
เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ เร่ืองปัญหาเศษส่วน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื STAD  โรงเรียนขุมทองวทิยา 
นางสาว กนกวรรณ  ปานช่วย* 

______________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยจดัการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 2) เปรียบเทียบผล

การเ รียน รู้ก ลุ่มสาระการเ รียน รู้คณิตศาสตร์  เ ร่ือง  โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนัก เ รียน  

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีมี ต่อวิธีการสอน

แบบร่วมมือกนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนขมุทองวทิยา ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2559 จ านวน 21 คน ไดม้าโดย

การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ  วิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน และ แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี

มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบวา ่่ 1) ค่าประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย ์ปัญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 

6 โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  พบวา่ มีประสิทธิภาพสูงกวา่

ท่ีตั้งไวอ้ยางมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2) ผลการเรียนรู้ก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนของ

นกัเรียนสูงกวา่ (4) ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3) นกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้      

__________________ 
* นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา                

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ค าส าคัญ  แบบฝึกทกัษะประกอบการเรียนการสอน ปัญหาเร่ืองเศษส่วน 

บทน า 

 ในประเทศไทย เราจะเห็นไดว้า่ การอยูร่่วมกนั รักกนั เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั คือส่ิงท่ีทุกๆ

คนในประเทศตอ้งการอยากท่ีจะเห็น เราเคยอยู่ในประเทศท่ีรักกนั ห่วงใยช่วยเหลือกนั ใครมีขา้ว 

ใครมีเน้ือ มาแลกในการด าเนินชีวิต ร่วมกนั แต่เม่ือเวลาผ่านไป เราจะเห็นได้ว่า โลกเรามีการ

เปล่ียนแปลงข้ึน เทคโนโลย ีการส่ือสารทนัสมยัมากข้ึน ค่าครองชีพสูงข้ึน เงินเดือนมีมากข้ึน แต่ใน

ความเป็นจริงกลบัมีบางส่ิงท่ีท าให้ประเทศสังคม เกิดการแข่งขนั การท าทุกอย่างเพื่อแลกกบัเงิน

ทอง ช่ือเสียง ยศอ านาจ จึงท าใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคม ในประเทศเปล่ียนแปลงไปดว้ยการแข่งขนั

แทนการร่วมไมร่้วมมือ 

  การศีกษาในปัจจุบนัของประเทศไทย เม่ืออยู่ในสังคมทีแข่งขนักัน ถูกปลูกฝัง

ค่านิยมตั้งแต่เด็ก ตอ้งเรียนไดท่ี้หน่ึง ตอ้งเรียนกวดวิชาสถาบนัดงัๆ จะไดส้อบแข่งขนัชนะ มีการ

สอบแข่งขนัตั้งแต่ระดบั อนุบาล เป็นตน้ไป ต่างคนต่างเรียน ใครทางบา้นเศรษฐกิจดี ก็มีชยัในการ

เรียนเสริมสถาบนักวดวชิา มีความรู้มากมาย ใครทางบา้นเศรษฐกิจไม่ดี เรียนหนงัสือไม่เก่ง พื้นฐาน

ไม่ดี ถูกแปลกแยกในสังคม  

 การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั

ท่ีต ่า และมีแนวโนม้จะต ่าลงมาเร่ือยๆ ทุกๆปี ซ่ึงผลจากการศึกษาผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขมุทองวทิยา พบวา่นกัเรียนมีคะแนน เร่ืองร้อยละ 

ค่อนขา้งนอ้ย อาจจะเป็นเพราะ เน้ือหาค่อนขา้งยาก ผูเ้รียนบางคนท าความเขา้ใจยาก และเกิดความ

เบ่ือหน่ายในการเรียน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน  

ดงัท่ี สิริพร ทิพย์คง (2545, น.151) ได้ให้ความเห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียน

ท างานร่วมกนั โดยในกลุ่มประกอบดว้ย สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้

ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีบทบาท มีหน้าท่ี และ

ประสบความส าเร็จร่วมกนั ครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน

ทางบวก 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าการวจิยั ผลของการจดักิจกรรมเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบกลุ่ม

ร่วมมือ STAD เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6 ท่ี
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จะช่วยในการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจสนุกกบัการเรียนและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการ

เรียน ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการของความแตกต่างระหวา่งบุคคล อีกทั้งสามารถน ามาใชใ้น

การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การเศษส่วนโดยใชรู้ปแบบ

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  โรงเรียนขุมทอง

วิทยา  ภาคเรียนท่ี2   การศึกษา 2560  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา สุ่มจากประชากรโดยวิธีเลือก

เจาะจงจ านวน 40 คน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) เป็นการพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตาม

หลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

2. เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นบทเรียนคณิตศาสตร์อ่ืนๆ  

วธีิด าเนินการ 

 (1) แบบสอบถามวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน  ก่อนเรียน 

และหลงัเรียน แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 10 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบ บ (STAD) 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบปรนยั จ านวน 10 ขอ้ 4 ตวัเลือก   และแบบอตันยั แสดงวิธี

ท า จ  านวน 2 ขอ้   

 ( 2 ) แบบบนัทึกภาคสนาม ตลอดการด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ S T A D 

 (3) แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนแบบ การแบ่งกลุ่มการเรียนแบบ

ร่วมมือ STAD  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1 .ติดต่อประสานงานกบัโรงเรียนท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ โรงเรียนขมุทองวทิยา 

2 .ขอจดัท าหนงัสือถึงสถานศึกษา  เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการทดลองใช้

แผนการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ส าหรับนกัเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 

 3.การทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2559 โดยใชเ้วลาในการสอน จ านวน 7 คาบๆ ละ 60 นาที 

สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 4.ช้ีแจงเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงวิธีการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์

ของการเรียน และวธีิประเมินผลการเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ทดสอบก่อนการเรียน แบบปรนยัจ านวน 10 ขอ้ ชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก และแบบอตันยัท่ีนกัเรียนแสดงวิธีท า จ  านวน 2 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที เพื่อเก็บ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 6.ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองกบกลุ่มตวัอยา่ง ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน หลงัจากการ

จดัการเรียนรู้แต่ละแผนการเรียนรู้แลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบโจทยปั์ญหา คณิตศาสตร์ทดสอบ

หลงัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

 7.ผูว้จิยัเก็บรวบรวมผลทดสอบในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ เพื่อน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ย

วิธีทางสถิติ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์น ามา วิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบดว้ยค่าที (t-test 

dependent) ดงัน้ี 

  1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยค่าที (t-

test dependent) 

  2. ขอ้มูลจากแบบบนัทึกภาคสนามใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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8.   ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อน หาขอ้มูล ท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วธีิทางสถิติหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะห์ ข้อมูลและสถิทีใ่ช้ 

 -ค่าเฉล่ีย 

 - ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  

-ค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบ  

-ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 -ค่าอ านาจจ าแนกความยากง่ายและความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 

 - สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทดสอบค่าเฉล่ียก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช้lถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการวจัิย  

1.ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย ์ปัญหาเศษส่วน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 76.94/82.72 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมติฐานขอ้ 1 ท่ีวา่แผนการ

จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดย

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

2 .ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์

ปัญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ

(STAD) พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่ผลการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา
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เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ(STAD) 

หลงัเรียนสูงกวาก่อนเรียน  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ

(STAD) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบั คือ 

ด้านผู ้สอน ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ด้านจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และด้านการ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ เป็นล าดบัสุดทา้ย โดยสรุปไดว้า่ นกัเรียนมีความ พึงพอใจมากท่ีสุดต่อ

การจดัการเรียนรู้แบบ STAD ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 

6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบแบ่ง กลุ่มผลสัมฤทธ์ิ(STAD) 

ข้อเสนอแนะ  

1.ควรส่งเสริมการการจดัการเรียนรู้ แบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิ(STAD) 

 ไปใชใ้นการสอนโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืนๆ 

2. ครูควรมีการเสริมแรงทางบวกโดยใหค้  าชมเชยหรือใหข้องรางวลัในรูปแบบ  

ท่ีหลากหลายมากข้ึน อาจให้นักเรียนชมเชยเพื่อนในกลุ่มและช่ืนชมความส าเร็จของเพื่อนอย่าง 

สม ่าเสมอ 

3. ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียนเป็นกลุ่ม  

โดยใหมี้การฝึกแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม 

 ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนทราบจุดเด่นและจุด ดอ้ยของตนเอง  

4. ครูควรใหน้กัเรียนฝึกสร้างโจทยปั์ญหาท่ีหลากหลายจากสถานการณ์จริง  
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เอกสารอ้างองิ 

สิริพร ทิพยค์ง (2545, น.151) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้

นกัเรียนท างานร่วมกนั โดยในกลุ่มประกอบดว้ย สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั มี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัในส่วนตน

และส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

มีบทบาท มีหน้าท่ี และประสบความส าเร็จร่วมกัน ครูผูส้อนสามารถจัดกิจกรรมให้

นกัเรียนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก 

สมพร เช้ือพนัธ์ (2547, หนา้ 53) สรุปวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง 

ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัได้
จากการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ  

พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข (2548, หนา้ 125) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึงขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549,หนา้ 42) กล่าวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ 

ผลส าเร็จท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และย ังได้จ  าแนก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่าง
กนั  


