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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวนจริง

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 (2) หา

ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเรือ่ง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI การวิจัยนี้เปนการ

วิจัยแบบเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท่ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดทุงครุ 

(พึ่งสายอนุสรณ) จำนวน 45 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ชุดฝกทักษะ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดฝกทักษะเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/79.56 (2) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 0.6427 

แสดงวา ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ TAI..เรื่อง..ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวน

จริง โดยรวมอยูในระดับมาก  

คำสำคัญ: ชุดฝกทักษะ เทคนิคการสอนแบบ TAI 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to develop the mathematics skill package on basic 

knowledge in real numbers by using TAI teaching method to be efficient at the 75/75 criterion; (2) To 

study effectiveness index of their learning achievements through using TAI teaching method with the 

programmed learning sets; and (3) to examine their satisfaction towards mathematics learning on basic 

knowledge in real numbers by using TAI teaching method.  

This research was an experimental research. The sample used in the research were 

Mathayomsuksa 2 students in the first semester of the academic year 2021 of Watthungkhru 

Mathayomsuksa School,selected by simple random sampling method. The research instruments were: 

(1) Ten learning plans about basic knowledge in real numbers by using TAI teaching method for 
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Mathayomsuksa 2 students; (2) Ten sets of the mathematics skill package on basic knowledge in real 

numbers by using TAI teaching method for Mathayomsuksa 2 students; and (3) Twelve items learning 

achievement test of multiple choices.  

The research results were revealed as follows: (1) The mathematics skill package developed by 

the researcher on basic knowledge in real numbers by using TAI teaching method was efficient at 

81.03/79.56; (2) The effectiveness index of their learning using mathematics skill package on basic 

knowledge in real numbers by using TAI teaching method has amounted to 0.6427. Therefore, learners 

have 64.27% progress in learning; and (3) Students’ opinion towards mathematics learning by using the 

skill package and TAI teaching method was at high level.  

Keywords: Mathematics Skill, TAI Teaching Method 

 

บทนำ 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญตอการการพัฒนาความคิดของมนุษยทาใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551: น.47)  

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ หรือเรียกโดยยอ “สทศ.” ไดประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)..ปการศึกษา..2562 ซึ่งพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET..ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 มีคะแนนวิชาคณิตสาสตรเฉลี่ยอยูท่ี 32.40 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50..ซึ่งถือวาต่ำมาก ดวยเหตุน้ีสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนตาง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ 2558:..ออนไลน) และจาก

ขอมูลคะแนน..O-NET จากการสัมภาษณครูหองวิชาการ พบวาคะแนนสอบ O-NET ในปการศึกษา 2562 ของนักเรียน 

โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย.27.91.จากคะแนนเต็ม.100.

ซึ่งต่ำกวาเกณฑรอยละ 50  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI เปนการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียนแบบ

รวมมือและการสอนแบบรายบุคคลเขาดวยกัน (กฤษฎา ขวัญถาวร, 2554: 2-3)  

เนื่องดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมีความกาวหนาและมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แบบฝกทักษะเปน

สื่อการเรียนรูชนิดหน่ึง ท่ีนักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำไป

แกปญหาเปนรายบุคคลและรายกลุม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ครูผูสอนใชในการประเมินผลการจัดการเรียนรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดี (อุษณีย เสือจันทร, 2552: 18)  

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI ซึ่งผูวิจัยเลือกเน้ือหา เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนวัดทุงครุ (พ่ึงสายอนุสรณ) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ

กับเทคนิคการสอนแบบ..TAI..เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดานประชากร  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี..1 ภาคเรียนท่ี..1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด

ทุงครุ (พ่ึงสายอนุสรณ) จำนวน 5 หองเรียน รวมท้ังหมด 217 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรู เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2. ตัวแปรตาม ไดแก  

2.1 ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิคการ

สอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2.2 ประสิทธิผลชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอน

แบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดฝกทักษะกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจรงิ  

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  

 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดำเนินการทดลองดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โดยใชเวลาใน

การทำวิจัยท้ังหมด 12 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง แบงเปนเวลาในการสอน 10 คาบ และเวลาในการทดสอบ 2 คาบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

การจัดการเรยีนการสอน เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจรงิ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช แบบ

ฝกทักษะกับเทคนิคการสอน แบบ TAI 

1 ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจรงิ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

2 ประสิทธิผลชุดฝกทักษะวิชาคณติศาสตร เรื่อง ความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 

3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

จำนวนจริง 
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วิธีดาเนินการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิค

การสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 โดยผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

5. การวิเคราะหขอมูล  

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องความรู เบื้องตนเกี่ยวกับระบบ

จำนวนจริง โดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI 

รายการคะแนน N คะแนนเตม็ X� S.D. 
รอยละของ 

คะแนนเฉลีย่ 

ผลการประเมินระหวางเรียน 30 204 165.30 13.47 81.03 

ผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 30 30 23.87 2.40 79.56 

 

ตารางท่ี 2 แสดงดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

รายการคะแนน N คะแนนเตม็ คะแนนรวม คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

ผลการทดสอบกอนเรียน 30 30 385 
0.6427 

ผลการทดสอบหลังเรียน 30 30 716 

 

 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวน

จริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผู เร ียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ชุดทักษะเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.03/79.56  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผูเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI.เรื่อง.ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง.อยูในระดับมากทุกรายการ 
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อภิปรายผล  

1. ประสิทธิภาพของชุดทักษะเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/79.56 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้ เปนเพราะในการสรางชุดฝกทักษะนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและการสรางชุดการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ มีการวางแผน การจัดลำดับเน้ือหาและข้ันตอนการเรียนรู ผูเรียนสามารเขาใจในเน้ือหาสาระไดงาย  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผูเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะ ข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการ

ทำงานแบบกลุมรวมมือ โดยท่ีแบบฝกทักษะไดผานการสรางท่ีเหมาะสมแกวัยของนักนักเรียน  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ..TAI พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 .มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.17 ซึ่งอยูใน

ระดับมาก แสดงวา วิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนาไปใช  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI.จำเปนตองใชเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนั้นครผููสอน

จะตองวางแผนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด  

2. ครูผูสอนควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ.TAI..เพ่ือเตรียมความพรอมกอนสอน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ.TAI กับการเรียนแบบปกติ หรือ 

การเรียนรูในรูปแบบตางๆ  

 2. ควรศึกษาความคงทนตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI 
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