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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่องการคูณและการหารคุณลักษณะอันพึงประสงค์								

และความพึงพอใจของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	

ร่วมกบัการใช้ชดุการสอน	เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดยีวกลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวจิยั	คอืนกัเรยีน

ห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย	จังหวัดนครราชสีมา	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	

จ�านวน	21	คน	ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเด็กปกติจ�านวน19	คน	เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ�านวน	2	คนซึ่งได้มาด้วย

การเลือกแบบเจาะจงท�าการทดลองสอน	20	ครั้ง	ครั้งละ	1	ชั่วโมง	เครื่องมือที่ใช้	คือ	แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่องการคูณและการหาร	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหาร	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย									

ค่าร้อยละ	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ร่วมกบัการใช้ชดุการสอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	70	ขึน้ไปทกุคน	ผลการประเมนิ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์	อยูใ่นระดับดี	โดยมคีณุลกัษณะด้านความมวีนิยัสงูสดุ	รองลงมาได้แก่	ความมุ่งมัน่ในการท�างาน	ล�าดบั

สุดท้าย	 คือ	 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ตามล�าดับส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด																	

เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจ	 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงท่ีสุด	 เป็นล�าดับ						

ที่	1	รองลงมาคือ	ด้านสื่อและใบงาน	และล�าดับสุดท้ายคือ	ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ :	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD,	ชุดการสอน,	ห้องเรียนรวม

ABSTRACT 
	 This	Research	were	to	study	the	learning	achievement	on	the	topic	of	Multiplication	and	Division	Skill.	

This	is	a	desired	characteristic	and	learner’s	satisfaction	in	inclusive	classroom	of	students	in	grade	3	which	

are	studying	in	Student	Team	Achievement	Division	(STAD)	together	with	the	instructional	package	using.	

This	is	an	experimental	research	with	one	group.	The	sample	is	a	group	of	21students	in	inclusive	classroom	

of	grade	3	from	Wat	Thanon	Haknoi	Don	Kloi	School,	Nakhon	Ratchasima	Province	during	1st	semester	of	

educational	 year	 2015	 for	 21	 students.	 There	were	 19	 regular	 students	 and	 2	 students	with	 Learning														

disabilities,	who	were	specified	by	the	researcher	by	teaching	1	hour	for	20	times.	The	instructional	package	

is	a	learning	plan	for	students	from	grade	3	and	is	about	Multiplication	and	Division	Skill	of	Mathematics	
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department.	The	result	of	the	Characteristic	evaluation,	Instructional	package	of	Multiplication	and	Division	

Skill,	Learning	achievement	and	Learner’s	satisfactions	is	calculated	by	using	Standard	deviation,	Percentage	

and	Data	analysis.	

	 As	a	results,	Every	students	who	has	learned	by	Student	Team	Achievement	Division	(STAD)	with	the	

instructional	 package	 passed	 and	 earned	 above	 70%,	 desired	 characteristic	 is	 in	 a	 good	 level,	 The																				

characteristic	in	the	discipline	dimension	is	in	the	highest	level.	The	second	is	working	intention	and	the	last	

is	learning	enthusiasm.	Learner’s	satisfaction	is	in	the	highest	level	when	we	concern	in	each	dimension	we	

found	out	that	students	satisfied	the	benefit	of	Learning	activities,	the	second	are	medias	and	worksheet,	

the	last	is	learning	activity’s	environment.		

Keywords :		STAD	technique,	instructional	package,	inclusive	classroom

บทน�ำ
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	

2551	 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน	ประชาชนทุกคนมี

โอกาสได้รบัการศึกษาอย่างเสมอภาคและมคุีณภาพ	ครอบคลมุ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย	(กรมวิชาการ,	2551,	น.	1-4)	ซึ่งเด็กพิการ

ทั้ง	 9	 ประเภท	 ก็นับเป็นกลุ่มที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่าง								

ทั่วถึงตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ส�าหรับคนพิการ	พ.ศ.	2551	ให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา

รองรับการเรียนการสอนส�าหรับคนทุกกลุ่มรวมท้ังคนพิการ	

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้	 เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ประเภทหนึ่ง	ที่พบมากในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนร่วม	

โดยเฉพาะเด็กที่มีป ัญหาทางการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์																						

(dyscalculia)	นั้นจะขาดทักษะและความเข้าใจเก่ียวกับ	

จ�านวนและสัญลักษณ์	 จึงมีความยากล�าบากในการคิดหา							

ค�าตอบจากการบวกลบคูณหาร	 (สถาบันราชานุกูล,	 2555,											

น.	 9)	 ครูจึงควรหากระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการ							

เรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กกลุ่มนี้	 มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ	

ของตนเองให้มากที่สุด	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 นับเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส�าเร็จ	

ประกอบกับธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะเป็น

นามธรรมบางตอนยากที่จะอธิบายให้เข้าใจจึงส่งผลให้การ

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร							

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งการบวก	ลบคณู	หารนบัได้ว่าเป็น

ตัวชี้วัดความส�าเร็จส่วนหน่ึงของการเรียนรู ้คณิตศาสตร	์													

ในระดับประถมศึกษา	 พิจารณาจากรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 (NT)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	ปี

การศึกษา	 2555-2557	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมาเขต	5	คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สาระจ�านวน

