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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้ เร่ือง การพฒันาผลการเรียน โดยใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค ์

(1) เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวิธีการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีเรียน โดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนั

ก าลังสอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 

39 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD วิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง จ านวน 7 แผน รวม 7 ชั่วโมง                    
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(2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง จ านวน 20 ขอ้ และ (3) แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

กิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตามวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ

เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.95 มีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.835 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 

15 ขอ้ สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาคน้ควา้การพฒันาผลการเรียน โดยใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปรากฏผลดงัน้ี 

(1) การจดักิจกรรมการเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้    โดยใชวิ้ธีการจดัการเรียน

การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง มีประสิทธิภาพ 80.10 / 

81.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชวิ้ธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง 

ฟังก์ชนัก าลงัสอง  มีความสามารถในการเรียนฟังก์ชนัก าลงัสอง   หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) นกัเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้

วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง อยู่ใน

ระดบัมาก ( x =4.14) 

Keyword 
Student Teams Achievement Divisions : STAD, Quadratic function 

Abstract 
 This objective of the study was (1) To reach 80/80 Performance Criteria in 

Developing learning activities using STAD Technique of Cooperative Learning  
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Method in Quadratic Function. (2) To compare the Pre and Post-achievement using 

STAD Technique of Cooperative Learning Method in Quadratic Function. (3) To 

study the students’ satisfaction in learning used STAD Technique of Cooperative 

Learning Method in Quadratic Function. The sample used in this study was 39 students 

of Mattayamsuksa 4 students in academic year 2017 of Triam Udom Suksa 

Pattanakarn School Bangkok. The tools used in the study were. (1) 7 plans of STAD 

Technique Collaborative Lesson Maths Plans in Quadratic Function. Total period: 7 

hours. (2) 20 items of Multiple Choice Mathematics Achievement Test (contained 4 

choices in each item) in Quadratic Function. (3) Student Satisfaction Survey on Maths 

learning activities according to STAD Technique of Cooperative Learning  Method in 

Quadratic Function. 

  The results are as follows. 

 1. The efficiency of Learning activities used lesson plan using STAD 

Technique of Cooperative Learning Method in Quadratic Function is 80.10/81.28, it is 

higher than 80/80 of the set criteria. 

 2. After comparing the students’ Maths achievement used Technique of 

Cooperative Learning Method in Quadratic Function lesson found that the students’ 

post-ability in learning Quadratic Function is statistically significant higher than the 

students’ pre-ability at .05 level. 

 3. The students’ satisfaction on learning used Technique of Cooperative 

Learning Method in Quadratic Function is very high ( =4.14). 

 

x
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บทน า 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัแก้ไขปรับปรุง 

พุทธศกัราช 2545 เป็นกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของชาติท่ีมุ่งจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง

วิทยาการ เน้นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลและ สังคมไทย เพ่ือให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการ

แข่งขนั ร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเกิด

การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2546. 7 - 8) ซ่ึงสาระส าคญัใน

พระราชบญัญติัการศึกษาดงักล่าวในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้ง

ยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมี

ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ในมาตรา 24 กล่าววา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการดงัต่อไปน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและ 

กิจกรรมให้สอดคล้องกบความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 

และการประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รี 

ยนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการ

ใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่าง

ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอน สามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อน

และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท 
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ต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั

บิดามารดา  ผู ้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เ รียนตาม

ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 7 - 9) มาตราน้ีถือว่าเป็นมาตราส าคญัท่ีกล่าวถึง

แนวทางการจดัการศึกษา เป็นทิศทางของกระบวนการจดัการศึกษาของชาติ ทุกระดบั 

ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ท่ีถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั

ท่ีสุด 2 เพ่ือให้การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ 

ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ จึงไดมี้มติเห็นชอบให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ไดก้ล่าวถึงวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรท่ี

มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย 

ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ

ทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ ในด้านสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน มุ่งพฒันา

ผูเ้รียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ถือเป็นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เพราะ

คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้กลุ่มหน่ึงท่ีพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล 3 ในการ

พฒันาทางสมองและพหุปัญญา เป็นวิชาท่ีสามารถน าความรู้ ทกัษะและกระบวนการไป

ใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวิตและศึกษาต่ออย่างมีเหตุผล มีพฒันาการการคิดอย่าง

เป็นระบบพฒันาความคิดของมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
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ช่วยให้บุคคลมีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น 

ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (สถาบนัส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549 : 1) จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นหน้าท่ี 

ครูผูส้อนจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้

มากข้ึน แต่จากการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผ่านมายงัพบปัญหา

