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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิยมส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Learning activity development through cooperative learning,
TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply
to decimal number” for Pratomsuksa 5 students
ชนิสรา อริยะเดชช์1
Chanisara Ariyadech
ท�ำวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 32 คน ซึง่ ได้มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random
Sampling) เนือ่ งจากการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถทุกห้อง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง
การบวก การลบและการคูณทศนิยม แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.67/80.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีค่าเท่ากับ 0.5589 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.89
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบร่วม
มือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ) เท่ากับ 4.86 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.35
ค�ำส�ำคัญ : 1. กิจกรรมการเรียนรู้
2. ชุดการเรียนรู้
3. รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI
ABSTARCT
The objectives of learning activity development through cooperative learning, TAI
technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number”
for Pratomsuksa 5 students were to 1) identify the efficiency of learning package through
cooperative learning, TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and
multiply to decimal number” for Pratomsuksa 5 students with the criterion set 80/80,
2) identify the effectiveness index of the lesson plans based on Learning activity
development through cooperative learning, TAI technique in Mathematics strand entitle
“plus, minus and multiply to decimal number” for Pratomsuksa 5 students, 3) compare
learning achievement score between before and after employing the Learning activity
through cooperative learning, TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus
and multiply to decimal number” for Pratomsuksa 5 students, and 4) to determine the
satisfaction level of students towards Learning activity through cooperative learning, TAI
technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number”
for Pratomsuksa 5 students. 32 students of Pratomsuksa 5/1 in the 2nd semester academic
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year 2015 of Wat Nue Municipal school, Roi - Et municipal ,Roi – Et were selected as the
sample group through cluster random sampling, for the class was assigned based on mixed
learning ability. Research instruments were learning package on plus, minus, and multiply
the decimal number, lesson plans based on cooperative learning, TAI technique in
Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number” for
Pratomsuksa 5 students, learning achievement test, satisfaction questionnaire. The
collected data was analyzed through percentage, means, standard deviation, and the
t- test.
The results were as follows.
1. The efficiency of the developed learning activity based on cooperative learning,
TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number”
for Pratomsuksa 5 students was 86.7/80.43 which was higher than the criterion set 80/80.
2. The effectiveness index of the developed learning activity based on cooperative
learning, TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal
number” for Pratomsuksa 5 students was 0.5589 or at the percentage of 58.89.
3. According to the comparison of learning achievement score between before
and after implementing the developed learning activity based on cooperative learning, TAI
technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number”
for Pratomsuksa 5 students, the post achievement score was statistical significance higher
than the before at confidence level of 0.05.
4. According to the students’ satisfaction towards the developed learning
activity based on cooperative learning, TAI technique in Mathematics strand entitle “plus,
minus and multiply to decimal number” for Pratomsuksa 5 students, as a whole the level
of satisfaction was “very much” ( =4.86,SD. = 0.35).
Keywords : 1. Learning Activity
2. Learning Package
3. Cooperative Learning ; TAI technique
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทผี่ า่ นมาพบว่ายังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
เท่าทีค่ วร เพราะนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากสาเหตุ และปัจจัยหลาย
ประการ เช่น หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 217