และการด�าเนินการมีคะแนนร้อยละ	 37.45,	 37.78,	 40.50		

และผลคะแนนทดสอบในระดับชาติของโรงเรียนวัดถนน											

หักน้อยดอนกลอยในสาระจ�านวนและการด�าเนินการ	 ปีการ

ศึกษา	 2555-2556	 ได้คะแนนร้อยละ	 43.17,	 41.05	 ตาม					

ล�าดับ	ส่วนรายงานในปีการศึกษา	2557	นั้นมีทั้งการรายงาน

ในส่วนของเดก็ปกติ	คอืร้อยละ	42.22		และเมือ่คดิคะแนนรวม

กับเด็กพิเศษ		ท�าให้คะแนนลดลงเหลือร้อยละ	32.50	เท่านั้น	

จากปัญหาดังกล่าว	 ผู้สอนจะต้องมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย

เพือ่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหาดงักล่าวซึง่การเรยีนรูแ้บบประสบ

ความส�าเร็จเป็นทีม	STAD	(Student	Teams	Achievement	

Division)	 เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ							

ที่เหมาะส�าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชา	

ที่มีจุดประสงค์ชัดเจน	นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความส�าเร็จ

ตนเองว่ามีผลต่อความส�าเร็จของกลุ่ม	 เด็กเก่งจะพยายาม							

ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม	 ครูมีโอกาสให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด

กบันกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนและเดก็พเิศษได้มากขึน้	ท�าให้นกัเรยีน

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร์สงูข้ึนได้	(ทิศนาแขมณ,ี	2551,	น.	64)	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของสอดคล้องกบังานวิจยัของ	โสภิต	พนัธ์วริยิะกุล	

(2552,	น.	80-81)	และ	Van	 (2013)	ท�าการศึกษาวิจัยด้วย

การจดัเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	วชิาคณติศาสตร์	ระดับ

ประถมศกึษาปีที	่3	และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ผลการวจิยั	

พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่าง									

มีนัยส�าคัญ	 นักเรียนมีความพึงพอใจ	 และมีเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนรู้

	 การท�าแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาที่เรียน	 เป็นขั้นตอน						

ทีส่�าคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ดงันัน้	

ชุดการสอนจึงนับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน

ในรปูแบบหน่ึงท่ีน�ามาใช้เป็นสือ่การเรยีนรู้ในข้ันทบทวนเนือ้หา

ท่ีเรยีนท่ีจะช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ข้ึน	ดงังานวจิยั

ของ	กันยา	กันต์สุข	(2551,	น.	88),	นิติกาญจน์	ไกรสิทธิพัฒน์	
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(2553,	 น.	 79),	 วาสนา	 	 วงษาไชย	 (2555,	 น.	 93)	 และ														

ปุญชรัสมิ์	นรินทรกุล	ณ	อยุธยา	(2553,	น.	78-79)	ได้ศึกษา

วิจัย	 โดยใช้ชุดการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร	์

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 และ	 4	 และชั้นมัธยมศึกษา									

ปีท่ี	1	และ	2	ตามล�าดับ	ผลการศกึษาพบว่าผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 นักเรียนมีความพึงพอใจ	 และมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้	

	 ผู้วจิยัจงึสนใจพฒันาผลการเรยีนรู้โดยใช้วธิกีารจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ร่วมกับการใช้ชุดการสอน	

ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	เพื่อช่วย

ให้เด็กทุกกลุ่มในห้องเรียนรวมได้เรียนรู้ร่วมกัน	และยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี

ต่อวิชาคณิตศาสตร์	 ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะ																	

อันพึงประสงค์	 และความพึงพอใจของนักเรียนห้องเรียนรวม

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ									

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้ชุดการสอน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
	 ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู ้	 เรื่องการคูณและ									

การหาร	 วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีให้ผู้เรียน												

ทุกคนในห้องเรียนรวมท้ังท่ีเป็นเด็กปกติและเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ�าเป็นพเิศษ	สามารถเข้าถึงบทเรียนและเรยีนรู้ร่วมกันได้	

ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหาร	 ซึ่งเป็น								

พื้นฐานการคิดค�านวณท่ีส�าคัญในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง	(experimental	

research)	 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว	 (one	

shot	case	study)	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียน

ห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 3	 โรงเรียนวัดถนน																														

หักน้อยดอนกลอย	 อ�าเภอด่านขุนทด	 ส�านักงานเขตพื้นที	่								

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	ปีการศึกษา	2558	

จ�านวน	 21	 คน	 ซ่ึงประกอบด้วยเด็กปกติ	 19	 คน	 และเด็ก												

ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 2	 คน	 ใช้เวลาในการสอน															

20	ชั่วโมง

ภำพที่ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค	STAD

+

ชุดการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องการคูณและการหารของนักเรียน

ห้องเรียนรวมชั้น	ป.	3

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู ้	 จ�านวน	 10	 แผนๆ	 ละ														

2	ชัว่โมง	ใช้เวลาในการสอน	20	ชัว่โมง	มผีลการประเมนิความ											

เหมาะสม	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์	 จ�านวน	 3	 ท่าน									

อยู่ในระดับมาก

	 2.	 ชุดการสอน	 ผลการประเมินชุดการสอนเร่ือง													

การคูณและการหาร	 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 3	 ท่าน	 อยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก	 คือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.79	 คะแนน	 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.87	คะแนน
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	 3.	 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยการ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน	 ในเวลาเรียน	 1	 ช่ัวโมง	 แล้ว

บันทึกผลหลังจัดการเรียนรู ้ทั้ง	 10	 แผน	 ท�าการประเมิน

คุณลักษณะ3ด้าน	 ได้แก่	 ส่งงานตรงตามก�าหนด	 (มีวินัย)								

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปรายถามตอบ	 (ใฝ่เรียนรู้)	

ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม	 (มุ่งมั่นในการท�างาน)	 ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของประเด็นที่ใช้ในการประเมินจาก							

ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	1.00	ทุกข้อ

	 4.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	IOC	เท่ากับ	1.00	ทุกข้อค่าความยากง่าย	(p)	

ในช่วง	 .60-.97	 และอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 อยู่ในช่วง	 .00-.95											

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ	.78

	 5.		แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนผลการประเมิน

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัพฤติกรรมชีว้ดัด้านความ

พึงพอใจของนักเรียน	โดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ด้าน	ได้ค่า	IOC	ตั้งแต่	

0.67-1.00	เป็นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงทุกข้อ

 วิธีด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ขั้นการทดลอง	 จัดการเรียนรู้ตามแผนท่ีก�าหนด								

โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.1		 น�าผลคะแนนสอบตามสาระที่	1	มาตรฐานที่	

ค.1.2	ตัวชี้วัดที่	ป.2/1	และ	ป.2/2	เรื่องการคูณและการหาร	

วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ของนักเรียนทุกคน							

มาเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อยแล้วจดักลุม่นกัเรยีนประกอบ

ด้วยสมาชิกกลุ่มละ	 4	 คน	 จ�านวน	 4	 กลุ่ม	 (เด็กเก่ง	 1	 คน										

ปานกลาง	2	คน	และอ่อน	1	คน)และสมาชิกกลุ่มละ	5	คน	

จ�านวน	 1	 กลุ่ม	 (เด็กเก่ง	 1	 คน	ปานกลาง	 2	 คน	 และอ่อน											

2	คน)

	 	 1.2		 ด�าเนนิการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เทคนคิ	STAD	

ร่วมกับการใช้ชุดการสอน	 เรื่องการคูณและการหาร	 จ�านวน	

10	 แผนๆ	 ละ	 2	 ชั่วโมง	 รวม	 20	 ชั่วโมง	 ในชั่วโมงเรียน

คณิตศาสตร์	วันละ	1	ชั่วโมง	(วันจันทร์-วันศุกร์)	ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	STAD	มีดังนี้	ขั้นที่	1	ครูน�าเสนอ

เนือ้หาใหม่แก่นักเรียนทัง้ชัน้ขัน้ที	่2	การเรยีนกลุม่ย่อย	นกัเรยีน

เข้ากลุ ่มตามที่ครูแบ่งให้	 แล้วช่วยเหลือกันในการเรียนรู	้

ทบทวนเน้ือหาท่ีเรยีนโดยการท�าแบบฝึกทกัษะ	(ใช้ชุดการสอน

เป็นสื่อการเรียนรู้)	ขั้นที่	3	การทดสอบย่อย	นักเรียนแยกกัน

ท�าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล	สมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยเหลือกัน

ในการท�าแบบทดสอบ	 ขั้นที่	 4การคิดคะแนนความก้าวหน้า

รายบุคคลและรายกลุ ่ม	 โดยการน�าคะแนนแต่ละคนมา									

เทียบกับฐานเพ่ือหาความก้าวหน้า	 มีรายละเอียดของการคิด

คะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคนคือการน�าผลการสอบวิชา
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การคูณ	 และการหาร	 ปีการศึกษา	 2557							
มาเป็นคะแนนฐาน	 ดังตัวอย่าง	 เด็กหญิงมาลีมีผลสอบตาม										
สาระที่	1	มาตรฐานที่	ค.1.2	ตัวชี้วัดที่	ป.2/1	และ	ป.2/2	เรื่อง	
การคูณ	ได้	7	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	10	ดังนั้นคะแนนฐาน	
ในการทดสอบย่อยเร่ืองการคูณของเด็กหญิงมาลีคือ	 70
(คะแนนฐานต้องแปลงให้เป็นคะแนนร้อยละ)	 คะแนนฐาน								
จะเปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อมีการทดสอบประจ�าเนื้อหาย่อยโดย
การน�าคะแนนที่สอบได้ครั้งที่แล้วเป็นคะแนนฐานครั้งต่อไป
การคิดคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
ค�านวณจากคะแนนท่ีแต่ละคนได้จากการท�าแบบทดสอบ							
ห่างจากคะแนนฐานมากน้อยเพียงใดซึ่งมีเกณฑ์การคิด						
คะแนนความก้าวหน้าดังนี้ได้คะแนนต�่ากว่าคะแนนฐาน
มากกว่า	10	คะแนนความก้าวหน้าคือ	0	คะแนน	ได้คะแนน
ต�่ากว่าคะแนนฐานอยู่	10	คะแนนความก้าวหน้าคือ	5	คะแนน	
ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐานคะแนนความก้าวหน้าคือ															
10	 คะแนนได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานอยู่	 10	 คะแนน						
ความก้าวหน้าคือ	 15	 คะแนนได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน
มากกว่า10	 คะแนนความก้าวหน้าคือ	 20	 คะแนน	 จากนั้น									
น�าคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนมาเฉลีย่เป็นคะแนนกลุ่ม	
ขั้นที่	5	การยกย่องชมเชย	ให้รางวัลกลุ่มที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ตามท่ีก�าหนดไว้โดยติดประกาศไว้ท่ีหน้าห้องเรียน	 และให้
รางวัลกลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุดตามเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 ระดับยอดเยี่ยม		คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม													
20	-	30	คะแนน
	 	 	 ระดับเก่งมาก	 คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม													
11	-	19	คะแนน
	 	 	 ระดับเก่ง	 คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม	
5	-	10		คะแนน
	 	 1.3	 ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษ	และนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์	 โดยการสอนทบทวน
เนื้อหาประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้เล่นเกมการแข่งขัน	
เสรมิแรงโดยการให้รางวลั	เพือ่ช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนได้เข้าใจ
เรือ่ง	การคณูและการหารในเชิงรปูธรรมและมีความสนกุสนาน
ในการเรียนรู้
	 	 1.4		 ประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์จากบนัทกึ
การสังเกตพฤติกรรม	หลังจัดการเรียนรู้ทั้ง	10	แผน
	 	 1.5		 ทดสอบหลังเรียน
	 	 1.6		 น�าแบบวัดความพึงพอใจไปให้นักเรียนตอบ
หลังจากเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม						

