
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การแปรผนั 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

นางสาวสุนิสา  เถาจ าปา 

รองศาสตราจารย ์ดร.วรนุช  แหยมแสง 

บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ี มีจุดประสงค ์    1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปรผนั ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 หอ้ง ไดจ้  านวน 

48 คน แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest – Posttest Design  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ STAD 

2)ใบงาน 3) แบบทดสอบยอ่ยประจ าคาบเรียน 4)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิค 

STAD การวเิคราะห์เคร่ืองมือใชค้่า ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าความแปรปรวน, การทดสอบ t-test dependent 

และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดย

ใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปรผนั มีความแตกต่างกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปร

ผนั สูงกวา่ก่อนเรียน 

  2. นกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อการสอนเร่ือง การแปรผนั โดยใชเ้ทคนิค STADเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้แลว้ พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ทุกขอ้ ขอ้ท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่เป็นอนัดบั 1 คือ กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน อนัดบั 2 คือ การจดัการเรียนรู้แบบน้ีท าให้

นกัเรียนรู้จกัการร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการเรียนรู้มากข้ึน อนัดบั 3 คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ



น้ีท  าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนในกลุ่มและอนัดบัสุดทา้ย คือ  การจดัการเรียนรู้

แบบน้ีท าใหน้กัเรียนรู้จกัการยกยอ่งชมเชยและใหก้ าลงัใจผูอ่ื้นมากข้ึน 

ค าส าคัญ 

  ผลการเรียนรู้/ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ/ เทคนิค STAD 

                                                                                                                 . 
สาขาวิขาคณิตศาสตรศึกษา 

รองศาสตราจารย ์วรนุช แหยมแสงและรองศาสตราจารย ์นพพร แหยมแสง ประจ าภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 

บทน า 

  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือ

วา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ

และเตม็ศกัยภาพ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 7) ดงันั้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชน

ของชาติให้เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตอ้งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้

พฒันาความรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าหรับเรียนวชิาท่ีตอ้งค านวณวชิาอ่ืนดว้ย อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐาน

ในการศึกษาเน้ือหาคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เช่น การเรียนเร่ืองความสัมพนัธ์และ

ฟังกช์นัตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองคู่อนัดบัและกราฟในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเร่ืองการแปรผนัในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 , การเรียนเร่ืองระบบจ านวนจริงตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองการแยกตวัประกอบของพหุนาม

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และการเรียนเร่ืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึมตอ้ง

อาศยัความรู้เร่ืองเลขยกก าลงัในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นตน้ ครูจึงควรให้ความส าคญักบัการ

จดัการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพราะหากผูเ้รียนมีพื้นฐานท่ีดีแลว้ก็จะสามารถน า

คณิตศาสตร์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในการด ารงชีวติ โดยมุ่งหวงัให้เกิดคุณภาพ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1. มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต 

พีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งน าความรู้นั้นไปประยกุตไ์ด ้2. มีทกัษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การ

ใหเ้หตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การมีความคิดสร้างสรรค ์การ

เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 3. มีความสามารถ

ในการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริมการสอน



วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. 3) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนมาก

เนน้ใหน้กัเรียนท่องจ า มิไดป้ลูกฝังใหมี้กระบวนการ การคิดวเิคราะห์ และแกปั้ญหา ท าใหน้กัเรียนขาด

ทกัษะในการวางแผนการท างาน อีกทั้งผูเ้รียนแต่ละคนต่างคนต่างเรียน เรียนเพื่อมุ่งหวงัคะแนน ขาด

ทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงพฤติกรรมน้ีอาจส่งผลไปในอนาคตคือ ผูเ้รียนไม่สามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้ไม่มีความเมตตากรุณา ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนมนุษย ์ขาดความรักความสามคัคี เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 

  การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นการจดัการ

เรียนรู้แนวทางหน่ึง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ

คิด และประสบการณ์มากข้ึน ซ่ึงวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมวธีิหน่ึง คือ วธีิสอนแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD : Student Team – Achievement Divisions ) เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีจดั

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ี

มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และใน

ความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่ง

ก็จะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่

จะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ

ความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือนอกจากจะช่วยสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มเพื่อนแลว้ยงั

ถือเป็นการเติมเตม็ความรู้ให้แก่นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนใหส้ามารถเขา้ใจในเน้ือหา ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็

จะรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อนท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกดว้ย  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้

การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความส าคญัท่ีจะตอ้งท าให้

ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาและนอกจากความรู้ ความเขา้ใจท่ีดีแลว้ยงัตอ้งมทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

ท างานอยา่งเป็นระบบ และแกปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้อีกดว้ย ผูว้จิยัคิดวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชก้าร

สอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD : Student Team – Achievement Divisions ) ในเร่ืองการแปรผนั 

น่าจะท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีจะน าไปต่อยอด

ความรู้อ่ืนได ้มีการพฒันาความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และเม่ือไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีก็จะสามารถ

คิดและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี พร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของสังคม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 



1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปรผนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 

  2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

เน้ือหาเร่ืองการแปรผนั 

  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2ตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแปรผนั โดยแบ่ง

เน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ดงัน้ี 

  1.  การแปรผนัตรง 

  2.  การแปรผกผนั 

  3.  การแปรผนัเก่ียวเน่ือง 

ระยะเวลาการท าวจิยั 

  ระยะเวลาการท าวจิยัโดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใชเ้วลาการท า

วจิยัทั้งหมด 11 ชัว่โมง ดงัน้ี 

  1.  ทดสอบก่อนเรียน   1    ชัว่โมง  

  2.  การแปรผนัตรง   4    ชัว่โมง 

  3.  การแปรผกผนั   3    ชัว่โมง 

  4.  การแปรผนัเก่ียวเน่ือง   2    ชัว่โมง 

  5.  ทดสอบหลงัเรียน   1    ชัว่โมง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั 

  ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมีจ านวน 16 หอ้ง 717 คน 

  กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ 



โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้อง ไดจ้  านวน 48 คน จาก

นกัเรียนจ านวน 16 หอ้ง 717 คน  

  ตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปรผนั 

สมมติฐานการวจัิย 

    1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 

เร่ือง การแปรผนั สูงกวา่ก่อนเรียน 

  2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD อยูใ่น

ระดบัสูงกวา่เห็นดว้ยข้ึนไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

  1.  ไดเ้ทคนิควธีิท่ีน าไปใชส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เร่ือง การแปรผนั  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD 

  2.  เป็นแนวทางส าหรับผูส้อนในการน ากิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือไปประยกุตใ์ชใ้นการ

เรียนการสอน และเป็นแนวทางส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย 

  1.  แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ STAD เร่ือง การแปรผนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

  2.  ใบงานเร่ือง การแปรผนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

  3.  แบบทดสอบยอ่ยประจ าคาบเรียน 

  4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปรผนั 

  5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัการสอนโดยใช้

เทคนิค STAD 

การด าเนินการทดลอง 

  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เร่ืองการแปรผนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  



โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ซ่ึง

ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

  1.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (คะแนนรายบุคคล) โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก วดัผลทางการเรียนเร่ือง การแปรผนั ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 คาบ 

  2. ท าการทดลองโดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชใ้บงานประกอบการจดัการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ STAD เร่ือง การแปรผนั ส าหรับการเรียนการสอนแต่ละคาบจะมีการเก็บคะแนน

เพื่อประเมินผลระหวา่งเรียน (คะแนนกลุ่ม)  

  3. ท าการประเมินผลหลงัเรียน (คะแนนรายบุคคล) โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผล

ทางการเรียนเร่ือง การแปรผนั ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 คาบ 

  4. ท าการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัการสอนโดยใช้

เทคนิค STAD โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การทดสอบสมมติฐาน ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  1. พิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนการสอนแบบ STAD ของนกัเรียนโดย

พิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ของแต่ละบุคคล ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD 

  2. พิจารณาความคิดเห็นของผูเ้รียนโดยน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ียแลว้เทียบกบัเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้

ผลการวจัิย 

  ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดย

ใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปรผนั มีความแตกต่างกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 

เร่ืองการแปรผนั สูงกวา่ก่อนเรียน 

  2. นกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อการสอนเร่ือง การแปรผนั โดยใชเ้ทคนิค STADเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้แลว้ พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ทุกขอ้ ขอ้ท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่เป็นอนัดบั 1 คือ กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน  



อนัดบั 2 คือ การจดัการเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนรู้จกัการร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการเรียนรู้

มากข้ึน อนัดบั 3 คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนใน

กลุ่มและอนัดบัสุดทา้ย คือ  การจดัการเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนรู้จกัการยกยอ่งชมเชยและใหก้ าลงัใจ

ผูอ่ื้นมากข้ึน 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  ผลการวจิยั 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดย

ใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปรผนั มีความแตกต่างกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปร

ผนั สูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  อภิปรายผล 

  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอน

โดยใชเ้ทคนิค STAD เร่ืองการแปรผนั สูงกวา่ก่อนเรียน อาจเน่ืองมาจากการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD 

เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ

เรียนเพื่อใหไ้ดค้ะแนนกลุ่มสูงท่ีสุด โดยนกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจในบทเรียนทุก

เน้ือหา และทุกประเด็น นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนอยูใ่นระดบัเก่งจะตอ้งให้ความช่วยเหลือ

นกัเรียนในกลุ่มท่ีมีความสามารถทางการเรียนในระดบัอ่อนกวา่ใหเ้ขา้ใจดว้ยการช้ีแจง อธิบาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง และเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การ

ท างานกลุ่ม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการท างานท่ี

มีเป้าหมายร่วมกนั ท าใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนส าคญั มีบทบาทเท่าเทียมกนั จึงมี

ความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน เพื่อใหก้ลุ่มของตนเองไดค้ะแนนสูง ท าใหส้มาชิกในกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน ดงัท่ี ปสาสน์ กงตาล (2535 : 19) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง 

การจดัการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะจดัการใหผู้เ้รียนจบักลุ่มกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ส าหรับท างาน

ร่วมกนัแกปั้ญหาและท ากิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีครูผูส้อนก าหนดโดยท่ีสมาชิกในกลุ่ม

ตระหนกัวา่แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนสมาชิกในกลุ่มนั้น



ตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั สมาชิกจะพดูคุยและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

  นอกจากน้ีการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD มีวธีิการเสริมแรงโดยการค านวณคะแนนของนกัเรียน

เป็นรายกลุ่ม คือ เม่ือจบเน้ือหาในแต่ละคาบจะมีการประเมินความสามารถในการเรียนโดยใหน้กัเรียนท า

แบบทดสอบเพื่อน าคะแนนของแต่ละคนมาหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม วธีิน้ีท าใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนั

อธิบายเน้ือหาใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด และนกัเรียนในทุกระดบัความสามารถจะพยายาม

ท าคะแนนใหไ้ดสู้งสุดเพื่อใหค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มอยูใ่นเกณฑดี์ เป็นวธีิการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้  า

กิจกรรมอยา่งเตม็ศกัยภาพของตนเอง เพราะต่างก็หวงัในความส าเร็จของกลุ่ม ดงัท่ี ชาญชยั อาจินสมา

จาร (2533 : 19)  แสดงความคิดเห็นวา่ วธีิการคิดคะแนนโดยใชร้ะบบกลุ่มสัมฤทธ์ิเป็นการกระตุน้ให้

นกัเรียนแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น นกัเรียนท่ีสามารถท าคะแนนไดสู้งสุดในกลุ่มของตน อาจ

ไม่ใช่นกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถสูงในกลุ่มก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีนกัเรียนทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั เพื่อใหทุ้กคนในกลุ่มเขา้ใจบทเรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มสูงสุด 

สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2545 : 1) ไดก้ล่าววา่ เม่ือนกัเรียนไดท้ดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคล คะแนนท่ี

ไดจ้ะถูกเปล่ียนเป็นคะแนนกลุ่ม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนตั้งใจเรียน และช่วยเหลือเพื่อน

สมาชิกใหเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีครูสอนอยา่งแจ่มแจง้ ถา้นกัเรียนตอ้งการใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จจะตอ้ง

ช่วยเหลือกนัและกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มท าใหดี้ท่ีสุด  

  ในการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเร่ืองการแปรผนัโดยใชเ้ทคนิค STAD 

พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนนั้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในทุกดา้น และนกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่

เป็นอนัดบั 1 วา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

เดวดิสัน (Davidson. 1990 : 52) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มยอ่ยวา่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพกบัคณิตศาสตร์ ในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล และสร้างความเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

นอกจากน้ีการเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มยอ่ยยงัสามารถน าไปพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในหลาย

เป้าหมาย เช่น การอภิปรายมโนมติ การสืบสวน หรือการคน้พบ การก าหนดปัญหา การพิสูจน์ทฤษฎีบท 

การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์ การฝึกทกัษะ การทบทวน การระดมพลงัสมอง การแลกเปล่ียนขอ้มูล

และการใชเ้ทคโนโลย ี ส าหรับความคิดเห็นท่ีนกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในอนัดบั 2 คือ การจดัการเรียนรู้

แบบน้ีท าใหน้กัเรียนรู้จกัการร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการเรียนรู้มากข้ึน และความคิดเห็นท่ี

นกัเรียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในอนัดบั 3 คือกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังาน

ร่วมกบัเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาลีวรรณ แก่นแกว้ (2538 : 73) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการเรียนแบบ STAD กบัการ

เรียนโดยเรียนตามปกติ พบวา่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกขณะเรียนนกัเรียนท่ีเรียนเก่งในกลุ่มยอมรับ



นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนและใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนในกลุ่มกลา้ท่ีจะถามเพื่อนเม่ือไม่เขา้ใจ

บทเรียน ท าใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรม มีปฏิสัมพนัธ์กนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แลว้ส่งผลไปยงั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกดว้ย 

  ขอ้เสนอแนะ 

  1. ควรน ารูปแบบการวจิยัแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ไปใชก้บัเน้ือหา วชิา 

คณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ 

  2. ควรน าวธีิการจดักิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ไปเปรียบเทียบกบั

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อน าการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมไปใชใ้นชั้นเรียนให้

เกิดประสิทธิภาพท่ีดีและเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน 

  3. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ร่วมกบัการศึกษาผลการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมระหวา่งการเรียน

แบบร่วมมือหรือความคงทนในการเรียนแบบร่วมมือ เป็นตน้ 
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