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

คณิตศาสตร์คือสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดก็เป็นการเพียงพอ แท้ที่จริงการ
สอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค�ำนวณโดยการลงมือปฏิบัติ
การพิสูจน์ การตรวจสอบ แล้วให้ท�ำแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจหลักการควบคู่กับการ
อธิบาย (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, หน้า 3) อีกทั้งให้พึงระลึกเสมอว่า “นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่ง
ก็เพราะครูสอนไม่เก่ง หรือไม่มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน” (สมนึก ภัททิยธนี, 2556, หน้า 5)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้แสดงถึงความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู
ซึ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค�ำนวณ อธิบายและให้ท�ำแบบฝึกหัดโดยเข้มงวดเพื่อหาค�ำตอบถูกต้อง
เพียงค�ำตอบเดียว ไม่เน้นกระบวนการคิด และความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงๆ อาทิ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบ การน�ำประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด และทักษะทีเ่ กิดไปใช้ในการเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน การมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
การรู้คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อเครื่องมือช่วยสอนชนิดหนึ่ง ที่น�ำเสนอความรู้ในเนื้อหาวิชาด้วยรูปแบบให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นชุดย่อย ๆ เรียกว่า
“ชุดการเรียนรู้” แต่ละชุดจะบรรจุค�ำอธิบาย เนื้อหา กิจกรรมและแบบฝึกหัด ต่อเนื่องกันไปเริ่มจากง่ายไป
หายากขึ้นตามล�ำดับและจะมีค�ำเฉลยอยู่ท้ายชุดการเรียนรู้แต่ละชุด ซึ่งนักเรียนสามารถประเมินผลความ
ก้าวหน้าของตนเองได้ทันที นับว่าเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเองได้ดีที่สุด
(สุนันท์ สังข์อ่อง, 2545, หน้า 8-9) นักเรียนสามารถเรียนได้ตามล�ำพัง เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยไม่ต้อง
อาศัยครูผู้สอนและเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน ในอัตราความเร็วของแต่ละคนสามารถน�ำไปเรียน
ที่ใดก็ได้ ตามความสะดวกและแก้ปัญหาขาดแคลนครูได้เป็นบางโอกาส อาจใช้ชุดการเรียนนี้กับนักเรียน
เนื่องจากครูไม่เพียงพอ หรือมีความจ�ำเป็นมาสารมารถมาสอนได้ รวมไปถึงฝึกนักเรียนให้เรียนรู้โดยการ
กระท�ำที่นอกเหนือไปจากสภาพการณ์ในชั้นเรียนปกติที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ  เป็นการสร้างประสบการณ์
การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนอย่างกว้างขวาง และเป็นการเน้นกระบวนการการเรียนรูม้ ากกว่าเนือ้ หา มีการวัดผล
ของตนเองบ่อย ๆ ท�ำให้นักเรียนรู้การกระท�ำของตนเองและสร้างแรงจูงใจ (วาสนา ชาวหา, 2541,
หน้า 18) ดังนั้น เมื่อน�ำชุดการเรียนมาใช้จะท�ำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักท�ำงานร่วมกัน
เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ ได้ก้าวหน้าไปตามศักยภาพของแต่ละคน
และเป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้
เรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ เล็กๆ ซึง่ ต่างคนต่างช่วยกันเรียนรูด้ า้ นเนือ้ หาโดยคละความสามารถ กลุม่ ละประมาณ
4 คน ประกอบด้วยนักเรียนซึ่งเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน การแบ่งกลุ่มแบบนี้จ�ำท�ำให้
คนเก่งเอื้ออาทรช่วยคนปานกลาง และคนอ่อนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น มีความเป็นผู้น�ำมากขึ้น
ส่วนคนปานกลางก็จะเรียนรู้วิธีเรียนจากคนเก่งและเอื้ออาทรต่อคนอ่อน คนอ่อนก็จะได้รับความช่วยเหลือ
และส่งเสริมจากคนเก่งแล คนปานกลาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการสอนซ่อมเสริม ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะจบ
ลงด้วยเกมและการแข่งขัน ส่วนคะแนนจะใช้คะแนนรวมทัง้ กลุม่ เป็นหลัก ดังนัน้ สมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือ
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กันเรียนรู้ เพื่อท�ำให้คะแนนสูงและชนะเกม ส่วนครูมีหน้าที่ตั้งกติกาให้รัดกุม เพื่อให้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถเรียนรูร้ ว่ มกันและได้ความรูเ้ ท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์,
2549, หน้า 45)
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีหลายรูปแบบ อาทิ STAD, TGT, JGSAW, TAI, LT, NHT, และ Co
op Co op เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
กลุ่มละ 4-5 คน โดยแบ่งเป็น เก่ง ปานกลาง และอ่อน ส่วนเทคนิคที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาคณิตศาสตร์คอื เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) เนือ่ งจากเป็นเทคนิคทีผ่ สมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized
Instruction) เข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ลงมือท�ำ
กิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการสอนแบบ TAI นั้น ก�ำหนดให้นักเรียนซึ่งมี
ความสามารถแตกต่างกันมาท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คนเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือเป็นคะแนนเฉลีย่
ทัง้ กลุม่ และเป็นคะแนนรายบุคคล การทดสอบนักเรียนนัน้ ต่างคนต่างท�ำ แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน ดังนัน้
นักเรียนซึ่งเรียนเก่งจึงพยายามช่วยนักเรียนซึ่งเรียนอ่อนเพราะจะท�ำให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้นและ
นักเรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเองเพือ่ ไม่ให้คะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ต�ำ่ ลง และครูมรี างวัลเป็นแรงเสริมโดย
รางวัลจะได้รับเป็นรายกลุ่มซึ่งการเสริมแรงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการร่วมมือกันท�ำงานของนักเรียนภายใน
กลุ่ม (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549, หน้า 45)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสอน
ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ซึ่งสรุปปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการสอนของผู้วิจัย มีดังนี้ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต�่ำ  คือ
ปีการศึกษา 2556 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 56.00 (โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, 2556,
หน้า 5) ปีการศึกษา 2557 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 62.25 (โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ,
2557, หน้า 5) ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก�ำหนด คือ ร้อยละ 70.00 2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรมและไม่คุ้นเคยกับชีวิตประจ�ำวัน จึงเกิดความ
รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3) ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากวิชา
คณิตศาสตร์ที่เปิดสอนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนทุกคนและได้
ผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ท�ำให้นักเรียนมีความเครียด ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังสูงและต้องเรียน
ให้เข้มและครอบคลุมทุกเนื้อหา แม้ผู้สอนได้เร่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเรียนตามหลักสูตร
ก�ำหนด โดยการสอนซ่อมเสริมส�ำหรับนักเรียนแต่ละปีการศึกษา แต่ในเวลาที่จ�ำกัดการสอนโรงเรียนมี
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่อนข้างมากและการสอนซ่อมเสริมขาดสือ่ อุปกรณ์ ท�ำให้
การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลให้ผู้เรียนไม่
สนใจเบือ่ หน่ายต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4) ปัญหาด้านการสอนทีค่ รูยงั ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง กิจกรรม
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การถ่ายทอดของครูให้กับนักเรียนไม่ครบตามจุดประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นเพียงการฟัง การปฏิบัติตาม การให้การบ้านขาดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็น
ท�ำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ขาดการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียน 5) ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการ
สอนหรือนวัตกรรมอื่น ๆ ครูขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และไม่สามารถผลิตได้เอง เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม และ 6) ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า เครื่องมือวัด
และประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ เนื่องจากการสร้างส่วนใหญ่ลอกต�ำรา
หรือข้อสอบจากต�ำราต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์หลักสูตร ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
วัดไม่ครอบคลุมทัง้ พุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั จิตพิสยั และไม่ได้ทดลองหาคุณภาพก่อนน�ำมาใช้วดั ผลกับนักเรียนจริง
และครูไม่นำ� ผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุง่ เพียงการวัดเพือ่ ตัดสินการเรียน
เท่านั้น
จากการศึกษางานวิจัยของ พจณีย์ กาญจนเสนา (2556, บทคัดย่อ) พบว่า ชุดการเรียนรู้เรื่อง
สมการและการแก้สมการ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และ
สามารถท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ
งานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย์ (2552, บทคัดย่อ) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI
มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� ชุดการเรียนรูเ้ รือ่ ง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ซึ่งคาดหวังว่าพัฒนา
ชุการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
รูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ และ
การคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.4 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
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3. สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนทีผ่ า่ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบถึงผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส�ำหรับใช้ในสถานศึกษา
4.2 เป็นแนวทางในการเปลีย่ นบทบาทของครูจากผูส้ อนมาเป็นผูส้ ร้างสถานการณ์ ผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำ 
และให้ค�ำปรึกษาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
4.3 เป็นข้อสนเทศในด้านการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค TAI เพื่อแก้ปัญหาการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
เหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่มี 2 ห้องเรียน จ�ำนวน
63 คน (โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, 2559, หน้า 9)
		
2) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 32 คน (โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ, 2559 หน้า 12) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจาก
การจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถทุกห้อง (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 53)
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประกอบด้วย
1) ชุดการเรียนรู้ มีจ�ำนวน 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยม ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งที่ไม่มีตัวทด
ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งที่มีตัวทด
ชุดที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่ง
ชุดที่ 4 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่ง
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เล่มที่ 2 การลบทศนิยม ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย
ชุดที่ 2 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งที่มีการกระจาย
ชุดที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่ง
ชุดที่ 4 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่ง
เล่มที่ 3 การคูณทศนิยม ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งกับจ�ำนวนนับ
ชุดที่ 2 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองต�ำแหน่งกับจ�ำนวนนับ
ชุดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง
ชุดที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
ชุดที่ 5 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
ชุดที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมระคน
ชุดที่ 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการคูณทศนิยมระคน
2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิยม จ�ำนวน 15 แผน
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 20
ข้อ ตามวิธกี ารของ ลิเคร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543,หน้า 30)
5.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ โดยหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้
(E1/E2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ (E.I.) หาความเที่ยงตรงแบบทดสอบ (Content
Validity) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อของแบบทดสอบ (Discrimination Power/DP) และหาค่าความเชือ่
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) ดังนี้
5.5.1 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยน�ำชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอนและด้านวัดผลประเมินผลการ
ศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ น�ำคะแนนที่ได้จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปจึงถือว่าเป็นชุดการเรียนรู้ที่ใช้ได้
		
