RatchaphruekJournal
JournalVol.14
Vol.14No.2No.2(May(May- August
- August)
Ratchaphruek
2016)83-90
วารสารราชพฤกษ์ปีทปีี่ 14ที่ 14ฉบับฉบัที่บ2ที่ (พฤษภาคม
2 (พฤษภาคม- สิ-งหาคม
สิงหาคม)
วารสารราชพฤกษ์
2559)83-90

83

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การบวก
การลบ การคูณทศนิยม และพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

A Study of Learning Achievement on Addition, Subtraction,
Multiplying Decimals Unit and Group Working Behaviors of Prathomsuksa 5
Students Using Cooperative Learning Technique of Student Team
Achievement Division
สุจิตรา แก้วหนองแสง 1,* และ สิรินาถ จงกลกลาง 2
Sujittra Kaewnongsaeng 1,* and Sirinat Jongkonklang 2

						

ABSTRACT

The purposes of cooperative learning with Student Team Achievement Division (STAD) Technique from
this research were 1) to study and compare the learning achievement using STAD 2) to compare the learning
achievement after using STAD with the criterion of 70 percentage 3) to study and compare group working
behaviors using STAD. The sample group consisted of 12 prathomsuksa 5 students studying in the first               
semester of 2014 academic year at Watbannangew School, the research instruments were 16 lesson plans.
The statistical analysis of data based on the mean  (X), standard deviation (S.D.), percentage (%) and t-test.
The results of the study indicated the following; 1) Learning achievement revealed that before learning the
students had the average mark of 12.58 or 41.94% and after learning the students reached the average mark
of 22.25 or 74.17%. The overall were improvement of 9.67 or 32.22% and learning achievement was higher
than the one before using STAD with statistical significance at .05, 2) Learning achievement after learning was
higher than the one set the criterion of 70 percent with statistical significance at .05, 3) Group working                      
behaviors showed that before learning the students  had  the average mark of 6.08 or 50.69% and after            
learning the students had the average mark of 8.83 or 73.61%. The overall was improved 2.75 or 22.92% and
group working behaviors after learning was higher than the one criterion with statistical significance at .05.    
Keywords: Cooperative learning, STAD (Student Team Achievement Division), Achievement Division, Team,
Mathematics.
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บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1)  เพื่อศึกษาและเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้การบวก  การลบ  การคูณทศนิยม  จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้การบวก  การลบ  การคูณทศนิยม  หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70  3)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม  
จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว  
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 12 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการจัดการ            
เรียนรู  ้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน  และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุม่   สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%)  และการทดสอบค่าที  (t-test)  ผลการศึกษาพบว่า 1)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย  9.67 คิดเป็นร้อยละ 32.22 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี      
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3) พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม  หลังเรียนมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.75  คิดเป็นร้อยละ  22.92  และมีค่าเฉลี่ย          
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD คณิตศาสตร์

บทน�ำ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล  กระบวนการ
คิด  และการแก้ปัญหา นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชา
ที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่าง
มี วิ จ ารณญาณ   และเป็ น ระบบ ตลอดจนมี ทั ก ษะการ               
แก้ปัญหา  ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์   วางแผน  
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์
ในชีวิตประจำ�วัน  ยิ่งกว่านั้น คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์อน่ื ๆ จนทำ�ให้มกี ารพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2550 : 1)
จากความสำ�คั ญ ของคณิ ต ศาสตร์ การกำ�หนด           
เป้ า หมายของหลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551   ยังแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของ
คณิตศาสตร์โดยกำ�หนดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้น
ฐานทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับผูเ้ รียน  ซงึ่ ในการนำ�หลักสูตรสูก่ ารสอน
ให้ประสบผลสำ�เร็จนั้น สิ่งที่สำ�คัญคือครูต้องมีความเข้าใจ
เรือ่ งหลักการสอนคณิตศาสตร์  ดงั ที  ่ อมั พร  มา้ คนอง (2546
: 8-10) กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ ไว้ว่าการสอน

คณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการใช้ความคิด การมีส่วนร่วมใน
การทำ�กิจกรรมกับผู้อื่น การใช้คำ�ถามเพื่อให้นักเรียนเห็น
โครงสร้างความ สัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ การฝึกหัดให้เกิด
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ ม โดยให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร์    ตามศั ก ยภาพและธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น           
จากหลักการสอนคณิตศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นความสำ�คัญของ
การทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์นั้น  
การทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีในการทำ�งาน ซึ่ง ทิศนา  แขมมณี (2537 : 2-7)
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มไว้ว่าเป็นการที่บุคคล
เข้ามาร่วมกันปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน และทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการช่วยดำ�เนินงาน
ของกลุ่ม มีการติดต่อ  สื่อสาร ประสานงาน และตัดสินใจ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ผ ลสำ�เร็ จ ตามเป้ า หมายเพื่ อ
ประโยชน์รว่ มกันของกลุม่   การทีส่ มาชิกในกลุม่ จะให้ความ
ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพได้นนั้ จะต้องได้รบั การฝึกฝน
การปฏิบัติตนให้สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
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จากการศึ ก ษาผลการทดสอบทางการศึ ก ษา          
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ใน       
ระดั บ ชาติ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 7 และระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยใน        
3 ปีการศึกษาคือ 2553, 2554 และ 2555 พบว่าระดับชาติ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.85, 52.40 และ 35.77 ระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต 7  มคี ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.74, 49.77 และ 33.25 และระดับโรงเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 26.33,  30.00 และ 25.71  ตามลำ�ดับ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. ออนไลน์ : 2555 )
ซึ่งจากคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เห็นได้ว่าต่ำ�กว่าเกณฑ์ของ
โรงเรี ย นที่ กำ�หนดไว้ ร้ อ ยละ 70 และผลการทดสอบ
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ชั้นประถมศึกษา                      
ปีที่   5   มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.50 (โรงเรียน             
วัดบ้านนางิ้ว.  2556 : 29) จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำ�ให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นต่ำ� กว่ า เกณฑ์ คื อ  
ปัญหาด้านวิธีการสอนของครู ที่พบว่า ครูสอนโดยอธิบาย
เนื้อหาตามหนังสือเรียน ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดจาก
หนังสือเรียน และไม่ใช้สื่อการสอน ขณะทำ�แบบฝึกหัด
นักเรียนต่างคนต่างทำ� ไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
กันและกัน นักเรียนเรียนรู้วิธีการเฉพาะที่ครูสอนเท่านั้น
นอกจากนี้ปัญหาด้านผู้เรียนยังพบว่านักเรียนขาดความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ไม่ชอบการแสดง
วิธีการหาคำ�ตอบ ไม่สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่แตก
ต่ า งจากบทเรี ย นได้ และนั ก เรี ย นบางส่ ว นเบื่ อ หน่ า ย              
การเรียน  (โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว.  2556 :  35)
จากเป้าหมายการสอนของคณิตศาสตร์และสภาพ
ปัญหาทีพ่ บทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ซึ่ง Slavin (1995 : 4-19) ได้กล่าวไว้ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่           
ในกลุ่ ม เดี ย วกั น ในการทำ�กิ จ กรรมหรื อ การเรี ย นต่ า งๆ  
สมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลถ้ากลุ่มทำ�คะแนนเฉลี่ยถึง
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นเทคนิคจูงใจในการเรียนแบบร่วมมือ          
โดยเน้นรางวัลเป็นโครงสร้างและเป้าหมายในการปฏิบัติ  
คื อ การร่ ว มมื อ กั น ปรั บ ปรุ ง เป้ า หมายเฉพาะบุ ค คล                         
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การแข่ ง ขั น กั น กำ�หนดเป้ า หมายรายบุ ค คลและความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ใช้ความพยายามไปสู่เป้าหมาย   
การใช้เทคนิคแรงจูงใจจากโครงสร้างเป้าหมายทำ�ให้สมาชิก
บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ซึง่ ทำ�ให้กลุม่ ประสบความสำ�เร็จ
ด้ ว ย ซึ่ ง มี ค วามสำ�คั ญ มาก การเสริ ม กำ�ลั ง ใจของกลุ่ ม          
ด้วยการให้สมาชิกทำ�งานเต็มความสามารถ ทำ�ให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และผลตอบแทนที่กลุ่มได้รับยังเป็นการ      
เสริมแรงทางสังคม  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็น
เทคนิคหนึ่งที่เน้นการแข่งขันและความสำ�เร็จระหว่างกลุ่ม
ไม่ ไ ด้ เ น้ น คะแนนรายบุ ค คลและการที่ ก ลุ่ ม จะประสบ              
ผลสำ�เร็จได้ต้องเอาชนะกลุ่มอื่น การจัดการเรียนรู้แบบ       
ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นเทคนิคทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา
เนื้อหาร่วมกันการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม
แบบคละความสามารถ มุ่งเน้นการทำ�งานเป็นกลุ่มและ
ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการทำ�งานกลุ่ม ทักษะทางสังคมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น (ทิศนา  แขมมณี.  
2552 : 99-101) จากแนวคิดและความสำ�คัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เห็นได้ว่าสามารถพัฒนาทั้งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง             
การเรียน หน่วยการเรียนรูก้ ารบวก การลบ  การคูณทศนิยม  
และพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม   ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่   5 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  
STAD   เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องตนเอง                
ช่วยเหลือกันในกระบวนการทำ�งานกลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียน
มีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรูก้ ารบวก การลบ  การคูณทศนิยม  กอ่ นและหลังเรียน
จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วย
การเรียนรู้การบวก การลบ  การคูณทศนิยม  ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น        
หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบ  การคูณทศนิยม หลังการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค    STAD กั บ เกณฑ์                                  
ร้อยละ 70  
4.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม จากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
5. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการทำ�งานกลุ่ ม    
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD

กรอบแนวคิดในการวิจัย

           การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนที่
ได้รบั การพัฒนาขึน้ โดย Slavin  เป็นวิธกี ารสอนทีใ่ ห้นกั เรียน
เรียนรู้จากการทำ�งานเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุม่ มีความ
สามารถแตกต่างกัน ประกอบด้วยนักเรียนเก่งปานกลาง
และอ่อน โดยที่สมาชิกกลุ่มร่วมมือกันในการทำ�งาน ฝึกฝน
และปฏิบตั กิ จิ กรรมจนบรรลุความสำ�เร็จ (Slavin. 1995 : 4)
ซึ่ง Johnson and Johnson (1989 : 29-33) กล่าวถึง
ตัวจัดกระทำ�

ลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ไว้ ว่ า ประกอบด้ ว ย              
1) การแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ   2) สมาชิกทุกคนมี          
เป้าหมายในการเรียน 3) การแบ่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ           
4) การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  5) การช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือ ซึ่งผู้วิจัยได้กำ�หนดเป็น
ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมการทำ�งานกลุ่ ม ให้ เ หมาะกั บ          
ระดับชั้นและรายวิชา  ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ความ
รับผิดชอบในการทำ�งาน  2) การให้ความช่วยเหลือเพื่อน     
ในกลุ่ ม 3) การแสดงความคิ ด เห็ น ขณะทำ�งานกลุ่ ม               
จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนั้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของ Slavin  ทกี่ ล่าวถึงการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือไว้ โดยมีขั้นตอนการสอน  5  ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1
การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ขั้นที่
3 การทดสอบย่อย ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนา
ตนเองและของกลุ่ ม ขั้ น ที่ 5 การยกย่ อ งกลุ่ ม ที่ ป ระสบ             
ผลสำ�เร็จ (Slavin. 1989 : 87) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ       
ร่วมมือเทคนิค  STAD ทำ�ให้เกิดการทำ�งานกลุ่ม สรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่  1

                                  ตัวแปรที่ศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD              
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น
ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย
ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย
ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเอง
และของกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การยกย่องกลุ่มที่ประสบผลสำ�เร็จ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
การบวก การลบ การคูณทศนิยม

พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
1. ความรับผิดชอบในการทำ�งาน
2. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม    
3. การแสดงความคิดเห็นขณะทำ�งานกลุ่ม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ระดับมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ มีค่าความ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
    
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย   ยากง่าย (p) ระหว่าง 0.36-0.76 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r)
ระหว่าง 0.36-0.74 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.89
ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดบ้านนางิว้
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 2 อำ�เภอประทาย สำ�นักงานเขต และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ ใช้แบบสังเกต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการ พฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ ของวนิดา  อารมณ์เพียร  (2552)
ศึกษา 2557 ได้แก่ นักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79      
7. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2557 จำ�นวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง         
     ก่อนการทดลองให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน  
(Purposive sampling) เนื่ อ งจากทุ ก โรงเรี ย นในศู น ย์           
เครือข่ายโรงเรียนที่ 2 อำ�เภอประทายมีสภาพและบริบท      โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัด
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการ
ของนักเรียนใกล้เคียงกัน
ทำ�งานกลุม่ จากแผนการจัดการเรียนรูท้    ่ี 1 จากนัน้ ดำ�เนินการ
2. ตัวจัดกระทำ�
    
ตัวจัดกระทำ� ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบร่วม สอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ จำ�นวน 16 แผน                             
แล้วทดสอบหลังเรียนและพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มด้วย
มือเทคนิค STAD  
เครื่องมือฉบับเดิม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
     