ในด้าน ต่าง ๆ ซ่ึงด้านท่ีเป็นปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาทางการเรียนยงัไม่ดี

เท่าท่ีควร ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงปัญหา

เหล่านั้น คือ ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ท าให้ผูวิ้จยัซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดา้น

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องแก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีจาก

ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน พบว่า นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนเก่ง มีความพยายาม

สนใจเรียนรู้ มีการรวมกลุ่มศึกษาปัญหาแลว้ ปรึกษาครูนอกเวลาเรียน ท าให้ผลการเรียน

ดีข้ึน ท าให้ผูวิ้จัยมีความคิดว่าการเรียนเป็นกลุ่มท่ีนักเรียนมีการพ่ึงพากัน น่าจะเป็น

วิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียน 

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผูเ้รียน

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบชีวิตจริง ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการแสวงหา

ความรู้ การบนัทึกความรู้ การคิด การจดัการกบัความรู้ การแสดงออก การสร้างความรู้

ใหม่และทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม (วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2542 : 34) จดัว่าเป็นวิธีเรียนท่ี

สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได ้การจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ มีอยู่หลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) เป็นรูปแบบหน่ึงของ

การเรียนแบบร่วมมือท่ีจะช่วยให้นักเรียน ไดฝึ้กปฏิบติัร่วมกนั ช่วยเหลือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการแกปั้ญหา โดยการน าประสบการณ์ ท่ีไดรั้บมาหลอมรวมกนัเป็นองคค์วามรู้
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ของตนเองให้ความส าคญัของการรับผิดชอบรายบุคคล และรายกลุ่ม การจัดการจัด

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะให้ผูเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นการจดัการเรียนรู้

แนวทางหน่ึง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา ปรึกษาหารืออภิปราย

และแสดงความคิดเห็น ดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา ทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะ/กระบวนการคิด และประสบการณ์มากข้ึน (กรมวิชาการ. 2544 : 188) ซ่ึงวิธีการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมวิธีหน่ึง คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 

เป็นกลุ่มเลก็ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ี

แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการ

แลกเปล่ียนความคิด การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและ

กนั คนท่ีเรียนแก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ

การเรียนของตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุก

คนในกลุ่ม เพราะว่า ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม (วฒันาพร 

ระงบัทุกข ์2541 : 38) 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาว่า การน าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์กับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการคิดและปฏิบติัจะท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิด

วิเคราะห์ดีข้ึนหรือไม่ เพ่ือจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ ให้นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต่อไปไดใ้นอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

  2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย

วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง   

  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน โดยวิธีการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง 

สมมติฐานของการวิจัย 

  1. พฒันากิจกรรมการเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย

วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  

 3. ศึกษาความพึงพอใจท่ีเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
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จ านวน 1 ห้อง ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random) โดยใชห้้องเรียนเป็น

หน่วยของการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้อง จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน ซ่ึงการจัด

ห้องเรียน แต่ละห้อง เป็นแบบคละความสามารถของนกัเรียน 

  3. ตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

  3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  

      3.2 ตวัแปรตาม คือ 

           3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ฟังก์ชนัก าลังสอง ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

    3.2.2 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน เร่ือง ฟังก์ชนั

ก าลงัสอง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD 

  4. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ฟังก์ชนัก าลงัสอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงบรรจุ ในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเล่ม 1 ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  

  5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ใชเ้วลาทั้งหมด 7 

คาบ 7 แผน การจดัการเรียนรู้เวลาคาบละ 1 ชัว่โมง โดยมีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนดว้ย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนั

ก าลงัสอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

  2. เป็นแนวทางส าหรับครูในการท างานวิจยัในเน้ือหาอ่ืน ๆ ตามแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

พิมพ์พนัธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่า

เป็นวิธีการสอนแบบหน่ึงโดยก าหนดให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ท างาน

เป็นกลุ่มขนาดเลก็ โดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเองและงานส่วนรวมร่วมกนั 

มีปฏิสมัพนัธ์กนัและกนั มีทกัษะการท างานกลุ่ม ส่งผลท าให้นกัเรียนเกิดความพอใจอนั

เป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มแบบร่วมมือการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการ

เรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหน่ึงคลา้ยกบัเทคนิค  TGT (Teams Games Tournament) 

ท่ีแบ่งผู ้เ รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกันกลุ่มละ

ประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ ในเน้ือหาสาระท่ีผูส้อน

จดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดสอบความรู้คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ  สมาชิกแต่ละคน

น าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม ผูส้อนจะต้องใชเ้ทคนิคการเสริมแรง เช่นให้