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้ชุดการสอน



130   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

	 	 1.7		 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ	 การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และแบบวัดความพึงพอใจแล้วน�า

คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์	แปลผล

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 (P)												

ค่าเฉลี่ย		(m)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(s)

ผลกำรวิจัย
	 ตอนที	่1		ผลการทดสอบย่อย	หลงัจากเรยีนจบในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้

	 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อย	จ�านวน	9	ครั้ง	

แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม	 10	 คะแนน	 โดยใช้คะแนนเกณฑ์คือ	

ร้อยละ	 70	 ซึ่งเท่ากับ	 7	 คะแนน	 จ�านวนนักเรียนที่เข้าสอบ

ทัง้หมด	21	คน	ประกอบด้วยนักเรยีนปกติ	19	คน	และนักเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 2	 คน	 คือ	 เลขท่ี	 11	 และ									

12	 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทั้ง	 9	 ครั้ง	 อยู ่ในช่วง													

7.14-8.43	คะแนนในการสอบครั้งที่	4	และครั้งที่	9	นักเรียน

สอบผ่านเกณฑ์ทุกคน	คิดเป็นร้อยละ	100	ผู้วิจัยได้น�าผลการ

ทดสอบมาวเิคราะห์หาสาเหตุทีน่กัเรยีนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	และ

ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งดังนี้

	 การทดสอบย่อยครั้งที่	 1	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

การบวกและการคูณ	 มีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	 5	 คน											

(เด็กปกติ	4	คน	และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	1	คน	คือเลข

ที่	 12)	 ผู้วิจัยวิเคราะห์หาสาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ	์

พบว่า	 นักเรียนจ�าสูตรคูณไม่ได้	 เมื่อใกล้หมดเวลาจะใช้วิธี									

เดาค�าตอบ	ส่งผลให้สอบไม่ผ่านเกณฑ์

	 การทดสอบย่อยครั้งที่	 2	 เร่ือง	 การคูณจ�านวนท่ีมี									

หนึ่งหลักกับจ�านวนที่มีหนึ่งหลักมีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์						

3	คน	(เด็กปกติ	2	คน	และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	1	คน	

คือ	เลขที่	12)	สาเหตุที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์	คือ	การจ�าสูตรคูณ

ไม่ได้	และมีความผิดพลาดในการคูณจ�านวนด้วย	0	และ	1

	 ผลการทดสอบย่อยครั้งที่	 3	 เรื่อง	 การคูณจ�านวนที่มี

หนึ่งหลักกับจ�านวนไม่เกินสี่หลักนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ	์								

2	คน	(เด็กปกติ	1	คน	และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	1	คน	

คือ	เลขที่	12)	สาเหตุการลืมตัวทด	และยังไม่เข้าใจเรื่องสมบัติ

การคูณของ	0	และ	1	

	 ผลการทดสอบย่อยครั้งที่	5	เรื่อง	โจทย์ปัญหาการคูณ

มีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	3	คน	(เด็กปกติ	2	คน	และเด็ก

บกพร่องทางการเรียนรู้	1คน	คือเลขที่	12)	สาเหตุคือ	สับสน

การในการเขียนประโยคสัญลักษณ์	 ระหว่างตัวตั้งคือ	 จ�านวน

หมวดหมู่ของส่ิงของ	 และตัวคูณคือจ�านวนสิ่งของในแต่ละ

หมวดหมู่นั้น

	 ผลการทดสอบย่อยครัง้ที	่6	เรือ่ง	ความสัมพนัธ์ระหว่าง

การคูณและการหารมนีกัเรยีนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	1	สาเหตขุอง

การที่นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	พบว่า	เป็นเด็กปกติกลุ่มอ่อน

ที่ยังสับสนระหว่างการคูณและการหารอยู่	 ส่วนเด็กพิเศษ										

ทั้ง		2	คน	สามารถสอบได้ผ่านเกณฑ์

	 ผลการทดสอบย่อยครัง้ท่ี	7		เรือ่ง	การหารไม่ลงตวั	หรอื

การหารเหลือเศษนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	 2	 คน	 เป็นเด็ก

ปกตกิลุม่อ่อน	เลขที	่5	และ	7	ซึง่ยงัสบัสนระหว่างการคณูและ

การหารและมีปัญหาในการลบเศษที่เหลือ	 เมื่อท�าโจทย์ที่เป็น

นามธรรมเด็กจะหาค�าตอบได้ช้า	ส่วนเด็กพิเศษทั้ง	2	คน	ยังมี

ปัญหาในการจดจ�าสูตรคูณ	 ครูต้องให้ความช่วยเหลือโดยให้

นักเรียนสร้างสูตรคูณแม่	2-9	โดยการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆ	กัน

ก่อน	 แล้วน�าสูตรคูณมาช่วยในการท�าแบบทดสอบ	 ครูคอย

สังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กพิเศษจะมีอาการ							

ขาดสมาธร่ิวมด้วย	ครตู้องกระตุน้เตอืนหากพบปัญหาหรอืเดก็

ไม่ตั้งใจท�าแบบทดสอบ	 เด็กพิเศษจึงสามารถท�าแบบทดสอบ

ได้ผ่านเกณฑ์ทั้ง	2	คน

	 ผลการทดสอบย่อยครั้งที่	 8	 เรื่อง	 การหารยาวแล้ว

นกัเรยีนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	4	คน	พบว่า	เป็นเดก็กลุม่ปานกลาง

