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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD จานวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน
3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 10 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิภาพสื่อการเรียนการ
สอน การทดสอบค่าเฉลี่ยที่ไม่อิสระต่อกัน ดัชนีประสิทธิผล สรุปบรรยายใต้ตาราง
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วย
เทคนิค STAD ประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.13/83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ มตัว อย่าง คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD มีประสิทธิผล ช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้จริง โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลที่ 0.69
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.12, S.D. = 0.41)
คาสาคัญ: 1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2. ทศนิยมและเศษส่วน 3. การสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้
Abstract
The purposes of this research were to 1) Development exercises to enhance
math skills on the topic decimals and fractions base on the criteria of 80/80. 2) Study
the learning achievement and 3) Satisfaction of students studying with the exercises
to enhance math skills on decimals and fractions, The sample group used to be
Mattayom Suksa 1/2 students studying in the second semester of the academic year
2017, Chumchonwimonwitthaya Municipality School, 30 people. The research tools
were, 1)The exercises to enhance math skills on the topic decimals and fractions 7
units, 2)Learning management plan, 3)Learning achievement test 40 items, 4)The
student satisfaction questionnaire is a 5 level rating scale 10 items. The collected data
were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, performance index of
instructional, and t-test dependent.
The research findings were as follows:
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1. The exercises to enhance math skills on the topic decimals and fractions
using according to the cooperative learning model STAD technique the criteria were
81.13/83.83 based on the criteria of 80/80.
2. It was found that the students’ achievement after using the exercises to
enhance math skills on the topic decimals and fractions was statistically higher than
that before using them at .01 level of significance, and effectiveness index at 0.69.
3. Mathayom Suksa 1/2 students’ satisfaction toward the exercises to
enhance math skills on the topic decimals and fractions by using according to the
cooperative learning model STAD technique in a height level. (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.41)
Keyword: 1. Exercises to enhance math skills 2. decimals and fractions
3. the cooperative learning model
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
คณิตศาสตร์ เป็ น วิช าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเจริ ญ ก้าวหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ช่วยเสริมสร้าง
ความมีเหตุผล เป็นคนช่วงคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบีย บในการคิด มีการวางแผนในการทางาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ก าหนดวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เป็ น หนึ่ ง ในแปดกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ หลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 6 สาระหลัก คือ จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทุก ๆ มาตรฐานใน 5 สาระหลัก
จะต้องมีมาตรฐานในสาระที่ 6 คือมี ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการให้เหตุผล มี
ความสามารถในการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ และมีความคิด
สร้างสรรค์ ทุกสาระมุ่งให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการ สามารถอ้าง
เหตุผล สามารถแปลความหมาย ตลอดจนสามารถสื่อความหมายด้วยการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ ดังนั้นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการ เป็น
หัวใจของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงเหตุผลได้ ทุกขั้นตอนเพื่อนาไปสู่เป้าหมายระดับชาติ
โดยนาความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิตและศึกษา
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ต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ (สานักมาตรฐานและ
วิชาการ, 2551, หน้า 7)
การบูรณาการด้านเนื้อหาสาระและวิธีการสอน ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการจั ดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างจริง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค ได้แก่ เทคนิคการเรียนรู้
แบบแข่งขันเป็นทีม TGT เทคนิคการเรียนรู้แบบวิธีการติดต่อภาพ Jigsaw เทคนิคการเรียนรู้แบบ
การร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม TAI เทคนิคหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับการสอนคณิตศาสตร์คือ เทคนิค
เรียนรู้แบบการประสบความสาเร็จเป็นทีม STAD เทคนิคนี้จะส่งเสริมความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
นักเรียนที่เรียนเก่งจะพยายามช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม โดยการอธิบายให้เพื่อนเข้าใจเป็นการแบ่งเบาภาระ
งานสอนของครู ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนมีเวลาช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมอภิปรายปัญหากับ
นั ก เรี ย นมากขึ้ น ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ทิศนา แขมมณี , 2551, หน้า64) สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD จะมีความเหมาะสมกับการจักกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ทุ ก เนื้ อ หา เพราะผู้ เ รี ย นในกลุ่ ม จะได้ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการเรี ย นรู้ แ ละท า
แบบฝึกหัด และมีการทดสอบย่อยเพื่อประเมินการเรียนรู้และศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (วัลลดา เกตุจันทร. 2558, หน้า 4) สอดคล้องการวิจัย
ของ เกษรินทร์ อ่อนนาค (2556) นลินี ย้อนเพชร (2556) วรีรัตน์ พันธุมะโน (2556) กมลธิญา หงษา
(2556) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จัดได้ว่ามีความสาคัญต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
ของนักเรียนรวมถึงเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการเรียนต่อไปในชั้นสูงขึ้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง ศึกษาหา
คาตอบจากการฝึกปฏิบัติให้มากที่สุด รู้จักคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้มวลประสบการณ์ในการดารงชีวิต
จากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (สิริพร ทิพย์คง, ม.ป.ป., หน้า 6) การเรียน
การสอนคณิต ศาสตร์ ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ตามสภาพความเป็ นจริง ในปัจ จุบั นยั ง มีปั ญ หาและ
อุปสรรค์อยู่หลายประการ อาทิ ครูจาเป็นต้องมีความรู้ทั้งในด้านหลักสูตร เนื้อหา วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างมนุษย์
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สัมพันธ์ เจตคติที่ดีต่อความเป็นครู จากสภาพปัญหาในเรื่องของสื่อการเรี ยนการสอนพบว่า แบบฝึก
ทักษะเป็ น สื่ อชนิ ดหนึ่ งที่จ ะทาให้ นักเรี ยนได้ฝึ กฝน ใช้ความคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้จากตัว อย่ า ง
ฝึกการแก้ปัญหาในตัวอย่าง ในการฝึกมาก ๆ และสม่าเสมอของนักเรียน จะทาให้นักเรียนเข้าใจ
วิธีการคิดคานวณ และดาเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ แบบฝึกเสริมทักษะสามารถช่วยให้
นักเรียนทราบว่า เขาต้องทาแบบฝึกหัดในชุดฝึกไปเพื่ออะไร แบฝึกหัดมีคุณค่าอย่างไร ดังนั้นแบบฝึก
ทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และช่วยให้ ครูดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที ทราบ
ข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระงานของครูได้มาก ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะได้เต็มที่ สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และได้ทุก ๆ สถานที่และ
ยังเป็นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสินี พงษ์
อารีย์ (2557) ฉวีวรรณ จุรุฑา (2556) และวิชชุนี รัตนะ (2555) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความคงทนการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะผ่านไปสองสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป
จากปั ญ หาและความต้ อ งการดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ และหาวิ ธี ก ารสอนที่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียน
เทศบาลชุมชนวิมลวิทยาพบว่า เนื้อหาในเรื่องทศนิยมและเศษส่วน เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสับสนและ
ทาคะแนนได้น้อย ซึ่งเนื้อหานี้มีส่วนสาคัญในการเรียนรู้เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์อื่น ๆ ต่อไป ผู้วิจัย
รั บ ผิ ดชอบในการจั ดการเรี ย นการสอนเพื่อให้ นักเรียนได้ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์
โดยเฉพาะในเรื่องทศนิยมและเศษส่วน กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น วิธีการที่สามารถ
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดี วิธีหนึ่ง คือ การเรียนโดยใช้ แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีความหลากหลาย มีสิ่งเร้าและรูปภาพที่สื่อความหมาย มีความสวยงามของการ
ออกแบบ และการใช้งานที่สะดวก เพราะแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่
จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ด้วยหลักการพื้นฐาน คือ เป็นสื่ อการเรียนรู้ที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวทั้งด้านเนื้อหาและแบบทดสอบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถเรียนเนื้อหาได้มากตามความสนใจ ส่วนนักเรียนที่
เรียนรู้ได้ช้าก็สามารถทาความเข้าใจเนื้อหา นานเท่าใด ก็ได้ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจึงเรียนเนื้อหา
ต่อไป นอกจากนี้การตอบสนองและ การเสริมแรงเมื่อนักเรียนทากิจกรรม โดยการที่นักเรียนได้ทราบ
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ความก้าวหน้าของตนจะเป็นสิ่งเร้าและกระตุ้น ความสนใจนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ ด้วย
เหตุผลนี้ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างแบบฝึกเสริ มทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานทศนิยมและเศษส่วน
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สาคัญที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูง ควบคู่กับเทคนิคการสอนด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1. เพื่อหาประสิ ทธิภ าพแบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่ วน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่ อง ทศนิ ย มและเศษส่ ว น ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนที่เรียนด้ว ยแบบฝึ กเสริมทัก ษะคณิตศาสตร์
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
3. สมมติฐานการศึกษา
3.1 ประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ทศนิ ย มและเศษส่ ว น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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3.3 นั กเรี ย นมีความพึงพอใจต่อ การเรียนรู้ ด้ว ยแบบฝึ ก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก
4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design
ดังตารางที่ 1 กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน
ตารางที่ 1: แบบการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design
กลุ่มทดลอง

