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ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 
The implementation of mathematic exercise book results on the topic of 

“the Plus” to develop the learning achievement by using cooperative 
learning with TAI technique of the Pratomsuksa 2 

of Leangthon Nonsomboon School 
 

พิสิฐ เทพไกรวัล1, จรรยพร ล้นเหลือ2 
ฐิติรัตน์  ชอร์3, ทิพวรรณ คันธา4 

ชีวิน อ่อนละออ5, จินตนา ภารสุวรรณ์6 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบลวก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
1) กลุ่มเป้าหมาย ประชากร ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำนวน 18 คน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) 
แบบฝึกทักษะวิชาคณิศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีระสิทธิภาพ 77.77/86.25 (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75  
  2. ผลการทดสอบห้องเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื ่องการบวกโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥=4.63, S.D.=1.97) 
 
คำสำคัญ: ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์, พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
   The objectives of this research were to: 1) develop the mathematic exercise book on the topic of 
“The Plus” for Pratomsuksa 2 students to have the efficiency criteria 75/75, 2) compare the before and after 
learning achievement by using the exercise book and 3) study the satisfaction of the students who learned 
with this skill book. The purposive sampling were 18 Pratomsuksa 2 at Leangthon Nonsomboon School. 
 The instruments were; 1) lesson plans, 2) the mathematic skill book, 3) learning achievement test 
and 4) the satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, mean, and S.D. 
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1-5อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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The results:  
  1. The efficiency of the mathematic skill book with TAI technique of P. 2 students was at 
77.77/86.25 E1/E2 Criteria higher it was than the setting criteria 75/75.  
  2. The after learning achievement of the students who learned with TAI technique and the 
skill exercise was higher than before learning. 
  3. The satisfaction of the students towards the mathematic skill exercise with TAI technique 
was at the “most” level (𝑥𝑥= 4.63, S.D. = 1.97). 
 
Keywords : The implementation of mathematic exercise book results, develop the learning achievement 
 
บทนำ 
   กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของ
โลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการ และสังคมโลกในยุค
ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทำให้ต้องคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว จึงเป็นแรงผลักดัน
สำคัญที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยในยุคใหม่ เน้นสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
จัดกิจกรรมให้ผ ู ้ เร ียนได้เร ียนรู ้จากประสบการณ์จร ิง 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของ
มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป ็นระบบม ีแบบแผน  สามารถว ิ เคราะห ์ป ัญหาหร ือ
สถานการณ์ได้อย่างถี ่ถ ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ  ์
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังพัฒนามนุษย์
ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จริง 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) การจัด
หลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของไทยที่ผ่านมายังไม่
ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เมื ่อพิจารณาจากผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับ
เขตพื ้นที ่การศึกษาหรือระดับประเทศ จะเห็นว ่าว ิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยกว่าวิชาอื่น 
ๆ ซึ่งหลายฝ่ายพยายามที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งด้านการพัฒนา
ครูผู้สอนผ่านไปยังนักเรียนหรือพัฒนาที่ตัวนักเรียนเอง ซึ่งก็
มีส่วนทำให้นักเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนในเขตชนบทที่ขาดความพร้อมทางสติปัญญา ขาด
แคลนครู สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและจำเป็น จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า แบบฝึกทักษะ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และนำแบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการอสนวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวก ซึ่งเป็น
เนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่จะต้องใช้เรียนใน
ระดับสูงขึ้นไปเพราะถ้านักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ดีแล้ว ก็
จะเป็นปัญหากับการเรียนในระดับสูงขึ้นไป ผู้วิจัยมุ่งหวังว่า 
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 
เพิ ่มขึ ้น เก ิดทักษะพื ้นฐานในการคิดคำนวณ สามารถ
นำไปใช้ในการเรียนระดับสูงขึ้นไป และสามารถนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ ื ่อศ ึกษาผลการใช ้แบบฝ ึกท ักษะว ิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพ 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. กลุ ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนเลิงถ่อน 
โนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันประถมศึกษา
ปีที ่2 จำนวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้ และตรวจสอบคุณภาพ โดยเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ ์2) สร้างแบบ
ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 3) สร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 
4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 
 3. การเก็บข้อมูล 1) ดำเนินการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์  
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 จำนวน 4 แผน ใช้เวลา 4 ชั ่วโมง  
2) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ครบทุก
แผนซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ แล้วตรวจ
ให้คะแนน วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ (t-test) 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI โดยการประเมินตนเองตามแบบประเมินความ
พึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ หลังจากเรียนครบครบทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลและแปลผลข ้อม ูล  
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ส ูตรการหาค่า E1/E2 2) วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่าสถิติ t-test 3) วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามมาตราส่วนประมาณค่า 
(RatingScale)  
 