ทั้ง	 4	 คน	 ผู้วิจัยพบสาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์	 คือ	

นักเรียนสับสนเรื่องการหารยาวในบางจุด	เช่น	การใส่ผลลัพธ์

ของการหารไม่ตรงหลัก	 การลบเศษที่เหลือ	 และการท่อง								

สูตรคูณ	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูให้การเอาใจใส่เด็กกลุ่มนี้										

น้อยกว่าเด็กกลุ่มอื่น	 ส่วนเด็กพิเศษท้ัง	 2	 คน	 สามารถสอบ					

ผ่านเกณฑ์	 เพราะครูให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม	 โดยการให้

นักเรียนสร้างสูตรคูณแม่	2-9	แล้วจึงน�าสูตรคูณนั้นมาช่วยใน

การท�าแบบทดสอบ	และคอยกระตุ้นเตือนหากเด็กไม่ตั้งใจท�า

แบบทดสอบ	จึงท�าแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ทั้ง	2	คน

	 เมื่อท�าการวิเคราะห์ผลการทดสอบประกอบกับการ

สงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน	จนพบสาเหตขุองการ

ท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบย่อยแต่ละคร้ัง												

ผู้วิจัยก็ท�าการช่วยเหลือโดยใช้วิธีการ	 ดังนี้	 สอนซ่อมเสริม										

ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน	 โดยการให้ฝึกท่องสูตรคูณแม่	 2-9	

การน�าวิธีการสร้างสูตรคูณด้วยตนเองด้วยการท�าแท่งการคูณ

(แท่งเนเปียส์)	ควบคูก่บัการฝึกท่องสตูรคณู	การเล่นเกมแข่งขนั

ประกอบกับการให้รางวัล	 การใช้สื่ออุปกรณ์ของจริงท�าให้

นักเรียนมองเห็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น						

รปูธรรมมากขึน้	และใช้อปุกรณ์ของจรงิสาธติให้เดก็เข้าใจความ

คิดรวบยอดเรื่องการหารท่ีเหลือเศษให้มากข้ึน	 และโยงเข้าสู่
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วิธีคิดท่ีเป็นนามธรรมโดยการใช้สูตรคูณ	ครูชี้ให้เห็นว่าการใช้

สูตรคูณในการคิดหาค�าตอบจะท�าให้คิดได้เร็วขึ้น	 และช้ีจุด

บกพร่องในข้อที่นักเรียนท�าผิดย�้าซ�้าทวนจนเกิดความช�านาญ	

แล้วให้ท�าแบบทดสอบใหม่อีกรอบ	 จนนักเรียนสามารถสอบ

ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ซ่ึงรายละเอียดของผลการทดสอบย่อย	

ทั้ง	9	ครั้ง	ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 	ผลการทดสอบย่อย	ของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จากการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ		

	 						เทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง	การคูณและการหาร

เลขที่           คะแนนกำรทดสอบย่อย 9 ครั้ง (คะแนนเต็ม ครั้งละ 10 คะแนน)  รวม ร้อยละ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

	 1.	 10	 9	 7	 9	 10	 9	 8	 9	 10	 81	 90.00

	 2.	 10	 8	 9	 9	 8	 8	 9	 8	 9	 78	 86.67

	 3.	 10	 10	 8	 8	 9	 8	 9	 8	 9	 79	 87.78

	 4.	 9	 4	 6	 8	 7	 8	 8	 6	 8	 64	 71.11

	 5.	 4	 10	 5	 7	 6	 7	 6	 5	 8	 58	 64.44

	 6.	 8	 8	 8	 7	 8	 6	 8	 7	 7	 67	 74.44

	 7.	 8	 5	 8	 7	 8	 7	 6	 8	 8	 65	 72.22

	 8.	 7	 8	 8	 9	 6	 8	 8	 7	 8	 69	 76.67

	 9.	 4	 10		 9	 9	 9	 8	 8	 7	 8	 72	 80.00

	 10.	 8	 8	 10	 9	 8	 7	 8	 8	 9	 75	 83.33

	 11.	 7	 7	 9	 8	 7	 8	 7	 8	 7	 68	 75.56

	 12.	 6	 5	 6	 7	 6	 8	 8	 7	 7	 60	 66.67

	 13.	 10	 8	 9	 9	 10	 8	 8	 7	 8	 77	 85.56

	 14.	 10	 10	 9	 10	 9	 10	 9	 8	 8	 83	 92.22

	 15.	 10	 9	 9	 9	 9	 10	 8	 7	 8	 79	 87.78

	 16.	 8	 7	 8	 9	 9	 10	 8	 7	 8	 74	 82.22

	 17.	 10	 7	 8	 9	 9	 9	 8	 7	 8	 75	 83.33

	 18.	 10	 8	 8	 8	 9	 9	 10	 7	 9	 78	 86.67

	 19.	 4	 10	 9	 9	 9	 9	 9	 6	 8	 73	 90.00

	 20.	 4	 8	 9	 9	 9	 9	 8	 7	 8	 71	 86.67

	 21.	 9	 8	 9	 8	 9	 9	 8	 6	 8	 74	 87.78

	 m	 7.90	 7.95	 8.14	 8.43	 8.29	 8.33	 8.05	 7.14	 8.14	 72.38

	 P	 79.05	 79.52	 81.43	 84.29	 82.86	 83.33	 80.50	 71.43	 81.43	 80.42

	 s	 0.022	 0.011	 0.013	 0.021	 0.019	 0.015	 0.011	 0.013	 0.013	 0.004

หมายเหตุ	:		กลุ่มเก่ง	ได้แก่	เลขที่	1,	3,	13,	14,	18		กลุ่มปานกลางได้แก่	เลขที่	2,	4,	5,	9,	10,	15,	16,	17,	19,	21	 	