Pre-test

Treatment

Post-test

30 คน

T1

X1

T2

T1

X1

T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

5. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ประสิทธิภาพ

n

Score

กระบวนการ
ผลลัพธ์

30
30

702
40

𝑥̅
569.57
33.53

S.D.

E1

E2

17.95
2.15

81.13

83.83

จากตารางที่ 2 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน

44 Journal of Yanasangvorn Research Institute Vol.10 No.1 (January – June 2019)
เรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.13/83.83 ซึ่งพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่ อง ทศนิ ย มและเศษส่ ว น ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูป แบบการสอนแบบร่ว มมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

n

ก่อนเรียน
หลังเรียน

𝑥̅

S.D.

30

19.07

2.46

30

33.53

2.15

t

Sig.

59.48**

.00

ประสิทธิผล

0.69

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค STAD คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีประสิทธิผลช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลที่ 0.69
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ข้อ
1

รายการประเมิน
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มีความสวยงามน่าอ่าน
และแบบฝึกไม่ยากเกินไป

𝑥̅

S.D.

แปลผล

4.30

0.65

มากที่สุด
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ข้อ
รายการประเมิน
2 เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะฯ แล้วรู้สึกสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

𝑥̅

S.D.

แปลผล

3.93

0.87

มาก

3

แบบฝึกเสริมทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการ
แก้ปัญหา

4.17

0.79

มาก

4

แบบฝึกเสริมทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้าน
ทศนิยมและเศษส่วนเพิ่มขึ้น

3.87

0.73

มาก

5

กิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น

3.97

0.81

มาก

6

ครูใช้แบบฝึกเสริมทักษะฯ ประกอบการสอนทาให้นักเรียน
ไม่เบื่อ อยากเรียนรู้ตลอดเวลา

4.20

0.71

มาก

7

นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากเนื้อหาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

4.47

0.57

มากที่สุด

8

การแบงกลุมยอยและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม
นักเรียนชอบกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม

4.13

0.78

มาก

4.17

0.75

มาก

10 การประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาในแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

