
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ขอนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   
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บทคดัย่อ             
การศึกษาคน้ควา้เร่ือง     การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   เร่ือง ความน่าจะเป็น      

โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5   มีวตัถุประสงค ์ (1)  

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น   โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 

STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์ (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์   เร่ือง  ความน่าจะเป็น   โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3  ภาค

เรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2  จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน  เลือกกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive  sampling)    ซ่ึงใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการเลือก   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5 จ  านวน 10 แผน ใชเ้วลาในการเรียนการสอนทั้งหมด 12 ชัว่โมง ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึน    

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  

ตวัเลือก  จ านวน  20  ขอ้  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ค่าความยาก

ง่ายตั้งแต่  0.64 ถึง  0.80  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.886  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการ

สอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5  จ  านวน  20  ขอ้  สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   
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ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5  ปรากฏผลดงัน้ี   

(1)  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   (2)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    สุวนิทวงศ ์  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

   ( ̅  = 4.42 ,  SD  =  .2207)   

ค ำส ำคญั 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ควำมน ำ 
 การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ความเจริญก้าวหน้าทาง  ด้านเทคโนโลย ี     

และวิทยาการอนัทนัสมยั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทาง  ด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม   

และการศึกษา ดงันั้นการให้การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการพฒันาคน เพราะการศึกษาเป็น

เร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรง ต่อการพฒันาทรัพยากร วตัถุบุคคลของประเทศ  ใหรู้้จกัคิด รู้จกัท า รู้จกัแกไ้ข

ปัญหา ตลอดจนรู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด การท่ีประเทศ      

จะเจริญกา้วหนา้ไดจ้  าเป็นตอ้งมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความคิด และความสามารถจ านวนมาก ดงันั้น

การศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์งักล่าว จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและ

ส าคญัยิง่ (แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2540 - 2544) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มหน่ึงใน 8 กลุ่มสาระ โดยการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิด

ของมนุษย ์ ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตดัสินใจ  

แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
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ด า เนินชีวิต   ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดี ข้ึน   และสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เป็นวธีิสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน

ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัซ่ึงน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัหลายวชิาและหลายระดบัชั้นโดยแบ่งนกัเรียน

ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โยทัว่ไปจะมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  เป็นนกัเรียนเก่ง  1  คน  

ปานกลาง  2  คน  และอ่อน  1  คน  นกัเรียนในกลุ่มตอ้งเรียนและรับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั  นกัเรียน

จะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือ  เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน  ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  จึงท าให้

นกัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สมาชิกในกลุ่มจะไดรั้บรางวลัร่วมกนั  เม่ือไดค้ะแนนถึงเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

นอกจากนั้นนกัเรียนยงัไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็น

ก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ

การเรียนของตนเองเท่านั้น  หากแต่จะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  

ความส าเร็จของบุคคลคือ  ความส าเร็จของกลุ่ม  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นวธีิการจดั

กลุ่มการท างานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และเพิ่มพนูแรงจูงใจทางการเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือจะมีประสิทธิผลยิง่ข้ึนกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหแ้กปั้ญหา  การคิดอยา่ง

หลากหลาย  การปฏิบติัภารกิจท่ีซบัซอ้น  การเนน้คุณธรรมจริยธรรม  การเสริมสร้างประชาธิปไตยในชั้น

เรียน  ทกัษะทางสังคม  การสร้างนิสัยความรับผดิชอบร่วมกนั  และความร่วมมือภายในกลุ่ม (วมิลรัตน์  

สุนทรโรจน์. 2549 : 45) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  แบบกลุ่มร่วมมือ  มีหลายเทคนิค  เช่น  เทคนิคการเรียนรู้แบบการ

ประสบความส าเร็จเป็นทีม  (STAD)  เทคนิคการเรียนรู้แบบการแข่งขนัเป็นทีม  (TGT)  เทคนิคการเรียนรู้

แบบวธีิการติดต่อภาพ  (Jigsaw)  เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม  (GI)  เทคนิคการเรียนรู้

แบบการเรียนรู้ร่วมกนั  (LT)  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นกลุ่ม  (TAI)  และเทคนิคการ

เรียนรู้แบบ  CO-OP  CO-OP  เป็นตน้  (วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2549 : 45 - 63)  ส าหรับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions)  เป็นการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือกนัอีกรูปแบบหน่ึง  เหมาะส าหรับวชิาท่ีเนน้ค าถามแบบท่ีตอ้งการค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง

ค าตอบเดียว  (สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์. 2545 : 4)  ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอน

วชิาคณิตศาสตร์  เพราะธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์มกัจะถามค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีตรงไปตรงมา  