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและพฤติกรรม
หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบ การคูณทศนิยม และ
การทำ�งานกลุม่ โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม  
และค่าร้อยละ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
4. สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 		
สาระการเรียนรูท้ ใี่ ช้ในการวิจยั นี  ้ ได้แก่ รายวิชา สังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม ก่อนเรียนและหลังเรียน
ค15101 คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การบวก            โดยการการทดสอบค่ า ที (t-test for dependent)                     
การลบ   การคูณทศนิยม   ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 ตาม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว พุทธศักราช   โดยการทดสอบค่าที (t-test for one-sample)  
2553
สรุปผลการวิจัย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ ภาคเรียน
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู้              
ที่ 1 ปีการศึกษา  2557 ใช้ระยะเวลาในการวิจัย  4 สัปดาห์  
การบวก การลบ  การคูณทศนิยม  ก่อนและหลังการจัดการ
สัปดาห์ละ  4  ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น  16 ชั่วโมง
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ เรียนของนักเรียนก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 12.58 คิดเป็น           
จัดการเรียนรู้ จำ�นวน 16  แผน ประเมินคุณภาพของแผนการ ร้อยละ 41.94  ในขณะที่หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 22.25
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม มีลกั ษณะ คิดเป็นร้อยละ 74.17 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 9.67 คิดเป็นร้อยละ  32.22
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้             
คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดพบว่า มีผลการ
ประเมิ น ความเหมาะสมอยู่ ร ะหว่ า ง 4.00-5.00 และมี การบวก การลบ  การคูณทศนิยม จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ
คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ   4.49   หรือมีความเหมาะสม         ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี      
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู้             
จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่       รอ้ ยละ 70  อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. พฤติกรรมในการทำ�งานกลุ่ม จากการจัดการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
โดยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  6.08  คิดเป็นร้อยละ  50.69  
คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 8.83 คิดเป็นร้อยละ 73.61 มีความ
ก้าวหน้าเฉลี่ย  2.75  คิดเป็นร้อยละ  22.92
5. พฤติกรรมการทำ�งานกลุม่   จากการจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค   STAD หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยผู้วิจัยนำ�มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรูก้ ารบวก การลบ  การคูณทศนิยม  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ
70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการ เรียนรูเ้ ป็นกลุม่ แบบคละ ความ
สามารถทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ ซึ่ง         
ทุกคนในกลุ่มต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ
สมาชิกทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน มีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ยอมรับและไว้วางใจ
สมาชิกในกลุม่ โดยนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนกล้าถามนักเรียนเก่ง
และมีการช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน เป็นอย่างดี เพราะนักเรียน
ตระหนักถึงคะแนนของกลุ่มที่มาจากคะแนนของทุกคน        
ในกลุม่   เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอในหน้าที่ของตน และในขณะ
เดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์         
ร่วมกัน โดยมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ ใช้ทกั ษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และฝึกทักษะด้านการทำ�งาน
กลุ่ม  ซึ่งทำ�ให้นักเรียนลดความเห็นแก่ตัวลง และตระหนัก
ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Johnson และ Johnson (1994 : 103) ทีก่ ล่าว
ไว้ ว่า พึ่ง พากั น ทางสั ง คม (Social Interdependence)               
เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคล การกำ�หนดหรือการ
สร้างสถานการณ์ ทีท่ ำ�ให้เกิดการพึง่ พากันทางสังคมแบบใด
แบบหนึง่ ทำ�ให้บคุ คลมีปฏิสมั พันธ์ กันตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ
การพึ่งพากันทางสังคมจะมีขึ้นเมื่อผลงานของแต่ละบุคคล
ได้รบั ผลกระทบจากการกระทำ�ของผูอ้ นื่   ในสถานการณ์ทาง
สังคมแต่ละคนอาจร่วมมือกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
หรือแข่งขันกันเพื่อดูว่าใครดีที่สุดการพึ่งพากันทางสังคม       
จึงอาจอยู่ในรูปการร่วมมือและการแข่งขัน ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย ของอุไรวรรณ สัจจาวรานนท์
(2552) ; เสาวณีย์   พิมพ์ดี (2553) ที่พบว่า การจัดการ         
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุมาลี  แซ่เง้า (2552) อุไรวรรณ  สจั จาวรานนท์
(2552) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD  ทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05    
2. พฤติ ก รรมการทำ�งานกลุ่ ม หลั ง การจั ด การ        
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่าพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ ม มี ค วามก้ า วหน้ า ขึ้ น เป็ น ลำ�ดั บ ทั้ ง นี้ อ าจ             
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
เป็ น กระบวนการเรี ย นที่ มี ลั ก ษณะของการเรี ย นโดย      
ประกอบด้วย  กลุม่ เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  โดยมีลกั ษณะ
การเรียนแบบกลุ่มย่อย  เน้นการแบ่งงานกันทำ�  ช่วยเหลือ
และร่ ว มมื อ กั น ทำ�ให้ ทุ ก คนรู้ แ ละเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่                
มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู  ้ ได้รว่ มมือกันฝึกคิด  บนั ทึกและ
ฝึกการทำ�งานอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อนการจัดการเรียนรู้
สมาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ ก ล้ า ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ขณะ
ทำ�งานกลุ่ม  ไม่กล้าที่จะชื่นชมสมาชิกในกลุ่ม เพราะกลัว
จะถูกเพื่อนตำ�หนิ   แต่เมื่อครูได้อธิบายเพิ่มเติมสมาชิก
แต่ละกลุ่มเริ่มกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น   เพื่อให้งานบรรลุผลสำ�เร็จ       
ตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ทิ ศ นา แขมมณี (2537 : 2) ที่ ใ ห้ ค วามหมายของ
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พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มว่า หมายถึง การที่บุคคลเข้ามา
ร่วมกันปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
และทุกคนในกลุม่ มีบทบาทในการช่วยดำ�เนินงานของกลุม่
มีการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน และตัดสินใจร่วมกันเพื่อ
ให้งานบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี   แซ่เง้า
(2552) อุ ไ รวรรณ   สั จ จาวรานนท์    (2552) ซึ่ ง พบว่ า               
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทำ�ให้
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีการ
ปรึกษาหารือกัน  สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันทำ�งานเป็น
อย่างดี มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่   กล้าแสดงความ
คิดเห็น  ชว่ ยกันสรุปและตรวจสอบผลงานกลุม่   จากผลการ
ศึกษาพฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 อาจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วม
มือเทคนิค STAD ที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีความ
สามารถแตกต่างกัน  คือ เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  โดยเน้นที่
สมาชิกกลุ่มร่วมมือกันในการทำ�งาน ฝึกฝนและปฏิบัติ
กิ จ กรรมจนบรรลุ ค วามสำ�เร็ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย                 
ซึง่ ทำ�ให้สมาชิกเข้าใจและตระหนักถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตนเองเพื่อให้กลุ่มประสบผลสำ�เร็จ             