	 	 		กลุ่มอ่อน	ได้แก่	เลขที่	6,	7,	8,	11,	12,	20		เด็กพิเศษ	ได้แก่	เลขที่	11,	12
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	 ตอนที่	 2	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้ชุดการ

สอนคณิตศาสตร์เรื่อง	การคูณและการหาร

	 หลงัจากจดักิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการเรยีนรู้แบบกลุม่

ร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ร่วมกับการใช้ชุดการสอนครบทั้ง	 10	

แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว	 ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบเพื่อวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่องการคูณและการหาร	 ซึ่งเป็นแบบ

ทดสอบปรนัยชนิดเติมค�าตอบ	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 คะแนนเต็ม							

20	 คะแนน	 ผลการทดสอบ	 พบว่า	 นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์					

ร้อยละ	70	ทุกคน	คะแนนสอบสูงสุดคือ	20	คะแนน	ต�่าสุดคือ																		

14	คะแนน	มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ	เท่ากับ	16.62	คะแนน

คดิเป็นร้อยละ	83.10	ของคะแนนเตม็	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

เท่ากับ	 0.004	 คะแนน	 รายละเอียดของคะแนนผลสัมฤทธิ์									

ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2			ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	การคูณและการ	

	 	 		หารของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับ		

	 							การใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์

 เลขที่ คะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละ สรุปผลกำรประเมิน

	 1.	 17	 85	 ผ่านเกณฑ์

	 2.	 15	 75	 ผ่านเกณฑ์

	 3.	 18	 90	 ผ่านเกณฑ์

	 4.	 15	 75	 ผ่านเกณฑ์

	 5.	 14	 70	 ผ่านเกณฑ์

	 6.	 15	 75	 ผ่านเกณฑ์

	 7.	 14	 70	 ผ่านเกณฑ์

	 8.	 18	 90	 ผ่านเกณฑ์

	 9.	 15	 75	 ผ่านเกณฑ์

	 10.	 20	 100	 ผ่านเกณฑ์

	 11.	 14	 70	 ผ่านเกณฑ์

	 12.	 14	 70	 ผ่านเกณฑ์

	 13.	 18	 90	 ผ่านเกณฑ์

	 14.	 20	 100	 ผ่านเกณฑ์

	 15.	 18	 90	 ผ่านเกณฑ์

	 16.	 16	 80	 ผ่านเกณฑ์

	 17.	 15	 75	 ผ่านเกณฑ์

	 18.	 20	 100	 ผ่านเกณฑ์

	 19.	 19	 95	 ผ่านเกณฑ์

	 20.	 16	 80	 ผ่านเกณฑ์

	 21.	 18	 90	 ผ่านเกณฑ์

	 m	 16.62	 83.10

	 s	 0.004
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	 ตอนที	่3		คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์	หลงัเรยีนด้วยการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ร่วมกับการใช้ชุดการสอน

คณิตศาสตร์เรื่อง	การคูณและการหาร

	 ผู ้วิจัยท�าการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม

ระหว่างเรียน	จ�านวน	10	ครั้ง	โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับ

คุณภาพ	 4	 ระดับ	 คือ	 0-3	 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์	3	ด้าน	คอื	ความมวีนิยั(การมคีวามรบัผดิชอบต่อการ

ท�างานส่งผลงานตามก�าหนดเวลา)	ด้านที่	2	ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

(มีความตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปรายถามตอบ									

ในห้องเรียน)	 ด้านที่	 3	 ความมุ่งมั่นในการท�างาน	 (ให้ความ						

ร่วมมือในการท�ากิจกรรมกลุ่ม	ผลการประเมินพบว่า	คะแนน

คุณลักษณะด้านความมีวินัยมีค่าสูงสุด	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 29.29	

คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.63	ของคะแนนเต็ม	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.019	คะแนน		ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	

18	คน	และระดับดี	3	คน	ล�าดับที่	2	ได้แก่	ด้านความมุ่งมั่น	

ในการท�างาน	มีค่าเฉลี่ย	26.33	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	87.76	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.015	คะแนน	ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี	โดยอยู่ในระดับดีมาก	13	คน	ระดับดี	8	คน	และด้าน

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีค่าน้อยที่สุด	 มีค่าเฉล่ีย	 23.95	 คะแนน											

คิดเป็นร้อยละ	 79.83	 ของคะแนนเต็ม	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.011	คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี	โดยอยู่

ในระดับดมีาก	10	คน	ระดบัดี	4	คน	พอใช้	7	คน	ดงัตารางที	่3

ตำรำงที่ 3			คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษา	ปีที่	3	ที่เรียนโดยวิธีการจัดการ

	 	 		เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้	ชุดการสอนเรื่อง	การคูณและการหาร

 เลขที่      คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย ผลกำรประเมิน 2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลกำรประเมิน 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน ผลกำรประเมิน

	 1.	 30	 ดีมาก	 25	 ดี	 30	 ดีมาก

	 2.	 26	 ดี	 18	 พอใช้	 22	 ดี

	 3.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	 4.	 30	 ดีมาก	 17	 พอใช้	 21	 ดี	