ผลการวิจัย  
   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ
ของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากคะแนนการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะ รวมกับคะแนนการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนแบบฝึกทักษะแต่ละชุดรวมกัน ปรากฏผล ดังนี้ 

 
 ตารางที่ 1 

ลำดับที่ ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 2 
(10) 

ชุดที่ 3 
(10) 

ชุดที ่4 
(10) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(กระบวนการ : E1) 

(40) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(ผลลัพธ์ : E2) 

(40) 
1 4 5 4 7 20 27 
2 7 9 8 9 33 39 
3 5 6 5 6 22 27 
4 8 10 7 10 35 37 
5 6 10 9 10 35 38 
6 8 10 10 10 38 39 
7 7 8 6 8 29 33 
8 5 7 7 9 28 30 
9 8 10 7 10 35 37 
10 7 9 7 9 32 35 
11 6 7 6 8 27 32 
12 6 8 7 8 29 35 
13 8 10 9 10 37 39 
14 8 10 9 10 37 38 
15 7 9 8 9 33 35 
16 7 8 6 8 29 33 
17 8 10 8 9 35 36 
18 5 7 6 8 26 31 
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แผนการจัดการเรียนรู ้ และตรวจสอบคุณภาพ โดยเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ ์2) สร้างแบบ
ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 3) สร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 
4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก 
 3. การเก็บข้อมูล 1) ดำเนินการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์  
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 จำนวน 4 แผน ใช้เวลา 4 ชั ่วโมง  
2) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ครบทุก
แผนซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ แล้วตรวจ
ให้คะแนน วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ (t-test) 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI โดยการประเมินตนเองตามแบบประเมินความ
พึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ หลังจากเรียนครบครบทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลและแปลผลข ้อม ูล  
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ส ูตรการหาค่า E1/E2 2) วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่าสถิติ t-test 3) วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามมาตราส่วนประมาณค่า 
(RatingScale)  
 
ผลการวิจัย  
   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ
ของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากคะแนนการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะ รวมกับคะแนนการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนแบบฝึกทักษะแต่ละชุดรวมกัน ปรากฏผล ดังนี ้

 
 ตารางที่ 1 

ลำดับที่ ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 2 
(10) 

ชุดที่ 3 
(10) 

ชุดที่ 4 
(10) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(กระบวนการ : E1) 

(40) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(ผลลัพธ์ : E2) 

(40) 
1 4 5 4 7 20 27 
2 7 9 8 9 33 39 
3 5 6 5 6 22 27 
4 8 10 7 10 35 37 
5 6 10 9 10 35 38 
6 8 10 10 10 38 39 
7 7 8 6 8 29 33 
8 5 7 7 9 28 30 
9 8 10 7 10 35 37 
10 7 9 7 9 32 35 
11 6 7 6 8 27 32 
12 6 8 7 8 29 35 
13 8 10 9 10 37 39 
14 8 10 9 10 37 38 
15 7 9 8 9 33 35 
16 7 8 6 8 29 33 
17 8 10 8 9 35 36 
18 5 7 6 8 26 31 

ลำดับที่ ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 2 
(10) 

ชุดที่ 3 
(10) 

ชุดที่ 4 
(10) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(กระบวนการ : E1) 

(40) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(ผลลัพธ์ : E2) 

(40) 
18 5 7 6 8 26 31 

 รวม 560 621 
ค่าเฉลี่ย 31.11 34.50 
ร้อยละ 77.77 86.25 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 5.19 3.88 
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างเรียนทั้งหมด E1 = 77.77 E2 = 86.25 

 
  จากตารางที ่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จะมีค่า 
E1/E2 ท่ีระดับ 77.77/86.25 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้ 

 
  ตารางที่ 2 

เลขที่ ก่อนเรียน หลังเรียน D D2 
คะแนน (10) คะแนน (10) 