5.5.2 น�ำชุดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค
TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของนวัตกรรมดังต่อไปนี้
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1) ทดลองแบบรายบุคคล (One to One Testing) เป็นการทดลองกับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นนักเรียนทีม่ รี ะดับสติปญ
ั ญาเก่ง ปานกลางและอ่อน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2) ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ได้น�ำชุดการเรียนรู้ที่การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวก การ
ลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง ปานกลางและอ่อน เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดการเรียนรู้ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
3) ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้น�ำชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ทีป่ รับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ำ� นวน 30 คน
เมื่อทดสอบก่อนเรียนแล้ว ได้ให้นักเรียนเรียนจากชุดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
		
5.5.3 น�ำชุดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปใช้
จริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
		
5.5.4 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านเนือ้ หา ด้านสือ่ การเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล
การศึกษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในเชิงเนือ้ หา ความเหมาะสมของวิธกี ารวัดประเมินผล และเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้
		
5.5.5 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
ความสอดคล้องด้านดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าระหว่าง
0.80-1.00 และค�ำชี้แจงรายละเอียดในการสอบ เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
(สมนึก ภัททิยธนี, 2545, หน้า 218-220)
		
5.5.6 สร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจ เป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสอบถามความพึงพอใจ 4 ตอน ด้านการจัดกิจกรรม
ในการเรียน 7 ข้อ ด้านบรรยากาศในการเรียน 7 ข้อ ด้านระยะเวลาในการเรียน 3 ข้อ และด้านวิธีการ
ประเมินผลการเรียน 3 ข้อ โดยให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปจึงถือว่าเป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ใช้ได้
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
		
5.6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, หน้า 220-221)
การหาค่าความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยค�ำนวณ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
หน้า 84) การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้วธิ ขี องเบรนแนน
(Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี, 2556, หน้า 214) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett Method) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 96) การหาคุณภาพ
ของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยการหาค่าความเที่ยงตามวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา
(a -Coefficint) ของครอนบาด (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99-101)
		
5.6.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้แก่ การหาความ
สอดคล้องระหว่างแบบสอบถามรายชื่อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดโดยใช้สูตรการตรวจสอบคุณภาพของ
นวัตกรรม (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, หน้า 220-221) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์ 75/75 ใช้สูตร E1/E2 (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549, หน้า 98-99) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) โดยใช้วิธี
การของกูดแมนและชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี, 2545, หน้า 31-35)
		
