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บ ทค ัดย ่อ

การว ิร ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ  1) ค ืกษาผสล ัมถ ุทธ ิ้ทางการเร ียนว ิชาคณ ิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ 
เช้งเฟ้น โดยใช ้การรัดการเร ียนรู้แบบกลุ่มร่วมม ือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมคืกษาปีท ี่ 3 และ 2) เพื่อคืกบา 
ความพ ึงพอใจท ี่ม ืต ่อการร ัดการเร ียนร ู้แบบกล ุ่มร ่วมม ือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเช ้งเฟ ้น ของนักเรียนช ั้น 
มัธยมคืกบาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิร ัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมคืกบาปีท ี่ 3/4 ป ีการค ืกบา 2561 โรงเร ียนร ันทร ่ 
ประดิบฐารามวิทยาคม กร ุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน เครื่องม ือท ี่ใช ้ในการวิร ัย ได ้แก ่ 1) แผนการร ัดการเร ียนร ู้ 
จำนวน 10 แผน ท ี่ม ืความเหมาะสมอย ู่ในระด ับมาก 2) แบบทดสอบว ัดผสล ัมถ ุทธ ิ้ทางการเร ียนว ิชาคณ ิตศาสตร ์ 
ชน ิดปรนัยจำนวน 4 ต ัวเล ือก จำนวน 20 ข้อ ท ี่ม ืค ่าความยากอยู่ในช ่วง 0.28-0.74 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช ่วง 
0.20-0.88 และม ืค ่าความเรื่อมนเท ่าก ับ 0.84 และ 3) แบบสอบถามว ัดความพ ึงพอใจท ี่ม ืต ่อการร ัดการเร ียนร ู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD จำนวน 10 ข้อ สถ ิต ิท ี่ใช ้ในวิเคราะห์ข ้อม ูล ได ้แก ่ ค่าเฉลี่ย ส ่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทดสอบที

ผลการวิจ ัยพบว่า
1) ผลลัมถ ุทธ ิ้ทางการเรียนว ิชาคณ ิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเช ้งเฟ ้นโดยใช ้การร ัดการเร ียนรู้แบบกลุ่ม 

ร ่วมม ือ เทคนิค STAD ของน ักเร ียนช ั้นม ัธยมค ืกบาป ีท ี่ 3 หล ังเร ียนส ูงกว ่าก ่อนเร ียน  อย ่างม ืน ัยสำค ัญ ทางสถ ิต ิ 
ที่ระดับ .05

2) ความพ ึงพอใจท ี่ม ืต ่อการร ัดการเร ียนร ู้แบบกล ุ่มร ่วมม ือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเช ้งเฟ ้น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมคืกบาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

คำลำคัญ: การรัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมม ือ เทคนิค STAD ผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนวิชาคณ ิตศาสตร์ 
ความพึงพอใจที่ม ืต ่อการรัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
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Abstract

The purposes of this research were to 1) study mathematics learning achievement of linear equation 
system by using cooperative learning management on student teams achievement divisions (STAD) of 
mathayom suksa three students, and 2) study the satisfaction of mathayom suksa three students toward student 
teams achievement divisions (STAD) of linear equation system. The research sample consisted of 42 students of 
mathayom suksa 3/4 in academic year 2018 of Chanpradittaram Wittayakom school. The research instruments 
used to collect data were 1) 10 mathematics lesson plans based on STAD method was in high level after 
assessed by three experts 2) 20 multiple 4 choices of mathematics achievement tests with each item has 
difficulty index (p) during 0.28 -  0.74 discrimination index (r) during 0.20-0.88 and reliability of the whole test 
is 0.84. 3) 10 items of questionnaire of satisfaction learning toward cooperative learning management on 
Student Teams Achievement Divisions (STAD). The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, 
and t -  test.

The result of the research revealed tha t
1) the mathematics learning achievement of linear equation system by using cooperative learning 

management on student teams achievement divisions (STAD) was significantly higher at the .05 level,
2) the satisfaction toward cooperative learning management on student Teams Achievement Divisions 

(STAD) was in high level.

Keywords: Cooperative Learning Management on student Teams Achievement Divisions (STAD), mathematics 
learning achievement, satisfaction toward cooperative learning management on student Teams 
Achievement Divisions (STAD)

บทนำ

การเรียนในศตวรรษที่ 21 คณ ิตศาสตร์จำเป ็นต ้องให ้น ักเร ียนได ้เก ิดการเรียนร ู้ด ้วยความเข ้าใจ มีทักษะ 
ความรู้พ ื้นฐานทางคณิตศาสตรีท ี่มากพอ และสามารถนำความรู้ไปใข้ในการแก้ป ัญหาต่าง ๆ ได ้ จากผลการทดสอบ 
การดิกบ'าแห้งชาติ (0-NET) ในปีการดิกบา 2560 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมดิกบาปีที่ 3 วิชาคณ ิตศาสตร์ม ีคะแนนเฉลี่ย 
ระด ับประเทศ 26.30 คะแนน คะแนนเฉล ี่ยระด ับจ ังหว ัดกร ุงเทพมหานครเท ่าก ับ 33.44 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียนจันทร์ประดิบฐารามวิทยาคมระดับเท ่ากับ 27.13 คะแนน จากคะแนนเฉลี่ยวิชาคณ ิตศาสตร์น ักเร ียนยัง 
ขาดความรู้พ ื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (สำนักงานทดสอบทางการดิกบาแห่งชาติ, 2561) และจากการที่ผ ู้ว ิจ ัยได ้เข ้า 
ไปผึเกทักษะวิชาข้พครูในชั้นสังเกตการสอน และชั้นทดสองสอน ปัญหาที่พบคือ เมื่อสงงานในชั้นเรียน น ักเรียนที่เร ียน 
เก่ง จะทำงานส่งท ัพเวลาที่กำหนด ขณะที่น ักเร ียนท ี่เร ียนอ ่อนหรือเร ียนปานกลาง จะส่งงานข้าหรือทำงานไม,ทัพตาม 
เวลาที่กำหนด และในบางครั้งน ักเรียนที่เร ียนอ่อนไม,เข ้าใจเน ื้อหาจะนั่งเล ่นรอลอกงานจากเพ ื่อนหรือรอเฉลย ส่งผล 
กระทบต่อการเรียนในห ัวข ้อก ัดไป เพราะขาดความรู้ความเข ้าใจที่เป ็นพ ื้นฐาน และส ่งผลต ่อการอย ู่ร ่วมก ัน รวมทั้ง 
ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย

ก า ร เร ีย น แ บ บ ร ่วม ม ือ ช ่ว ย ส ่ง เส ร ีม ให ้น ัก เร ีย น ม ีผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ้ท างก า รเร ีย น ส ูงข ึ้น ม ีค วา ม ส าม ารถ ใน  
การแก้ปัญหา ทำงานกับผู้อ ื่นได้ดิ มีทักษะทางสังคม เข้อมนในตนเอง กล้าแสดงออก มีความวับผิดชอบต่อตนเองและ
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