1 4 7 3 9 
2 5 8 3 9 
3 3 6 3 9 
4 6 9 3 9 
5 8 10 2 4 
6 9 10 1 1 
7 7 9 2 4 
8 5 7 2 4 
9 7 10 3 9 
10 6 9 3 9 
11 5 8 3 9 
12 7 9 2 4 
13 9 10 1 1 
14 8 10 2 4 
15 8 10 2 4 
16 9 10 1 1 
17 7 9 2 4 
18 6 8 2 4 
รวม 119 159 40 98 
C  6.61 8.83 2.22 5.44 

S.D. 1.75 1.25 0.73 3.11 

    จากตารางที ่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนที ่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือแบบร่วมมือ

เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 จากการ
ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.61 (S.D. = 1.75) และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.83 (S.D. = 1.25) 
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 ตารางที่ 3 
ผลคูณของจำนวนนักเรียน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม E.I ก่อนเรียน หลังเรียน 

180 119 159 0.75 
   
    จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดย
ใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเร ียนชั ้น

ประถมศึกษาปีที ่2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ 0.75 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 

  
 ตารางที ่4 

การทดสอบ จำนวนนักเรียน 𝑥𝑥 S.D. D D2 ค่า t P-value 
ก่อนเรียน (10) 18 6.61 1.75 40 98 5.62 0.00* 

หลังเรียน (10) 18 8.83 1.25 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
    จากตารางที ่ 4 พบว่า ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร ์
เรื่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2 มีคะแนนสูงขึ้น และจากการ

ทดสอบค่า (t-test) พบว่า คะแนนสอบระหว่างเร ียนมี
ค่าเฉลี่ย 6.61 และทดสอบหลังเรียน 8.83 แสดงว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
   ตารางที่ 5 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ รายการ ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

2.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนอย่างจริงจัง 4.83 0.41 มากที่สุด 
3.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน 4.50 0.55 มาก 
4.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น 4.83 0.41 มากที่สุด 
5.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความกระตือรือร้นชวนติดตาม 4.67 0.52 มากที่สุด 
6.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 4.33 0.52 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
7.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนมากขึ้น 4.67 0.52 มากที่สุด 
8. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนรับรู้ความรู้ 
ความสามารถ ของตนเอง 

4.50 0.55 มากที่สุด 

9.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความรู้ 
ความสามารถ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

10.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือความรู้ในส่วน
ที่ไม่เข้าใจ 

4.33 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.63 1.97 มากที่สุด 
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 ตารางที่ 3 
ผลคูณของจำนวนนักเรียน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม E.I ก่อนเรียน หลังเรียน 

180 119 159 0.75 
   
    จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดย
ใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเร ียนชั ้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ 0.75 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 

  
 ตารางที ่4 

การทดสอบ จำนวนนักเรียน 𝑥𝑥 S.D. D D2 ค่า t P-value 
ก่อนเรียน (10) 18 6.61 1.75 40 98 5.62 0.00* 

หลังเรียน (10) 18 8.83 1.25 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
    จากตารางที ่ 4 พบว่า ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร ์
เรื่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2 มีคะแนนสูงขึ้น และจากการ

ทดสอบค่า (t-test) พบว่า คะแนนสอบระหว่างเร ียนมี
ค่าเฉลี่ย 6.61 และทดสอบหลังเรียน 8.83 แสดงว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
   ตารางที่ 5 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ รายการ ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

2.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนอย่างจริงจัง 4.83 0.41 มากที่สุด 
3.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน 4.50 0.55 มาก 
4.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น 4.83 0.41 มากที่สุด 
5.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความกระตือรือร้นชวนติดตาม 4.67 0.52 มากที่สุด 
6.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 4.33 0.52 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
7.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนมากขึ้น 4.67 0.52 มากที่สุด 
8. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนรับรู้ความรู้ 
ความสามารถ ของตนเอง 

4.50 0.55 มากที่สุด 

9.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความรู้ 
ความสามารถ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

10.แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือความรู้ในส่วน
ที่ไม่เข้าใจ 

4.33 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.63 1.97 มากที่สุด 
  

    จากตารางที่ 5 พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ครบทั้ง 4 ชุด นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥= 4.63, S.D.=1.97) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 3 ข้อ ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ แบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้นักเรียนสนใจการ
เรียนอย่างจริงจัง แบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนดีขึ้น (𝑥𝑥=4.83, S.D.=0.41) ส่วนข้อที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่ำสุดคือ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนมีเวลาในการเรียนมากขึ้น (𝑥𝑥=4.33, S.D.=0.52) 
 