5.6.3 สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมุตฐิ าน ได้แก่ การวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบโดยการเปรียบ
เทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สูตร
Dependent Sample t-test (สุรวาท ทองบุ, 2550, หน้า 129)
6. ผลการวิจัย
6.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.67 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2) เท่ากับ 80.43 ดังนั้น
แสดงว่า ชุดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบกรสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/80.43
ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย เท่ากับ 13.12 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย เท่ากับ 12.31
6.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ดังนี้ ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5889 คิดเป็นร้อยละ 58.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 3.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 2.97 แสดงว่า
คะแนนนักเรียนที่ท�ำแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกันมากกว่าสอบก่อนเรียน ส่วนค่าเฉลี่ยจาก
คะแนนนักเรียนที่ท�ำแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.13 และจากค่าเฉลี่ยจากคะแนนนักเรียนที่ท�ำ
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แบบทดสอบก่อนเรียนมีคา่ เท่ากับ 15.72 สรุปได้วา่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การ
ลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับประถมศึกษาปีที่ 5 มีการพัฒนามากขึ้น
6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุม่ สาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( )
เท่ากับ 15.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.36 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ) เท่ากับ 24.13 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.97 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ได้ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.86 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.35 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีขอ้ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 2 ข้อ ได้แก่ เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการท�ำงานเป็นกลุ่ม และ นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์จากการท�ำกิจกรรม
( =4.97)
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/80.43 หมายความว่า นักเรียนท�ำคะแนนทดสอบย่อยแต่ละจุดประสงค์และ
แบบฝึกทักษะแต่ละชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 และท�ำคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.43
แสดงว่า ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจมาจาก
7.1.1 ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ทีส่ ร้างขึน้ นัน้
ได้ผา่ นกระบวนการด�ำเนินการสร้างอย่างถูกต้องโดยอาศัยหลักการจิตวิทยาและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
และด�ำเนินการสร้างอย่างเป็นขัน้ ตอน คือ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์หลักสูตร คูม่ อื ครู เนือ้ หา ตัวชีว้ ดั และการวัดผล
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ประเมินผล ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้ที่ดีมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ค�ำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน และให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
มีความน่าสนใจ จัดเรียงเนื้อหาจากรูปธรรมไปหานามธรรม จากง่ายไปหายาก ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจ
การเรียนมากขึ้น และมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่ท�ำ
7.1.2 ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ผ่าน
กระบวนการหาคุณภาพมีการตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นชุดการเรียนรู้ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับ กชกร
พัฒเสมา (2558, หน้า 57-63) ได้ท�ำการพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.20 / 80.33 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับ พจณีย์ กาญจนเสนา (2556, หน้า 320-329) ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องสมการ
และการแก้สมการ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดการเรียนรูเ้ รือ่ งสมการและการแก้สมการ
มีประสิทธิภาพ 84.03/82.00 ดัชนีประสิทธิผล 0.56 โดยที่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้ชดุ การเรียนรูห้ ลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
7.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.5889 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.89 หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ท�ำให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 58.89 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI นั้น ใช้วิธีการจัดกลุ่มการเรียนรู้โดยการคละเด็กที่มีความ
สามารถต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัว และ
ศักยภาพในตนเองร่วมมือกันภายในกลุ่มในการด�ำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลส�ำเร็จได้
โดยสมาชิกมีบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนในกลุม่ ทุกคนมีความตระหนักและตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ ประยูร กรุงรัมย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ พบ
ว่าแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพ 84.70/79.70 และมีดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีค่าเท่ากับ 0.6672 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบการสอนแบบร่วม
มือเทคนิค TAI เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทั้ง
15 ชุดด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ครั้งนี้ ท�ำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม มากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ร่วมกันค่อนข้างดีถึงดีมาก และมากกว่าก่อนเรียนเนื้อหาที่เป็นปัญหา ที่เกิด
ขึน้ เมือ่ ปีการศึกษา 2558 ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะชุดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรือ่ ง
การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสือ่ การสอนทีน่ ำ� เสนอความ
รู้ในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ เรียกว่า “ชุด” แต่ละชุดจะบรรจุค�ำอธิบาย เนื้อหา ตัวอย่างและ
แบบฝึกหัดเริ่มจากง่ายไปหายากขึ้นตามล�ำดับ และมีค�ำเฉลยอยู่ท้ายชุดการเรียนรู้แต่ละชุด ซึ่งนักเรียน
สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของตนเองได้ทนั ที นับว่าเป็นการเสริมแรงให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยตนเองได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสุพจน์ ลานนท์ (2557, หน้า 57-63) ได้ท�ำการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด
มีความเหมาะสม ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ
การคิดค�ำนวณโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ด้วยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดค�ำนวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และการพัฒนาถูกต้องตามหลัก
วิชาการ รวมทั้งมีรูปแบบเหมาะสมส�ำหรับนักเรียน ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก�ำหนดไว้ การวิจัยปรากฏผลดังกล่าว ทั้งนี้เพราะความ
เหมาะสมของการสร้างและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งกิจกรรมการเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน นักเรียนได้รว่ มท�ำงานในรูปแบบฝึกหัดทัง้ รายบุคคลและกลุม่ การเรียนการสอนมีขนั้ ตอนชัดเจน
กิจกรรมการสอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม นักเรียนและ เพื่อนๆ ได้ร่วมกัน
วางแผนและร่วมท�ำงานทุกชั่วโมง นักเรียนได้แลกเปลี่ยนผลงานได้เสนอผลงานของตนเองและของกลุ่ม
มีโอกาสวิจารณ์ผลการทดลองหรือผลงานของตนเองและเพือ่ นอยูเ่ สมอ สามารถสรุปความรูแ้ ละขัน้ ตอนการ
เรียนรูแ้ ต่ละชัว่ โมงด้วยตนเอง นักเรียนมีโอกาสสรุปขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ ละแต่ละเนือ้ หาด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถน�ำความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ในวิชาอืน่ และในชีวติ ประจ�ำวัน นักเรียนได้ศกึ ษาเพิม่ เติม
จากการมอบหมายของครูผู้สอนและความสนใจของตนเอง สื่อการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 227