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
  
1.1 ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน          
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในช่วงเริ่ม        
การทดลองในระยะเวลาแรกค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร  
เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียน นักเรียน         
เก่งยังไม่ยอมรับความสามารถของนักเรียนอ่อน และไม่
เต็มใจที่จะอยู่ร่วมกลุ่มด้วย นักเรียนอ่อนบางคนไม่อยาก
เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม กั บ นั ก เรี ย นเก่ ง    และนั ก เรี ย นอ่ อ นไม่ ก ล้ า       
แสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่ร่วมกับนักเรียนเก่ง  ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการทำ�งานกลุ่ม ดังนั้นครูผู้สอนต้องพยายาม
กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และเห็ น ความ
สำ�คัญของการทำ�งานกลุ่ม  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความ
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สำ�คัญต่อกลุม่ เท่าเทียมกันในการทีจ่ ะทำ�ให้กลุม่ ประสบผล
สำ�เร็ จ ดั ง นั้ น ในการเรี ย นนั ก เรี ย นเก่ ง ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ           
นักเรียนอ่อน และนักเรียนอ่อนต้องพยายามเรียนรู้เพื่อให้
กลุ่มประสบผลสำ�เร็จ  
    
1.2 ในการจัดการเรียนรูเ้ มือ่ แต่ละกลุม่ ทำ�แบบ
ทดสอบย่อยเสร็จ ครูต้องแจ้งคะแนนในการพัฒนาตนเอง
และคะแนนของกลุม่ ทันที  และอาจมีการเสริมแรงด้วยการ
มอบรางวัลให้กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่อเป็นการกระตุ้น      
ให้นกั เรียนกลุม่ ต่างๆ  อยากได้รางวัลเช่นกัน  นกั เรียนจะได้
เกิดความร่วมมือในการทำ�งานกลุ่มมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
     2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
จั ดการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD   ในสาระการ         
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นอื่นๆ
    2.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   ร่วมกับเทคนิค      
การจัดการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น Jigsaw, TGT  เป็นต้น
     2.3   ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ เช่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นต้น
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