าใหน้กัเรียนอยากอ่าน    
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้    
2.1 รูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนสนใจเรียน
มากกวา่ฟังครูอธิบายเพียงอยา่งเดียว 

   

2.2 รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน 

   

2.3 รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจและ
ใชก้ระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

   

2.4 รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

   

2.5 ส่ือท่ีใชมี้ความหลากหลาย    
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ    
3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองของการบวก
และการลบมากข้ึน 

   

3.2 การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
มากยิง่ข้ึน 

   

 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
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ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 29 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินแบบวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  
 

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. การวเิคราะห์วตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรตามความมุ่งหมายทาง
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. การวเิคราะห์โครงสร้างของ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับาง
ลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. การวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. การวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
TAI 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินแบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน  

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. นกัเรียนตอ้งการใหชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล
การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ มีลกัษณะอยา่งไร  

- มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ได้

ดว้ยตนเอง 
+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- มีภาพและสีสนัสวยงาม +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- ตัวอักษรมีความชัด เจนอ่าน

เขา้ใจง่าย 
+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- มีส่ือหลายๆชนิด  +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. นกัเรียนตอ้งการใหมี้ส่ิงใดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้บา้ง 
( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

- การจดักิจกรรมกลุ่ม +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- ฝึกท าเลขหนา้หอ้งเรียน +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- การสร้างช้ินงาน +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- เทคนิคการคิดเลขในใจ +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. นกัเรียนตอ้งการส่ือประเภทใดบา้งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
- เพลง +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- นิทาน +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- เกม +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- โป รแกรมน า เสน อ  (Power 

Point) 
+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- แบบฝึกหดั +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- บตัรภาพ +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- บตัรประโยคค าถาม +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- CD/DVD +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินแบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน 

(ต่อ) 

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

4. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

- การทดสอบแบบปรนยั +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

- การทดสอบแบบอตันยั +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินแบบสัมภาษณ์ของครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์  

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ท่านคิดวา่ในการพฒันาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล

การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ 

ควรใชล้กัษณะของชุดกิจกรรม

อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ท่านคิดวา่ในการพฒันาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล

การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ 

ควรมีรูปแบบของการจดักิจกรรม

อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ท่านคิดวา่ในการพฒันาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล

การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ 

ควรมีส่ือการสอนแบบใดจึงจะ

เหมาะสมท่ีสุดกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ท่านคิดวา่ในการพฒันาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI เพื่อพฒันาผล

การเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบ 

ควรวดัประเมินผลอยา่งไรจึงจะ

เหมาะสมท่ีสุดกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ดา้นค าช้ีแจง 
    ดา้นค าช้ีแจงมีความครบถว้น สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ดา้นคู่มือครู 
    2.1 บทบาทของครูผูส้อน สามารถ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    2.2 ระบุหนา้ท่ีของครูผูส้อนไดล้ะเอียด
ครบถว้นเพียงพอส าหรับการจดักิจกรรม
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    2.3 สามารถช้ีแนะแนวทางใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปผล ไดบ้รรลุ
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    2.4 ระบุส่ิงท่ีครูผูส้อนตอ้งเตรียมใน
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ไดล้ะเอียด
ครบถว้น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ดา้นคู่มือนกัเรียน 
    3.1 ค าแนะน าในการปฏิบติัชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    3.2 ระบุกิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติัได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    3.3 การวดัและประเมินผลวดัได้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
    4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัชั้นปี 
และสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

    4.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้ (ตวัช้ีวดั ค 1.2 
ป 2/1) 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    4.3 สาระส าคญัสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    4.4 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้ง
ตามขั้นตอนของกระบวนการสอน TAI 
    - ขั้นตอนการสอน TAI ขั้นท่ี 1 
เตรียมความพร้อมมีกิจกรรมการสอนท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้บทวน
ความรู้เดิม เพ่ือน ามาเช่ือมโยงกบั
ความรู้ใหม่ 
    - ขั้นตอนการสอน TAI ขั้นท่ี 2 ขั้น
ฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมการสอนท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมให ้
    - ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของ
ตวัเอง และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 
- ขั้นตอนการสอน TAI ขั้นท่ี 3 ขั้น
ประเมินผลการศึกษา มีกิจกรรมการ
สอนท่ีเหมาะสม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีกระบวนการ มี
เหตผุล 
    - ขั้นตอนการสอน TAI ขั้นท่ี 4 ขั้น
สรุปบทเรียน  มีกิจกรรมการสอนท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการ
คิด การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ประเดน็ความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

    4.5 กิจกรรมมีความหลากหลาย +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
    4.6 กิจกรรมครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    4.7 ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละ
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    5.3 เหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
    5.4 กิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการคิด 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

6. ดา้นการประเมิน 
    6.1 วดัไดค้รอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    6.2 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและ
ประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

    6.3 เกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผล
ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 33 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินขอ้สอบ 
 

ตวัช้ีวดั ข้อ 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

มาตรฐาน ค.1.2 ป2/1 
บวก ลบ คูณ หารและบวก
ลบคูณหารระคนของ
จ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนั
และศูนยพ์ร้อมทั้งตระหนกั
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

มาตรฐาน ค.1.2 ป2/2 
วเิคราะห์และหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนบั
ไม่เกินหน่ึงพนัและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

11 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

17 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

18 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 33 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินขอ้สอบ (ต่อ) 

 

ตวัช้ีวดั ข้อ 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

มาตรฐาน ค.6.1 ป2/1 – ป
2/6 
1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย
แกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ใหเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม 

4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ 

6. มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

19 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

20 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

21 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

22 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

23 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

24 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

25 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

26 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

27 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

28 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

29 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

30 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

31 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

32 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

33 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

34 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

35 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

36 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

37 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

38 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

39 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

40 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 34 แสดงค่าความอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
 