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ประกอบกับมีรูปแบบที่เหมาะสม ในการประเมินผลงาน และครูน�ำผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูเ่ สมอจึงถือว่า กิจกรรมการเรียนโดยใช้ชดุ การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่สร้างขึ้นถูกต้องตามหลักวิชาการและส่งผลดีต่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี (2550, บทคัดย่อ) ปีที่ 4 พบว่า ชุดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เรื่องเงินทองของมี
ค่า อยู่ในระดับมาก
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
8.1.1 ก่อนน�ำชุดการเรียนรู้ไปใช้ ควรศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือครู
8.1.2 ควรจัดเตรียมชุดการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนรู้
8.1.3 ครูควรให้ก�ำลังใจ ยกย่องชมเชยแก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนานวัตกรรม
8.2.1 รูปภาพที่น�ำมาประกอบในชุดการเรียนรู้ควรปรับให้น่าสนใจตามยุคสมัย
8.2.2 นักเรียนบางคนอาจต้องการเพื่อนที่สนิทกันอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อความสุขในการเรียนรู้
จึงควรแบ่งกลุ่มตามความชอบของนักเรียน
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แบบเปิด กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม.. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุรวาท  ทองบุ. (2550). การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์.
10. ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สมนึก ภัททิยธนี อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเชี่ยวชาญการวิจัยทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
นาคุณทรง อาจารย์ประจ�ำสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ว่าทีร่ อ้ ยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม อาจารย์ประจ�ำสาขา
วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม นางสุภาพ จันทร์คำ� จร ครูเชีย่ วชาญ สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นางปรารถณา ผ่านสถิน ครูเชี่ยวชาญ
สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อการสอนคณิตศาสตร์
นางสาวจินตนา บุญญะปาตัง ครูเชีย่ วชาญ สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
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ขอขอบคุณ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่กรุณาอ�ำนวยความสะดวกในการทดลองใช้ และร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท�ำให้การวิจัยส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขออุทศิ เพือ่ บูชาพระคุณแด่บดิ ามารดา
ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�ำความส�ำเร็จในชีวิต
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