เพียงค าตอบเดียว  รูปแบบของเทคนิค  STAD  จะมีการแบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็น
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กลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั  กลุ่มละประมาณ  4-5  คน  โดยก าหนดใหส้มาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระ  ท่ี

ผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดสอบความรู้  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามา

บวกเป็นคะแนนรวมของทีม  ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั  เพื่อความส าเร็จทั้งของตนเอง  และความส าเร็จของกลุ่ม  โดยการสอนเร่ิมท่ีครูให้ความรู้  ต่อจากนั้น

แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  แลว้ใหท้  างานท่ีไดรั้บ

มอบหมายร่วมกนั  อธิบายวธีิเรียน  การท าแบบฝึกหดัซ่ึงกนัและกนั  ในช่วงการทดสอบนั้นจะใหท้ าเป็น

รายบุคคล  ไม่อนุญาตใหช่้วยเหลือกนั  ในตอนทา้ยจึงมีการค านวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  ส าหรับขอ้ดีของ

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  คือ  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเอาใจใส่

รับผดิชอบต่อตวัเองและต่อกลุ่ม  ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้

ร่วมกนั  ผูเ้รียนไดผ้ลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า  ไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง  และท าใหผู้เ้รียนมี

ความต่ืนเตน้  สนุกสนานกบัการเรียนรู้  (สุวทิย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า. 2547 : 170-175) 

 จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5   พบว่าสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนในเร่ือง ความน่าจะเป็น  นกัเรียนบางคนไม่

สามารถแกปั้ญหาโจทยท์างความน่าจะเป็น ในขอ้ท่ีมีความซบัซ้อนได ้ โดยส่วนใหญ่ขาดความรอบคอบใน

การท าโจทย ์ และไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหา นกัเรียนบางคนอาจจะไม่กลา้ท่ีจะถามครูโดยตรง  ครูผูส้อน

ไดส้ังเกตวา่นกัเรียนท่ีมีขอ้สงสัยในเวลาเรียน นกัเรียนมกัจะหนัไปถามเพื่อนท่ีนัง่อยูใ่กล ้   ครูผูส้อนจึงคิดวา่

การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจกนัน่าจะท าให้นกัเรียนสามารถท่ีจะเขา้ใจ  สามารถท าโจทยเ์ร่ือง ความน่าจะ

เป็น ไดดี้ข้ึนและมีความรอบคอบมากข้ึนเน่ืองจากความส าเร็จของตวัเองคือความส าเร็จของกลุ่ม  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการสอนแบบร่วมมือการสอนคณิตศาสตร์  โดยคาดว่าจะ

สามารถพฒันาการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงข้ึนมีความสามารถ  ใน

การคน้ควา้หาความรู้  สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการเรียนรู้  สามารถน า

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดชีวติ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น   โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์  

 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  
 ความน่าจะเป็น   โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ ์  

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      1.1  ประชากร 
  ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ์  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
จ  านวน 157 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
      กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5/3  ภาคเรียนท่ี 2    

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2  จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน  เลือกกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
sampling)    ซ่ึงใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการเลือก   

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

      2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่   การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 

      2.2  ตวัแปรตาม  ไดแก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

 เน้ือหาท่ีผูว้จิยัน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  เป็นเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง ความน่าจะเป็น   ซ่ึงจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี  2  ของปีการศึกษา 2558 
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4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้นั้นด าเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2558  ใชเ้วลา  
12  คาบ ๆ ละ 50  นาที 

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

2.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 แผน ใชเ้วลาในการเรียนการสอนทั้งหมด 12 ชัว่โมง ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึน  

2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดย

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  เป็นแบบปรนยัชนิด

เลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  20  ขอ้ 

2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความ

น่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

สรุปผล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดผ้ลการวิจยัเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้ ดงัน้ี 