ข้อ P r ผลการคดัเลือก ข้อ P r ผลการคดัเลือก 
1 0.87 0.00 ไม่น ามาใช ้ 21 0.50 0.33 น ามาใช ้
2 0.73 0.13 ไม่น ามาใช ้ 22 0.57 0.33 น ามาใช ้
3 0.73 0.13 ไม่น ามาใช ้ 23 0.53 0.27 ไม่น ามาใช ้
4 0.77 0.47 น ามาใช ้ 24 0.47 0.00 ไม่น ามาใช ้
5 0.50 0.20 น ามาใช ้ 25 0.43 0.33 ไม่น ามาใช ้
6 0.70 0.33 น ามาใช ้ 26 0.40 0.40 น ามาใช ้
7 0.70 0.20 ไม่น ามาใช ้ 27 0.43 0.33 น ามาใช ้
8 0.57 0.33 น ามาใช ้ 28 0.40 0.40 น ามาใช ้
9 0.70 0.47 น ามาใช ้ 29 0.43 0.20 ไม่น ามาใช ้
10 0.70 0.33 น ามาใช ้ 30 0.30 0.20 ไม่น ามาใช ้
11 0.70 0.47 ไม่น ามาใช ้ 31 0.43 0.47 น ามาใช ้
12 0.60 0.40 น ามาใช ้ 32 0.23 0.33 น ามาใช ้
13 0.67 0.27 ไม่น ามาใช ้ 33 0.17 0.07 ไม่น ามาใช ้
14 0.63 0.60 น ามาใช ้ 34 0.17 -0.07 ไม่น ามาใช ้
15 0.53 0.53 น ามาใช ้ 35 0.17 -0.07 ไม่น ามาใช ้
16 0.70 0.33 ไม่น ามาใช ้     
17 0.50 0.47 น ามาใช ้     
18 0.60 0.53 น ามาใช ้     
19 0.60 0.53 น ามาใช ้     
20 0.57 0.60 น ามาใช ้     
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ตารางท่ี 35 แสดงการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  ซ่ึงน าไปใชเ้ป็น
แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน  จ านวน 20 ขอ้   
 

ข้อ P q pq ข้อ P q pq 
4 0.77 0.23 0.18 26 0.40 0.60 0.24 
5 0.50 0.50 0.25 19 0.60 0.40 0.24 
6 0.70 0.30 0.21 20 0.57 0.43 0.25 
8 0.57 0.43 0.25 21 0.50 0.50 0.25 
9 0.70 0.30 0.21 22 0.57 0.43 0.25 
10 0.70 0.30 0.21 27 0.43 0.57 0.25 
12 0.60 0.40 0.24 28 0.40 0.60 0.24 
14 0.63 0.37 0.23 36 0.43 0.57 0.25 
15 0.53 0.47 0.25 37 0.23 0.77 0.18 
17 0.50 0.50 0.25 

รวม pq 4.65 
18 0.60 0.40 0.24 
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ตารางท่ี 36 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนและค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ทางการเรียน 
 

คนที่ คะแนนสอบ (X) X2 คนที่ คะแนนสอบ (X) X2 
1 8 64 16 9 81 
2 7 49 17 16 256 
3 10 100 18 11 121 
4 16 256 19 7 49 
5 12 144 20 4 16 
6 10 100 21 14 196 
7 3 9 22 12 144 
8 7 49 23 19 361 
9 15 225 24 14 196 
10 19 361 25 20 400 
11 6 36 26 20 400 
12 11 121 27 6 36 
13 13 169 28 10 100 
14 4 16 29 16 256 
15 6 36 30 3 9 

 

การหาค่าความแปรปรวน 

  𝑠2 = 
𝑁∑𝑥2− (∑𝑥)2

𝑁2  

   = 
30(4356)− 3282

30×30
 

   = 25.66 
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การหาค่าความเช่ือมัน่แบบทดสอบ 

  Rtt = 
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ) 

   = 
20

20−1
(1 −

4.65

25.66
) 

   = 0.86 

แบบทดสอบเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

TAI เร่ืองการบวกและการลบเลข ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 37 คะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เร่ืองการบวกและการลบเลข   ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

นักเรียนคนที ่ Pretest (20) Posttest (20) D D2 
1 1 17 16 256 
2 12 17 5 25 
3 10 16 6 36 
4 7 16 9 81 
5 2 17 15 225 
6 14 16 2 4 
7 6 17 11 121 
8 6 15 9 81 
9 3 16 13 169 
10 2 16 14 196 

 63 163 ∑D = 100 ∑D2 = 1194 

จากสูตร t- test แบบ Dependent 

  t = 
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2− (∑ 𝐷)2

𝑁−1

 

 

   = 
100

√10(1194)−(100)2

9

 

 

   = 
100

√
11940−10000

9

 

 

   = 
100

√215
 

 

   =  
100

14.68
 

 
   =  6.81 
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สรุปค่า t ท่ีค  านวณได้เท่ากบั 6.81 มีค่ามากกว่าค่า t(.05.df=9)  = 2.26 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H1 กล่าวคือ คะแนนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค TAI สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์ 
วนั เดือน ปี เกดิ 25 เมษายน พ.ศ. 2528 
สถานทีเ่กดิ ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

      โรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจนครปฐม  
พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
      โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ  
พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
      สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
      คณะบริหารธุรกิจ  
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
      วทิยาเขตวงัไกลกงัวล  
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      มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
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ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 29/4 หมู่ 5 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	คำถามในการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์
	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนที่ 1 (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development): การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ค ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	ภาคผนวก ง ผลการทดสอบสมมติฐาน
	ประวัติผู้เขียน