รางวลัค าชมเชย เป็นตน้ ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งก าหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือ ซ่ึง

กนัและกนั 
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ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ดงัท่ี  ไสว ฟักขาว (2544 : 195-217) กล่าวถึงรูปแบบ STAD (Student Teams– 

Achievement Division) และ Slavin ไดเ้สนอไวเ้ม่ือปีค.ศ. 1980 นั้นมีองค์ประกอบท่ี

ส าคญั 5 ประการ คือ  

1. การน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งเรียน (Class Presentation) ครูเป็นผูน้ าเสนอส่ิงท่ี

นกัเรียน ตอ้งเรียน ไม่ว่าจะเป็นมโนมติ ทกัษะและ/หรือกระบวนการ การน าเสนอส่ิงท่ี

ตอ้งเรียนน้ีอาจใช ้การบรรยายการสาธิตประกอบการบรรยายการใชวี้ดีทศัน์หรือแมแ้ต่

การให้นกัเรียน ลงมือปฏิบติัการทดลองตามหนงัสือเรียน  

2. การท างานเป็นกลุ่ม (Teams) ครูจะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละ

กลุ่มจะ ประกอบดว้ยนกัเรียนประมาณ 4 – 5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั มีทั้งเพศ

หญิงและเพศชายและมีหลายเช้ือชาติ ครูตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนในกลุ่ม ไดท้ราบถึงหน้าท่ี

ของสมาชิกในกลุ่มว่านักเรียนต้องช่วยเหลือกัน เรียนร่วมกัน อภิปรายปัญหาร่วมกัน 

ตรวจสอบค าตอบของงานท่ีไดรั้บมอบหมายและแกไ้ขค าตอบร่วมกนั สมาชิกทุกคนใน

กลุ่มตอ้งท างานให้ดีท่ีสุดเพ่ือให้เกิด การเรียนรู้ให้ก าลงัใจและท างานร่วมกนัได ้ 

 3. การทดสอบย่อย (Quizzes) หลงัจากท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มท างานเสร็จ

เรียบร้อย แลว้ครูก็ท าการทดสอบย่อยนกัเรียน โดยนกัเรียนต่างคนต่างท า เพ่ือเป็นการ

ประเมินความรู้ท่ี นกัเรียนไดเ้รียนมา ส่ิงน้ีจะเป็นตวักระตุน้ความรับผิดชอบของนกัเรียน 

 4. คะแนนพฒันาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement 

Score) คะแนนพฒันาการของนกัเรียนจะเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนท างานหนกัข้ึน ใน

การทดสอบแต่ละคร้ังครูจะมีคะแนนฐาน (Base Score) ซ่ึงเป็นคะแนนต ่าสุดของ

นกัเรียนในการทดสอบย่อยแต่ละคร้ัง ซ่ึงคะแนนพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน ได้

จากความแตกต่างระหว่างคะแนนพ้ืนฐาน (คะแนนต ่าสุดในการทดสอบ) กบัคะแนนท่ี
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นกัเรียนสอบไดใ้นการทดสอบย่อยนั้น ๆ ส่วนคะแนนของกลุ่ม (Team Score) ไดจ้าก

การรวมคะแนนพฒันาการของนกัเรียนทุกคนในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั 

5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) โดยการประกาศ

คะแนนของกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ทราบ พร้อมกบัให้ค าชมเชย  หรือให้ประกาศนียบตัรหรือ

ให้รางวลักบั กลุ่มท่ีมีคะแนนพฒันาการของกลุ่มสูงสุดโปรดจ าไวว้่า คะแนนพฒันาการ

ของนกัเรียนแต่ละคนมีความส าคญัเท่าเทียมกบัคะแนนท่ีนกัเรียนแต่ละคนไดรั้บจากการ

ทดสอบ 

 สอดคลอ้งกบัแสงมณี ผมปัน (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยัพบว่า  

  (1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เ ร่ือง 

อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มี

ประสิทธิภาพ 85.76/84.90 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

  (2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD เท่ากบั 0.7504 หมายถึง ผูเ้รียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิมหลงัจากท่ีเรียน

ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คิดเป็นร้อยละ 75.04  

  (3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.    ท าการทดสอบก่อนเรียนเร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองโดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
2.  ท าการสอนเร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองโดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
3.   ท าการทดสอบหลงัเรียนเร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองโดยใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน

กนักบัท่ีสอบก่อนการเรียน เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวดั มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
4.   วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีจัดการสอนดว้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้  เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยหาค่าเฉล่ีย  ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เ ร่ือง ฟังก์ชันก าลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้าร
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง โดย
ค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีเรียนโดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD) เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ผลการวิจัย    
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ดงัน้ี 
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1.  การจดักิจกรรมการเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้    โดยใชวิ้ธีการจดัการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง มีประสิทธิภาพ 80.10 / 