สรุปผลการวิจัย 
   จากการว ิจ ัย ผลการใช ้แบบฝ ึกท ักษะว ิชา
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏผล ดังนี ้
    1. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง  
การบวก โดยใช ้การเร ียนร ู ้แบบร ่วมม ือ เทคน ิค TAI  
เพ ื ่ อพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน  ของน ัก เร ียน 
ช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  2 มีประส ิทธ ิภาพ 77.77/86.25  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที ่ม ีต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
   ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่องการ
บวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
อภิปรายผล ดังนี ้ 
    1. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
ทั ้งน ี ้อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกทักษะที ่พ ัฒนาขึ ้นผ ่าน
กระบวนการสร้างอย่างมีระบบตามตอน และยังผ่านการหา
ประสิทธิภาพ โดยผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่

ปรึกษา สอดคล้องกับพรพรรษา เชื้อวีระชน (2553) ได้ทำ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลวิจัยพบว่า 
ผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร ์
เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก และ
ทองจันทร์ ปะสีรัมย์ (2555) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เร ื ่อง การบวกลบเศษส่วน สำหรับ
น ัก เร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 ผลการว ิจ ัย  พบว ่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกและการลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.67 ซึ ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่อง การ
บวกและการลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิ วัฒนาอุดมชัย, 2556 
ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เรื ่อง การบวกลบคูณหารระคน โดยใช้รูปแบบร่วมมือกัน
สร้างสรรค์ความรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต์ 
(Constructivist Theory) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย 
พบว่า ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื ่อง
บวกลบคูณหารระคน โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์
ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 
Theory) มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ มีขั ้นตอน
กระบวนการสร้างที่ดีเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ดารณี ปานทอง (2551) ได้ทำวิจัย
เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน
ในการเรียนรู้และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ
แบบกลุ ่มช ่วยเร ียนรายบุคคล (TAI) กับว ิธ ีสอนปกติ” 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
วิธีสอนแบบร่วมมือแบบกลุ ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
มีความคงทนในการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับ ธัญลักษณ ์
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พัฒนากุล (2550) ได้ศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
และความคงทน ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบ TAI ก ับการเร ียนเพ ื ่อรอบร ู ้ ผลการว ิจ ัย พบว ่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ TAI สูงกว่าก่อนเรียน 
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก
ทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบ
ของสื่อ ด้านความรู้สึกต่อคุณค่า และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู ้แบบร่วมมือช่วยกันหาคำตอบ ซึ ่งสอดคล้องกับ  
ทองจันทร์ ปะสีรัมย์ (2555) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื ่องการบวกลบเศษส่วน สำหรับนักเรียน 
ชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ 
ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่องการบวกลบเศษส่วน 
สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยม ศึกษาปีที ่ 1 พบว่า นักเรียน 
มีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.68 และความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ พรเพ็ญ สมบัติมาก (2560) ทำวิจัย
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู ้ 7 ขั ้น เรื ่องหน่วยของสิ ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้และเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง หน่วย
ของสิ่งมีชีวิตและกรบวนการการดำรงชีวิตของพืช สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเมินใน 3 ด้าน คือ ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ปรากฏผลการ
ประเมินโดยภาพรวมทั ้ง 3 ด้าน อยู ่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.43 และมีค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.56 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
  1. ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื ่อง การบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

  2 .  ก ่อนเร ียนด ้ วยแบบฝ ึกท ักษะว ิชา
คณิตศาสตร์ ครูควรทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อน และ
ปรับพื้นฐานความรู้ให้มีความพร้อมก่อนทำแบบฝึกทักษะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
  1. ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำ
แบบฝึกทักษะไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
  2. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาอื่นๆ 
และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะกับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
  2. ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เช่น เจตคติ ความคงทน
ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
  1. ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื ่อง การบวก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

  2 .  ก ่อนเร ียนด ้ วยแบบฝ ึกท ักษะว ิชา
คณิตศาสตร์ ครูควรทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อน และ
ปรับพื้นฐานความรู้ให้มีความพร้อมก่อนทำแบบฝึกทักษะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
  1. ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำ
แบบฝึกทักษะไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
  2. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาอื่นๆ 
และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะกับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
  2. ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เช่น เจตคติ ความคงทน
ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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