1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

       2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง โดย
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   ( ̅  = 4.42 ,  SD  =  .2207)   
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อภิปรำยผล 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์ ผู้
ศึกษาคน้ควา้น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ ์   ท่ีเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  มีผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น สูง
กวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เน่ืองจากวธีิการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนท่ีมีระดบั
สติปัญญาและความสามารถแตกต่างกนัมาท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ ท่ีส าคญัท าใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดุษฎี  จุลสม  (2547 : 102)  ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิา
คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้(Cooperative 
Learning)  และการสอนตามปกติ  ผลการวจิยั  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยการสอน
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้  สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการสอนตามปกติ  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   สอดคลอ้งกบัตะวนั  คุณธรรมพนัธ์  (2549 : 67-68)  ไดศึ้กษาการพฒันา
แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ  STAD  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 
2548  โรงเรียนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา  อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  จ  านวน  16  คน ผลการศึกษาพบวา่ 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัต่างประเทศ คืองานวจิยัของ เบค  โจนส์  
(Beck-Jones. 2004 : 2378-A)  ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกบันกัเรียน  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มท่ี  
1  สมาชิกไม่มีการระบุหนา้ท่ีใดๆ  ในกลุ่ม  กลุ่มท่ี  2 สมาชิก  มีการแบ่งหนา้ท่ี  ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจน  
กลุ่มท่ี  3  มีการแบ่งหนา้ท่ี  ก าหนดบทบาทสมาชิกมีการจดบนัทึกและไดรั้บค าแนะน าในระหวา่งท า
กิจกรรม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองมีทั้งหมด  174 คน  ไดม้าโดยการสุ่มผลปรากฏวา่ กลุ่มท่ี  2  
สมาชิกมีการแบ่งหนา้ท่ี  ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนใหผ้ลดีกบันกัเรียนในเร่ืองการฝึกคิด  การใชส้ติปัญญาดว้ย
ตนเอง  กลุ่มท่ี  3  ท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ีก าหนดบทบาทสมาชิกมีการจดบนัทึกและไดรั้บค าแนะน าในระหวา่ง
ท ากิจกรรม ไดผ้ลดีท่ีสุดในการไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจ  เพราะระหวา่งท ากิจกรรมมีการจดบนัทึกและ
ไดรั้บความรู้สอดแทรกตลอดเวลา 
 ทาริม  คามูรัน  และแอคเดนิส  (Tarim and Akdeniz. 2008 : 77-91)  ไดศึ้กษา 
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเนน้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พบวา่  
จากการสุ่มตวัอยา่งนกัเรียนในหอ้งมาประมาณ  7  คน  ไดท้  าการทดลองแบบกลุ่มร่วมมือระหวา่งแบบ  TAI  
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กบั  แบบ  STAD  ปรากฏวา่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี  1.003  และ  .04 ตามล าดบั  ซ่ึงจากการทดลองการ
เรียนแบบกลุ่มพบวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร 
 และแอดคินสัน  (Adkinson. 2008 : unpaged)  ไดศึ้กษา การเรียนแบบใหค้วามร่วมมือ
(Cooperative Learning)  มีผลกระทบต่อการเรียนและ ทศันคติของเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้าย  ท่ีมีต่อทกัษะ
การเปล่ียนแปลง   ดา้นคณิตศาสตร์ในห้องเรียนเพศเดียวและหอ้งเรียนรวมเพศหรือไม่ความมุ่งหมายของ
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวธีิการสอนโดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD  กบัการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ตามปกติ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัเกรด  4  และ  เกรด  5  ผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่  การใชว้ธีิสอน
โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การใชว้ธีิการสอนเป็นรายบุคคล
ตามปกติ  และมีทศันคติ ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูผูส้อนและกิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาท่ีไดเ้รียนรู้ 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดย
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการศึกษาคน้ควา้
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 4.42 ,  SD  =  .2207)   ทั้งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองความน่าจะเป็น ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดพ้ฒันาอยา่งเป็นระบบ
ตามขั้นตอนของการสร้างเคร่ืองมือ มีการตรวจสอบและหาคุณภาพเคร่ืองมือ และปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความ
สมบูรณ์จนสามารถน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นเม่ือส้ินสุดการทดลองท าใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ เทคนิค STAD มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพชัระ  งามชดั  (2549 : 60-78)  ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  และความสามารถในการคิด
วเิคราะห์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค  STAD กบั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียน
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์  มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  แต่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไม่แตกต่างกนั   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช ้

1.1 จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่   แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD เป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูผูส้อนสามารถน า
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADไปประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ี
สนใจได ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทกัษะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและมีการเรียนรู้ร่วมกนัมากข้ึน 

1.2 ก่อนน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช ้ครูผูส้อนควรศึกษาเน้ือหาสาระของ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1.3 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนไม่เคยเรียนแบบร่วมมือมาก่อนครูผูส้อน
ควรอธิบายหลกัการ วธีิการเรียน ขั้นตอนการใหค้ะแนน จะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและร่วมมือกนัในการเรียนรู้เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 

1.4 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADครูผูส้อนควร
กระตุน้และใหก้ าลงัใจใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการเรียนและกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
ต่อกลุ่ม 
2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ 

2.1 ควรมีการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ดว้ย
กลุ่มร่วมมือในเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ และในระดบัชั้นอ่ืน 2 
 2.2 ควรศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามกิจกรรม
การเรียนรู้ เทคนิค STAD กบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทนของประสิทธิภาพการเรียนเจตคติ 
ความคิดสร้างสรรค ์
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