	 5.	 30	 ดีมาก	 17	 พอใช้	 20	 ดี

	 6.	 30	 ดีมาก	 18	 พอใช้	 20	 ดี

	 7.	 26	 ดี	 14	 พอใช้	 20	 ดี

	 8.	 30	 ดีมาก	 27	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	 9.	 30	 ดีมาก	 20	 ดี	 21	 ดี	

	10.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	11.	 30	 ดีมาก	 14	 พอใช้	 20	 ดี

	12.	 23	 ดี	 14	 พอใช้	 20	 ดี

	13.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 29	 ดีมาก

	14.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	15.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	16.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	17.	 30	 ดีมาก	 25	 ดี	 30	 ดีมาก

	18.	 30	 ดีมาก	 25	 ดี	 30	 ดีมาก

	19.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	20.	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	21.	 30	 ดีมาก	 29	 ดีมาก	 30	 ดีมาก

	(m)	 2.93	 ดีมาก	 2.40	 ดีมาก	 2.63	 ดีมาก

	 (P)	 97.62	 	 79.84	 	 87.78

	(s)	 0.019	 	 0.011	 	 0.015
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	 ตอนท่ี	 4	 	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธี						

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ร่วมกับการใช้ชุด							

การสอน	เรื่อง	การคูณและการหาร

	 ผู ้ วิจัยท�าการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน									

หลังจากเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	 ร่วมกับการใช้ชุดการสอน	 เรื่อง	 การคูณและการหาร		

ผลการประเมิน	 พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวม

อยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.87	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.001	คะแนน	เม่ือพิจารณารายด้าน	พบว่า	นักเรียน

พึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได ้รับจากการจัดกิจกรรมการ											

เรียนรู ้มากที่สุดเป็นล�าดับที่	 1	 มีค่าเฉลี่ย	 4.90	 คะแนน													

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.005	คะแนน	 รองลงมาคือด้านสื่อ

และใบงานในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย	4.86	คะแนนส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 0.045	 คะแนน	 และนักเรียนมีความพึงพอใจเป็น

ล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ								

เรียนรู้มีค่าเฉลี่ย	4.85	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.006	

คะแนน	 รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ					

ของนกัเรยีนห้องเรยีนรวมชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	จากการเรยีน

ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ร่วมกับการใช้

ชุดการสอนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การคูณและการหารดังตาราง						

ที่	5

ตำรำงที่ 5 	คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

	 						ร่วมมือเทคนิ	STAD	ร่วมกับการใช้ชุดการสอนเรื่อง	การคูณและการหาร

  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย

 ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม

    มำตรฐำน พึงพอใจ

ด้ำนบรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนรู้

1.		การท�ากิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ

	 กลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ท�าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

2.		การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ท�าให้

	 นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม	 5.00	 0.000	 มากที่สุด

3.		การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ช่วย

	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม	 4.95	 0.011	 มากที่สุด

4.		การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ท�าให้

	 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

5.		การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ท�าให้

	 นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 4.67	 0.015	 มากที่สุด

  เฉลี่ย 4.85 0.006 มำกที่สุด

ด้ำนสื่อและใบงำนในกำรเรียนรู้

1.			มีภาพประกอบที่น่าสนใจ	 	 5.00	 0.000	 มากที่สุด

2.			สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 	 4.90	 0.210	 มากที่สุด

3.			ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้	 	 4.76	 0.009	 มากที่สุด

4.		จ�านวนข้อค�าถามมีปริมาณที่เหมาะสม	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

5.		ความสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

  เฉลี่ย 4.86 0.045 มำกที่สุด
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อภิปรำยผล
	 1.		ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ผลการวิจัยพบว่า					
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยที่เรียนด้วยการจัดเรียนรู้แบบ	
ร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ร่วมกับการใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้	 คือ	 ร้อยละ70										
ทุกคน	คิดเป็นร้อยละ	100	มีค่าเฉลี่ย16.62	จากคะแนนเต็ม	
20	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.004	คะแนนสาเหตทุีผ่ลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้เพราะการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 นั้นนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสท�า
แบบฝึกทักษะที่บรรจุอยู ่ในชุดการสอน	 หลังจากเรียนจบ											
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้	 แล้วยังผ่านการทดสอบย่อย
ทั้งหมด	 10	 ครั้ง	 ซึ่งในแต่ละครั้งหากพบว่ามีนักเรียนสอบ											
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 70	 ที่ตั้งไว้	 ผู้วิจัยท�าการช่วยเหลือด้วย						
วิธีการน�าเทคนิคช่วยคูณที่หลากหลายผสมผสานกัน	 ได้แก	่	
การคูณแบบตาราง	 การสร้างสูตรคูณด้วยตนเองด้วยการใช	้					
วิธีการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆ	กัน	การท่องสูตรคูณ	การเล่นเกม
แข่งขัน	 ร่วมกับการเสริมแรงด้วยรางวัล	 โดยใช้วิธีการสอน					
ซ่อมเสรมิในตอนเยน็หลงัเลิกเรยีน	จนช่วยให้นกัเรยีนสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์ได้	 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การคูณและการหาร	 ส�าหรับนักเรียน
ห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ผู้วิจัยได้น�าเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	มาใช้ร่วมกับชุด
การสอนคณติศาสตร์นัน้ช่วยเพิม่ความเข้าใจในเนือ้หาของบท
เรียนให้นักเรียนได้มากขึ้นเพราะชุดการสอนเป็นสื่อที่มีความ
สอดคล้องกันกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	
คือนักเรียนสามารถน�ามาใช้ในขั้นฝึกทักษะ	 ทบทวนเนื้อหาที่

  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย

 ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม

    มำตรฐำน พึงพอใจ

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

1.		นักเรียนได้ฝึกการคิดที่เป็นล�าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