4.03

0.85

มาก

รวมเฉลี่ย

4.12

0.41

มาก

9

จากตารางที่ 4 พบว่ านั กเรี ยนมี ความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กเสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนสามารถนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากเนื้ อ หาไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ (𝑥̅ = 4.47, S.D. = 0.57) แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ มีความสวยงามน่าอ่านและแบบฝึกไม่ยากเกินไป (𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0.65) ครูใช้แบบฝึก
เสริมทักษะฯ ประกอบการสอนทาให้นักเรียนไม่เบื่อ อยากเรียนรู้ตลอดเวลา (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.71)
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นักเรียนชอบกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.75) แบบฝึกเสริมทักษะฯ ช่วยให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.79) การแบ่งกลุ่มย่อยและเปิดโอกาสให้
นั ก เรี ย นทุ ก คนแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ภายในกลุ่ ม (𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.78) การประเมิ น ผล
สอดคล้องกับเนื้อหาในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.85) กิจกรรมในแบบฝึก
เสริมทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น(𝑥̅ = 3.97, S.D. = 0.81)
เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะฯ แล้วรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน (𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.87) แบบฝึกเสริม
ทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านทศนิยมและเศษส่วนเพิ่มขึ้น (𝑥̅ = 3.87, S.D. = 0.73)
ตามลาดับ
6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษามีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
6.1 การศึ ก ษาทดลองจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ประสิทธิภาพ
E1/E2 = 81.13/83.83 ซึ่งพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสร้างแบบ
ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
ซึ่งผู้ เชี่ย วชาญจ านวน 5 คน พิจ ารณาความเหมาะสมของแบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
STAD มีความเหมาะสมทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งผู้วิจัย
เองได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ อย่างละเอียด ก่อนนาเสนอขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ในขั้นตอนการทดลองกับตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา จานวน 30 คนพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
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และเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ แสดงว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและลักษณะที่
ชัดเจนของการเรียนรู้แบบ STAD และกระบวนการจัดทาอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ระดับความยากง่าย เนื้อหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน
สาระส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะเทียบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คาอธิบายความหมายทางด้านคณิตศาสตร์จะอ้างอิงตาม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทาให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อความ หรือคาศั พท์ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี ประกอบกับ
แบบฝึ กทักษะที่ให้ นั กเรี ย นทาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ การล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มี
กิจกรรมที่หลากหลายไม่ซ้าซาก นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมตรวจสอบคาตอบได้ด้วยตนเอง มีโอกาส
แก้ไขข้อผิดพลาด และทบทวนฝึกทาใหม่ได้ มีการทางานในลั กษณะเพื่อนช่วยเพื่อน การทางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม การฝึกการทางานอย่างมีระบบ มีหัวหน้ากลุ่ม เลขาธิการกลุ่ม การจัดทารูปเล่ม
สวยงาม ดึงดูดความสนใจ ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก
วิธีการสอนแบบ STAD ที่อาศัยการพัฒนาสมองทั้งสองซี กไปพร้อม ๆ กัน วิเคราะห์ถึงแนวคิดที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แล้วสังเคราะห์เป็นแนวคิดพื้นฐาน กาหนดเป็นหลักการและจุดมุ่งหมายของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้คิดวิเคราะห์ และผสมผสานพื้นฐานความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมประยุกต์สู่กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว มีขั้นตอนเป็นไปตามลาดับ
ความยากง่าย สอดคล้องกับวัยและความพร้อมของผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง โดยการ
ลงมือปฏิบัติและการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งทักษะในการคิด
ทักษะการพูด ทักษะการแก้ปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์การเป็นผู้นาและผู้ตาม ทาให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และเกิดการพัฒนาตนเองหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมนั้นแล้ว อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค STAD ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาสินี พงษ์ อารีย์
(2557) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลาดับและอนุกรมพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับ
และอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.34/80.89 และมวลทรั พย์ ปาละวงศ์
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(2554) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 77.06/77.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ 75/75 และทองจันทร์ ปะสีรัมย์ (2555) ศึกษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบเศษส่ ว นส าหรั บ นั กเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1พบว่าประสิ ทธิภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และฉวีวรรณ จุรุฑา
(2556) การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งเศษส่ ว น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD พบว่า
ประสิทธิภาพของการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 88.45/76.83
6.2 คะแนนทดสอบหลั ง เรียน สู งกว่าคะแนนทดสอบก่ อนเรีย น และเมื่อนาข้อ มู ล มา
วิเคราะห์ด้วยดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบ
ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
ผู้วิจัยได้ผสมผสานพื้นฐานแนวคิดหลักการและกลยุทธ์วิธีของการเรียนรู้แบบ STAD กับจุดมุ่งหมาย
หลั กการในเรื่ องของ ทศนิ ย มและเศษส่ ว น ซึ่งการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคแบงกลุ มผลสั มฤทธิ์
(Student Teams Achievement Division: STAD) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั นและกั น และมี ค วามรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น ทั้ งในส่ ว นตนและ
ส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ผู้วิจัยได้ประยุกต์สู่กระบวนการเรียนรู้ 5
องค์ประกอบ คือการนาเสนอบทเรียน (Class Presentation) การทางานเป็นทีม (Teams) การทดสอบ
ย่อย (Quizzes) คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement Score) การ
รั บ รองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) โดยครูเป็นผู้กาหนดบทเรียนและงานกลุ่ ม ครูเป็น
ผู้สอนบทเรียนให้กับนักเรียนทั้งชั้น แล้วให้กลุ่มทางานตามที่ครูกาหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน
คนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อน ๆ เวลาสอบทุกคนต่างทาข้อสอบของตน
