
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 
TGT ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงันี$  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี�ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 ∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    ยกกาํลงัสอง 
 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั$ งนี$   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี$  
 ตอนที�  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 ตอนที�  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต       
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 ตอนที�  3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดั   
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต     
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 
ตาราง  4  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต  

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 
ก่อนเรียน 40 30 10.73 2.08 

455 5521 24.18* .000 
หลงัเรียน 40 30 22.10 2.62 

 
*p < .05 

 
  จากตาราง  4   แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียน       
มีค่าเท่ากบั 10.73 คะแนน หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 22.10  คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�      
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบวา่ นกัเรียน     
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
 ตอนที�  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต        
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 
ตาราง  5  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต     

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 
ก่อนเรียน 40 30 11.65 3.34 

532 7832 19.10* .000 
หลงัเรียน 40 30 24.95 2.85 

 
*p < .05 

X

X
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  จากตาราง 5  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ก่อนเรียน     
มีค่าเท่ากบั 11.65 คะแนน หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.95  คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบวา่ นกัเรียน   
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
 ตอนที�  3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดั    
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 
ตาราง  6   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน               

ชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT 
 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิค TAI 40 30 10.73 2.08 
1.49 .17 

เทคนิค TGT 40 30 11.65 3.34 

 
  จากตาราง 6  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 
10.73  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08  และค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  มีค่าเท่ากบั 11.65  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.34  จากคะแนนเต็ม       
30 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั$นประถมศึกษา ปีที�  6 ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT ทั$งสองกลุ่ม 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน       
ชั$นประถมศึกษาปีที� 6  หลงัการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI  กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

 

กลุ่มทดลอง 
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิค TAI 40 30 22.10 2.62 
4.66 .60 

เทคนิค TGT 40 30 24.95 2.85 

 
  จากตาราง 7  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 22.10  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.62 และ    
กลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน   
เท่ากับ 24.95 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.85  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ             
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษา     
ปีที� 6 ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  กับกลุ่มที�ได้รับการจดั        
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 