	 การเรียนรู้นี้	 	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

2.		นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิด

	 ค�านวณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้	 4.81	 0.002	 มากที่สุด

3.		นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ในเวลาที่ครูก�าหนดให้	 4.90	 0.021	 มากที่สุด

4.		นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์จากการ

	 ท�ากิจกรรมการเรียนรู้นี้	 	 5.00	 0.000	 มากที่สุด

5.	นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 5.00	 0.000	 มากที่สุด

  เฉลี่ย 4.90 0.005 มำกที่สุด

  ภำพรวม 4.87 0.001 มำกที่สุด

เรียนได้เป็นอย่างดี	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กันยา	กันต์สุข	
(2551,	น.	88),	นิติกาญจน์	 	 ไกรสิทธิพัฒน์	 (2553,	น.	79),	
วาสนา	วงษาไชย	(2555,	น.	93)	และปุญชรัสมิ์	นรินทรกุล	ณ	
อยุธยา	(2553,	น.	78-79)	ที่ศึกษาวิจัย	โดยใช้ชุดการสอนเป็น
สื่อการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา							
ปีท่ี	 1	 และ	 4	 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 2	 ตามล�าดับ								
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์					
สูงขึ้น	นักเรียนมีความพึงพอใจ	และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้	
และ	 ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ						
ร่วมมอืเทคนคิSTADนัน้สามารถช่วยให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นได้	ได้แก่	Slavin	(1995,	p.	19	
อ้างถึงใน	โสภิต	พันธ์วิริยะกุล,	2552,	น.	26),	ทิศนา		แขมมณี	
(2551,	น.	101)	และ	วิมลรัตน์		สุนทรโรจน์	(2545,	น.	51)	
	 2.		ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน	อยู่ในระดับดี	มีค่าเฉลี่ย26.52คิดเป็นร้อยละ	88.40	
ของคะแนนเต็ม	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.007	คะแนนจาก
ข้อมูลบ่งชี้ได้ว่า	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	เทคนิค	STAD	
นั้นช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได	้											
ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์	 มูลค�าและอรทัย	 มูลค�า	 (2550,	 น.							
134-135)	 กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น	 การจัดการ							
เรยีนรูโ้ดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่เลก็ๆคละความสามารถ	มกีาร
ช่วยเหลอืพึง่พากนัมีความรบัผดิชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม
เพื่อให ้ตนเองและสมาชิกในกลุ ่มประสบความส�าเ ร็จ																					

เมื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน	 ก็จะมีความพึงพอใจ												

ในการเรียน
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	 3.		การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน	 แบ่งเป็น		

3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้	

ด้านสือ่และใบงานในการเรยีนรู	้และด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจ										

ในระดับมากที่สุดทั้ง	 3	 ด ้าน	 มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ	 4.87																										

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.001เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของ	

ความพึงพอใจ	 พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	ท�าให้นักเรียนได้ช่วยเหลอืกนั	ได้เล่นเกมและยงัมโีอกาส

ได้รบัรางวัล	เมือ่กลุม่สามารถท�าคะแนนพฒันาการได้ถงึเกณฑ์

ที่ก�าหนดอีกด้วย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Van	 (2013)										

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยลาโทรบ	 เมืองเมลเบิรน์	

ประเทศออสเตรเลีย	 ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 ผลสัมฤทธิ์	 และ

ความพึงพอใจของนักเรียนเกรด	9	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค	STAD	วิชาคณิตศาสตร์	พบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติด้านบวกต่อการเรียน	

แบบร่วมมือ	

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ครผูู้สอนควรชีแ้จงรายละเอยีดและขัน้ตอนของการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	STAD	ให้นักเรียนทุกคน

เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 2.		ข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลา	 ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้โดยใช้เทคนิค	 STAD	 นั้นเป็นการท�ากิจกรรมกลุ ่ม	

นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้	 และการท�างาน

ช้าเร็วต่างกนั	กจิกรรมต่างๆ	อาจเสรจ็ไม่ทนัก�าหนด	ดงันัน้ควร

ยืดหยุ่นเรื่องเวลาที่ใช้ในการท�ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม

โดยเฉพาะเด็กท่ีเรียนอ่อน	 และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ									

ครูควรเพิ่มเวลาในการซ่อมเสริมหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ

ให้เด็กเรียนรู้ได้ทันเพื่อน

	 3.		กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	เทคนิค	STAD	นั้น	

ในขั้นเรียนเป็นกลุ่ม	 เด็กต้องเข้ากลุ่มเพ่ือช่วยเหลือกันในการ

เรียนรู้การที่ครูมอบหมายงานและเน้นย�้าว่า	 เด็กเก่งต้องสอน

ให้เพื่อนเข้าใจในบทเรียน	 บางครั้งเด็กอาจรู้สึกเบื่อหน่าย											

ไม่อยากสอนเพ่ือน	 เพราะสอนไปเท่าไรเพื่อนก็ไม่เข้าใจ											

เมื่อพบปัญหานี้	 ครูต้องรู้จักน�าวิธีการพูดให้ก�าลังใจหรือใช้วิธี

การเสริมแรงอืน่ๆ	มาช่วยเช่น	การเล่นเกมแข่งขนัระหว่างกลุม่							

เช่น	 การน�าเด็กกลุ่มอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขันกันเล่นเกม

ตอบปัญหา	เพือ่ชงิรางวลัหรอืสะสมแต้มเพือ่รบัรางวัล	เป็นต้น	

เมื่อมีผู้ชนะครูควรชมเชยทั้งกลุ่มโดยชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งเป็น

ผลงานของเด็กเก่งที่สอนเพื่อนได้ดี
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