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 องค์ประกอบ จะเห็น ถึงความสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามความหมายในภาพของการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของ
ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 121) ประการแรกผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัว
ทางกาย คือ ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย จากการปฏิบัติกิจกรรม ทาให้ร่างกายหรือประสาทการรับรู้
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ตื่นตัวพร้อมที่จ ะเรี ยนรู้ ประการที่ 2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ด้วยความ
กระตือรือร้น ทางสติปัญญาคือ ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ด้วยการ
ระดมสมองและลงมือปฏิบัติ ประการที่ 3 ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
อารมณ์ คื อ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงความรู้ สึ ก อารมณ์ ใ นทางบวกต่ อ การร่ ว มกิ จ กรรม กล่ า วคื อ ความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ออกมาอย่างชัดเจน ประการที่ 4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม คือผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่นและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จากการปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม การอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ อันเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เพราะ
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ STAD ที่มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับผลการศึกษาของนลินี ย อนเพชร (2556)
ศึกษาผลการเรียนอีเลิร นนิงดวยเทคนิคแบงกลุ ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชาคณิตศาสตร เรื่องวิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ที่มีต อพฤติกรรมการทางานกลุ ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวรีรั ตน์ พันธุมะโน (2556) ศึกษาการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องกาหนดการเชิงเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกลุ่ม
ร่ ว มมื อ แบบ STAD พบว่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องกาหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ
0.7108 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.08 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องกาหนดการเชิงเส้น ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และวัลลดา เกตุจันทร (2558) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ ว นตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรั คติวิส ต์ ร่ ว มกับวิธีเ รียนแบบร่ว มมือ ด้ว ยเทคนิค STAD พบว่าผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
6.3 นั กเรี ย นมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่ว มมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณารายด้านเรี ย งจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากเนื้อหาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มีความสวยงามน่าอ่านและแบบฝึกไม่ยากเกินไป
ครูใช้แบบฝึกเสริมทักษะฯ ประกอบการสอนทาให้นักเรียนไม่เบื่อ อยากเรียนรู้ตลอดเวลา นักเรียน
ชอบกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบฝึกเสริมทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
การแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยและเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ภายในกลุ่ ม การ
ประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะฯ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะฯ แล้วรู้สึก
สนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น แบบฝึ กเสริมทักษะฯ ช่ว ยให้ นักเรียนได้รับความรู้ ทางด้านทศนิย มและ
เศษส่วนเพิ่มขึ้น ตามลาดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ วิจั ย ได้ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้น รูปเล่ มสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีกิจกรรมที่
น่าสนใจ มีตัวอย่างการทาแบบฝึกและตัวอย่างที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในประจาวันของนักเรียน โดยได้
น าเอาเนื้ อ หาหรื อ โจทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม และแบบฝึกยังสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด สอดคล้องกับเฮอร์เบอร์ก (Herzberg.
1959; อ้างถึงใน กัญญาภัทร นามบุตรดี , 2553) ที่กล่าวถึงการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ความพึงพอใจเป็นสิ่งสาคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทางานที่ได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้
บรรลุ ผ ลตามวัตถุป ระสงค์ ครู ผู้ ส อน ซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้ อานวยความสะดวก หรือให้
คาแนะนาปรึกษาจึงต้องคานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการ
ปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่ง
ในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปรางวัล
หรือผลตอบแทน โดยการผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณ
ของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะถูกกาหนดโดยความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่
รั บ รู้ แล้ ว ความพึง พอใจย่ อมเกิด ขึ้น จากแนวคิดดังกล่ าวข้า งต้น เมื่อนามาประยุ กต์ ใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนผลตอบแทนหรือรางวัลภายใน เป็นผลทางด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่
เกิดขึ้น อันส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนการได้รับยกย่องชมเชยจากครู
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พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้รับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นการ
ตอบแทนจากภายนอก สอดคล้องกับ ภาสินี พงษ์อารีย์ (2557) มวลทรัพย์ ปาละวงศ์ (2554) ทอง
จันทร์ ปะสีรัมย์ (2555) และฉวีวรรณ จุรุฑา (2556) ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ และเทคนิควิธีการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาและนามาจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากถึง
มากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
7.1.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD อย่างละเอียด เตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อ
การจัดการเรียนรู้ตลอดจนกระบวนการสอนให้มีความพร้อมมากที่สุด
7.1.2 ครูควรอธิบายและชี้แจงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจก่ อน
ดาเนินกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
7.1.3 แบบฝึกทักษะ หรือกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดคานวณ
ควรปรับเวลาให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
7.1.4 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ผู้สอนต้องมีการสังเกตและ
แนะนาในบางส่วนที่คิดว่าเป็นปัญหาต่อกลุ่มของผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควร
ปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ หรือในระดับชั้นอื่น ๆ
7.2.2 ควรมีการศึกษาความสามารถ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่ วน โดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะคณิตศาสตร์ กับนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทอื่น ๆ
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7.2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเน้น
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยตนเองในเนื้อหาและสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในแต่ละระดับชั้น
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