81.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้

2.  เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  มี

ความสามารถในการเรียนฟังก์ชนัก าลงัสอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. นกัเรียนมีความพงึพอใจที่เรียนโดยใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.14) 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาผลการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ จากผลการศึกษาค้นคว้าผูวิ้จัยสามารถอภิปรายผลตามล าดบัได้
ดงัต่อไปน้ี 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาผลการเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ จากผลการศึกษาค้นคว้าผูวิ้จัยสามารถอภิปรายผลตามล าดบัได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการทดลองพบว่า  การจดักิจกรรมการเรียน โดยใชวิ้ธีการจดัการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร   ท่ีผูวิ้จยัด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD พบว่านักเรียนได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบยอ่ยและการปฏิบติักิจกรรมระหว่างเรียนเฉล่ียรวม 48.59 จากคะแนนเต็ม 
60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.10 และไดค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนหลงัเรียน เฉล่ียรวม 16.26 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.28
จะเห็นไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้   
โดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง  ท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 80.10 / 81.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของมลฤดี สิงห์นุกูล (2555) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิ และความพึง
พอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนวดัปากบึง ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ห้องเรียนจ านวน 
49 คนโดยจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธี
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 ท่ีระดบั 80.88/ 81.07 สูงกว่าเกณฑ์ทีตั้งไวส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยัของอุษา ยิ่งนารัมย ์(2552 : 102-105) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการสอนโดยวิธี เรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ ผล
การศึกษาพบว่าแผนและวิธีการจดัการ เรียนรู้และการสอนโดยใชวิ้ธีเรียนแบบร่วมมือ
แบบ STAD ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 85.83/86.22  และ 
.7745 ตามล าดบั สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใชวิ้ธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และมีทกัษะกระบวนการคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 จากการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมการเรียน โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้   โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง 
ฟังก์ชนัก าลงัสองท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมการร่วมกนัเป็นกลุ่มมี
ความสามคัคี ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัและกนั จนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงัเห็นไดจ้ากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนมีค่าสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน
อยา่งเห็นไดช้ดั  



16 
 

 2. เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 
ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ฟังก์ชนั
ก าลงัสองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พบว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเน่ืองมาจากการท่ีนักเรียนไดมี้การปรึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงมณี ผมปัน (2558) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและ
ร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยัพบว่า  
ดชันีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
อตัราส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เท่ากับ 0.7504 หมายถึง ผูเ้รียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิมหลงัจากท่ีเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คิดเป็นร้อยละ 75.04  
 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนโดยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ และระดบัดี 14 ข้อ 
โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระหว่าง 3.83 ถึง 4.75 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักเรียนมีความ
สนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียน ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ นกัเรียนกลา้แสดงออกใน
การเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะนกัเรียนมีการเปล่ียนกลุ่มอยูเ่ร่ือย ๆ ท าให้สมาชิกภายในกลุ่ม
นั้น ๆ จะตอ้งให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศยักนัและกนัภายในกลุ่ม เพ่ือ
ความส าเร็จของกลุ่ม แต่ในบางคร้ังการท่ีครูเปล่ียนกลุ่มอยู่เ ร่ือย ๆ นั้น ท าให้ความ
รับผิดชอบร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุ่มอาจมีปัญหาอยู่บา้ง จึงท าให้ความรับผิดชอบ
ต่องานลดลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลฤดี สิงห์นุกูล (2555) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั
ผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดปากบึง ส านักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 1 ห้องเรียนจ านวน 49 คนโดยจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
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สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยัพบว่า 
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ความพึงพอใจมาก คิดเป็นระดบั คะแนนเฉล่ีย 4.02 
 

ข้อเสนอแนะ 
การจดักิจกรรมการเรียน โดยใชก้ารจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ฟังก์ชนัก าลงัสอง   มีประสิทธิภาพ 
80.10 / 81.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถหา
ค่าและแกโ้จทยเ์ร่ืองฟังก์ชนัก าลงัสองได ้เป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายใน
กลุ่ม  อีกทั้งอาจน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูล ปรับปรุง แก้ปัญหาหรือส่งเสริม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการท่ีสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
ขอบคุณบิดา มารดา เพ่ือนๆ และพ่ีในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ท่ีคอยให้การ
สนบัสนุน และขอบคุณอาจารยท์ุกท่านท่ีให้ค าปรึกษาในการท างานคร้ังน้ี 
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