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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 4 ประการ คื อ 1) เพื่อ สร้ างและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปั ญ หา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่มร่ วมมือ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง บทประยุกต์ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยน 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
แก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน และ 4) เพื่อ ศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5
บ้านห้วยทรายใต้ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1
จานวน 35 คน ซึ่ งเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอา ด้วยการสุ่ มแบบ
กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) ดาเนิ น การวิจัยโดยใช้รูป แบบวิจัยเชิ งทดลอง แบบกลุ่ มทดลองกลุ่มเดี ยววัดผลก่ อนและหลังทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 17 แผน จานวน 17 ชัว่ โมง
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง
0.26-0.73 และค่ าอ านาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.55 มีค่าความเชื่ อ มัน่ เท่ ากับ 0.71 4) แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.46-0.48 และค่า
อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.35-0.39 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.80 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 เครื่ องมือ
ทั้งหมด ได้ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่า Dependent t-test สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม
ร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/84.16 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC
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ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดย
การใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บท
ประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 4) ความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 ที่ มี ต่ อ การเรี ยนโดยการใช้แ บบฝึ กทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ วิธี SQACC เทคนิค STAD

Abstract
This study had four objectives; 1) to establish and investigate the efficiency of using of exercises focused on problem solvi ng
process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of g rade 6
students at the effectiveness criteria of 80/80. 2) to compare the learning achievement before and after learning with the le arning set of
exercises 3) to compare the ability of mathematical problems solving before and after being taught with the learning set of exercises
4) to study the satisfaction of PrathomSuksa 6/1 students of Tessaban 5 Banhuaisaitai School on learning set of exercises
The samples were grade 6/1 students under the Education Division, Phetchaburi Municipality, Phetchaburi Province who were
currently studying in Semester 2 academic year 2018 at Tessaban 5 Banhuaisaitai School. There was 1 classroom, and 35 student s in total.
The sampling technique was cluster random sampling. The research was conducted by using the experimental rese arch model. The onegroup pretest- posttest design was used for the study. The tools used in the study were; 1) 8 sets of different topics for exercises focused on
problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn in a STAD technique cooperation group in Application Unit
of grade 6 students 2) 17 lesson plans for exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn
in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students 3) Application Unit achievement test for grade 6 students
which contained 20 questions with 4 multiple choice answers. The difficulty-easy value was between 0.26-0.73 and the classification power
was between 0.26-0.55 with a confidence value of 0.71. 4) application unit ability test for grade 6 students which contained 3 questions.
The difficulty-easy was between 0.46-0.48 and the classification power was between 0.35-0.39 with a confidence value of 0.85, and 5) the
satisfactory questionnaire of the students toward the learning by exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students was derived by the 10 questions
with 5 different ratio scale. There was a classifying power between 0.44-0.80 with a confidence value of 0.88. All research tools was proved
by experts and improved to be used in this research. The data analysis used in this research were average, percentage, stand ard deviation
and the dependent t-test used to test the hypothesis.
The research result as follows: 1) the effectiveness value of the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of Pratomsuksa grade 6 students was at 86.55/84.16 which
was higher than the criteria of 80/80. 2) the learning achievement of the students after learning with the exercises focused on problem solving process
in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students
was significantly higher than before studying at the statistical significance level of .05 3) the student's ability to solve math problems of grade 6/1
learners after being taught the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD
technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students was higher than before being taught at the statistical significance
level of .05 4) The students were satisfied with the learning by using exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps
contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students which was in a highest level.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดแนวนโยบายหลักในการจัด
การศึ กษาของชาติ ที่ มุ่งเน้นให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โดยให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา มี การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้มีการปฏิรูปการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริ ง [1] สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้คุณธรรม
มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ [2] คณิ ตศาสตร์ เป็ น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน เพราะคณิ ตศาสตร์ มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้มีคุณภาพให้ดีข้ ึน [3] กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
จึ ง ได้ก าหนดการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี ล ัก ษณะดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ วิธี ก ารแก้ปั ญ หา ฝึ กกระบวนการคิ ด
โดยกาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและความน่ าจะเป็ น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ซึ่งสาระที่ 6 ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในมาตรฐาน ค 6.1 คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น ๆ และมี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ [2] แสดงว่า การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นความสามารถหนึ่ งในทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนในชั้นเรี ยน เพราะประสบการณ์น้ ีจะเป็ นรากฐานสาคัญนาไปสู่ การพัฒนาวิธีการคิดและเสริ มสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทราย
ใต้ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จากรายงานสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ในปี การศึกษา 2559 มีผลการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 68.13 (ผลการเรี ยนระดับ 1-2 วิชาคณิ ตศาสตร์ ) พบว่า
อยู่ในระดับพอใช้ ถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ ร้อยละ 70 [4] ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนในวิชา
คณิ ตศาสตร์ ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จ และจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุ ง จากการติดตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่องทาให้พบปั ญหา คือ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ปัญหาทั้ง ๆ
ที่วิธีสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหามีความสาคัญและเหมาะสมที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างยิ่ง และจากการ
สารวจและวิเคราะห์ เนื้ อหาในชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า เรื่ อง บทประยุกต์ เป็ นเนื้ อหาที่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจยาก และ
เป็ นเนื้ อหาที่เป็ นปั ญหามากสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ถ้าผูเ้ รี ยนขาดทักษะ
การคิดคานวณ การตีความในโจทย์ แล้วทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสับสนไม่สามารถแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบได้ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ผูเ้ รี ยน จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจและสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ นอกจากนี้ วิธี
การสอน และตัวผูเ้ รี ยน เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า [5]
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิช าคณิ ตศาสตร์ วิธีหนึ่ ง คื อ การฝึ กทักษะ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้
ด้วยตนเองตามอัตภาพ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน การให้ผเู ้ รี ยนได้ทาแบบฝึ กเหมาะสมกับความสามารถ ของแต่
ละคน ใช้เ วลาที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปตามลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะคน จะท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดกาลังใจในการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นยังเป็ นการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน [6]
จะเห็นว่า แบบฝึ กเป็ นสื่ อการสอนที่ที่จดั ทาขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาทาความเข้าใจ และฝึ กฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง เกิดทักษะ
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง นอกจากนั้นแบบฝึ กยังเป็ นเครื่ องช่วยบ่งชี้ให้ครู ทราบว่าผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้แบบฝึ ก มีความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน
และสามารถนาความรู ้ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รี ยนมีจุดเด่นที่ควรส่ งเสริ มหรื อมีจุดด้อยที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขตรงไหนและ
อย่างไร แบบฝึ กที่ดีและสมบูรณ์จึงอาจใช้แทนแบบทดสอบประเภทวินิจฉัยการเรี ยน ในการประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้
แบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือ ที่ครู ทุกคนใช้ในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน [7]
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจสาหรับผูเ้ รี ยนประถมศึกษาอีกวิธีหนึ่ง คือ การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD
(Student Teams Achievement Divisions) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ มีความสามารถ
ในการเรี ยนแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้ าหมายการทางานร่ วมกัน เพื่อความสาเร็ จของกลุ่ม [8, 9] การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student team achievement division หรื อ STAD) เป็ นหนึ่งในเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนที่ความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จของกลุ่มอย่างแท้จริ ง ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่า ผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่าก็จะ
มีความพยายามมากขึ้น เพราะความสาเร็ จของบุคคลถือเป็ นความสาเร็ จของกลุ่มด้วย ซึ่ งข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิ คการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกันเรี ยนรู ้
ที่จะบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น [10] การเรี ยนรู ้ดว้ ยกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD จะได้ผลดี
นั้นต้องใช้ประกอบกับแบบฝึ กทักษะ เพราะแบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ ออีกประเภทหนึ่ง ที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมหรื อเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นการใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนรู ้จะช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้ จนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจและความชานาญในเรื่ องนั้นได้เร็ วขึ้น ทาให้การเรี ยนประสบผลสาเร็ จ [11]
จากปั ญ หาและความส าคัญ ของปั ญ หาท าให้ ผู ้ศึ ก ษาสนใจที่ จะพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยได้สังเคราะห์วิธี SQACC ซึ่ งผูศ้ ึกษานาแนวคิดของโพลยา และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยการ
สร้างตารางเก็บข้อมูล มาประยุกต์ใช้เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC มีข้ นั ตอน ได้แก่ 1) สิ่ งที่โจทย์
กาหนดให้ (Specifying : S) 2) สิ่ งที่โจทย์ถาม (Questions : Q) 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโจทย์ (Analyzing relationship in
a problem : A) 4) การคานวณหาคาตอบ (Calculating an answer : C) และ 5) สรุ ปคาตอบ (Conclusion : C) รวมกับการจัดการเรี ยน
การสอนเทคนิ ค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสู ง ปานกลาง และต่า ออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรี ยน
ร่ วมกัน ในขณะเรี ยนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเรี ยนรู ้ มีการช่วยเหลือกันในการทางาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ได้รับผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายของกลุ่มที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะส่ งเสริ มความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม พัฒนาทักษะ
การทางาน ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบ
การเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นและหลัง เรี ย นโดยการใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ที่มีต่อการเรี ยน
โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 2 ห้องเรี ยน ประกอบด้วย ป.6/1 จานวน 35 คน
และ ป.6/2 จานวน 32 คน รวม 67 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมือง
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 35 คน ที่ กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 ด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้หน่วยห้องเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะภายในกลุ่มที่หลากหลายหรื อมีความแตกต่างใน
ทานองเดียวกัน แต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. เนื้อหา
ในการศึ กษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยอ้างอิงเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 เล่ม
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ระยะเวลาในการวิจยั คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 รวมเวลาทดลอง 17 ชัว่ โมง

ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 4 ชนิ ด ประกอบด้วย 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการ
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จัดการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 17 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 20 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้
วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ คาอธิ บายรายวิชา และเนื้ อหา กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง บทประยุกต์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง 2) วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ และเวลาเรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบฝึ กทักษะ 4) สร้างแบบฝึ กทักษะ จานวน 8 เล่ม
5) นาแบบฝึ กทักษะเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมี 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด [12] ซึ่ งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด 6) นาแบบฝึ กทักษะไปหาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 82.62/82.86 หาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบ
กลุ่ ม เล็ก (Small Group Tryout) เท่ า กับ 84.46/83.17 หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ า กับ 84.68/82.95
7) นาแบบฝึ กทักษะไปใช้จดั การเรี ยนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่มร่ วมมื อเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี ข้ นั ตอนการสร้ างและหาคุ ณภาพ ดังนี้ 1) ศึ กษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ และเวลาเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบฝึ กทักษะ จานวน 17 แผน 17 ชัว่ โมง 4) นาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ พร้ อมแบบประเมิ นเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่ าน นาคะแนนที่ ได้จากการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยภาพรวมพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 5) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสร็ จสมบูรณ์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบจากหนังสื อ
การวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เกี่ยวกับคาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เรื่ อง
บทประยุก ต์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 3) วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาสาระ และเวลาเรี ย น เรื่ อ ง บทประยุก ต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อใช้ในการกาหนดความสาคัญของเนื้ อหา นามากาหนดผังข้อสอบ น้ าหนักของข้อสอบ โดยคานึ งถึง
จานวนชั่วโมงและเวลาที่ กาหนด 4) สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด
แล้วคัดเลือกให้เหลือ 20 ข้อ 5) นาแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบฯ กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์ดชั นีความ
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สอดคล้อง (IOC) [13] 6) ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดได้ตรงตามเนื้ อหาและผลการ
เรี ยนรู ้สามารถนาไปใช้ได้ 7) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 แล้วนาแบบทดสอบมาหาคุณภาพรายข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผา่ นเกณฑ์ไว้จานวน 20 ข้อ ซึ่ ง
มี ค่าความยาก-ง่ าย อยู่ระหว่าง 0.26-0.73 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่า ง 0.26-0.55 8) หาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
(Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรโลเวท (Lovett) [14] พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 จัดพิมพ์แบบทดสอบ
เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบแบบอัตนัยจาก
หนังสื อการวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสู ตร
สถานศึ กษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เกี่ ยวกับคาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้
แกนกลาง เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) กาหนดรู ปแบบ และกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนแบบรู บริ ค 4) สร้างแบบทดสอบจานวน 5 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด แล้วคัดเลือกให้เหลือ 3
ข้อ 5) นาแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทา
การประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบฯ กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) [13] 6) ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดได้ตรงตามเนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้วดั ได้
7) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมื องชะอาคือ ผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 จานวน 100 คน แล้วนาแบบทดสอบมาหาคุณภาพเป็ นรายข้อ
จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จานวน 3 ข้อ ซึ่ งมีค่าความยาก-ง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.46-0.48 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.35-0.39 8) หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α -Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 9) จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุ ก ต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC
ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามขั้นตอน 2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตาราการวัดผลการศึกษา 3) วิเคราะห์กาหนดนิยาม
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน 4) สร้างแบบสอบถามจานวน 10 ข้อ 5) นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับ ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
[13] แล้ววิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกับข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม 10 ข้อ มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 6) หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
โดยวิธีการ Item Total Correlation โดยใช้ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ อย่างง่ า ยของเพี ยร์ สัน พบว่า ได้ข ้อค าถามที่ เข้าเกณฑ์
จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44-0.80 7) หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (α -Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 8) นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะฯ
ค่ าประสิทธิภาพ
จานวนผู้เรียน
กระบวนการ (E1)
35
ผลลัพธ์ (E2)
35
E1/E2

คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
560
484.69
35
30.03
86.55/85.80

ร้ อยละ
86.55
85.80

จากตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบ
การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/85.80 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะฯ
กลุ่มตัวอย่ าง

คะแนนเฉลีย่
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง

16.49

10.20

D

 D2

N

t

220

1474

35

22.71*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df=34) ค่า t (.05) = 1.6909
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะฯ
คะแนนเฉลีย่
D
 D2
กลุ่มตัวอย่ าง
N
t
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

13.23

8.09

180

964

35

47.99*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df=34) ค่า t (.05) = 1.6909
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ เรี ยน
โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะ ฯ
รายการประเมิน
ภาพรวม

N = 35

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.64

0.43

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยภาพรวม พบว่า ผูเ้ รี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =4.64, S.D.=0.50)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/84.16
2.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 87.82/89.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 แสดงว่า
แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยได้สังเคราะห์วิธี SQACC ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดของโพลยา
และยุท ธวิธี ใ นการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยการสร้ า งตารางเก็ บ ข้อ มู ล มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นกระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC มี ข้ นั ตอน ได้แก่ 1) สิ่ งที่ โจทย์กาหนดให้ (Specifying : S) 2) สิ่ งที่ โจทย์ถาม (Questions : Q)
3) การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ ของโจทย์ (Analyzing relationship in a problem : A) 4) การค านวณหาคาตอบ (Calculating an
answer : C) และ 5) สรุ ปคาตอบ (Conclusion : C) รวมกับการจัดการเรี ยนการสอนเทคนิ ค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถสู ง ปานกลาง และต่ า ออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรี ยนร่ วมกัน ในขณะเรี ยนสมาชิ กในกลุ่มช่วยกันเรี ยนรู ้
มีการช่วยเหลือกันในการทางาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ได้รับผลสาเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่มที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน นอกจากนี้
แบบฝึ กได้สร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูศ้ ึกษาเป็ น
ผูส้ อนเอง และจากการสอบถามปั ญหาจากครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูศ้ ึกษานาปั ญหาที่พบ
มาแก้ ไ ข เพื่ อ สร้ า งแบบฝึ กทัก ษะ โดยเริ่ มตั้ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และการน าแบบฝึ กทัก ษะ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแก้ไข และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งสอดคล้องกับ [15] ได้ทาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบ STAD ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ พบว่า แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ (STAD) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะและแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติมีประสิ ทธิภาพ 82.00/79.26 และ 80.83/77.50
2. ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุ ก ต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจ
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เป็ นเพราะแบบฝึ กที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นมีการแบ่งเนื้ อหาย่อย ๆ ใช้เวลาเรี ยน 1-2 ชัว่ โมง เป็ นการกาหนดเวลาที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
ความสนใจของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ เนื้ อหาของแบบฝึ กแต่ละเล่มมีการเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก และรู ปแบบของกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะที่ทาซ้ า ๆ เป็ นการเน้นย้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และประสบความสาเร็ จจากการนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [16] ได้ทาการพัฒนาชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิ ค STAD ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคงทนในการเรี ยนรู ้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะขั้นตอนของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูศ้ ึ กษาได้
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับเนื้ อหา เริ่ มจากขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นการทบทวนพื้นความรู ้เดิมตลอดจนเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเชื่อมโยงนาไปสู่ข้ นั สอนเนื้อหาใหม่ ตามด้วยขั้นสรุ ป เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชัดเจนในแต่ละชั้นตอนของ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ ง แต่สาหรับรู ปแบบของแบบฝึ กที่ผศู ้ ึกษา
สร้ างขึ้ น เป็ นแบบฝึ กที่ ให้ผูเ้ รี ยนเติ มค าตอบตามค าถามย่อย ๆ เริ่ มจากสิ่ งที่ โจทย์ก าหนดให้ โจทย์ถามอะไร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของโจทย์ การคานวณหาคาตอบ และสรุ ปคาตอบได้อย่างไรตามลาดับ เมื่อผูเ้ รี ยนตอบคาถามได้ถูกต้องและประสบ
ความสาเร็ จในการแก้ปัญหา จะทาให้ผูเ้ รี ยนมีระบบการคิดของตนเองอย่างเป็ นขั้นตอน ผูเ้ รี ยนจะสามารถจับประเด็นสาคัญของ
โจทย์ มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล และจัดลาดับของข้อมูล เพื่อวางแผนการหาคาตอบจากการคิดคานวณและแก้ปัญหานั้นได้
จนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ในขณะที่ผศู ้ ึกษาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยแบบฝึ ก
ทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเริ่ มจากปั ญหาที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน กาหนดประเด็น
ปั ญหาให้คิด และหาคาตอบเป็ นลาดับขั้นตอน จนผูเ้ รี ยนสามารถหาคาตอบได้ และผูศ้ ึกษาจะค่อย ๆ ลดคาถามชี้นาสาหรับปั ญหาต่อ ๆ
ไป และเมื่ อเห็ นว่าผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการแก้ปั ญหาเพี ยงพอ ก็ ให้ผูเ้ รี ยนแก้ปั ญหาด้วยตนเอง ซึ่ งจะท าให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [17] ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์และเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของPolya ร่ วมกับ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค
STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้
แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะที่ผวู ้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้น มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในช่วงชั้นนี้ มีเนื้ อหาไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน ตลอดจนหลักการ
สร้างแบบฝึ กทักษะตามกรอบความคิดในหลักการสร้างแบบฝึ กทักษะของ [18] กล่าวว่า การศึกษาในเรื่ องจิตวิทยาการเรี ยนรู ้เป็ น
สิ่ งที่ ผูส้ ร้างแบบฝึ กมิควรละเลย เพราะการเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมที่จะตอบสนอง
นานาประการ โดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นวิธีที่ดีที่สุดการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่นกั จิตวิทยาได้ทาการ
ค้น พบและทดลองไว้แ ล้ว สอดคล้อ งกับ [19] ได้ท าการพัฒ นาผลการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งสมการและการแก้ส มการ
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ประกอบชุดฝึ กเสริ มทักษะ พบว่า ผลการศึ กษาของ
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นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบร่ วมมือเทคนิ ค
STAD ประกอบชุดฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบฝึ กประกอบการเรี ยนรู ้แบบ STAD ครู ผูส้ อนควรเตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
สื่ อการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้พร้อมและเพียงพอจะได้ไม่เกิดปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 การทากิ จกรรมกลุ่ม ผูเ้ รี ยนเก่ งมักจะไมค่อยให้คาปรึ กษาเพื่อน ดังนั้นครู ผูส้ อนควรคอยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
ช่วยเหลือและปรึ กษาหารื อกันในระหว่างทากิจกรรมและอธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าความสาเร็ จของบุคลขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของ
กลุ่มและครู ควรให้กาลังใจผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงความคิดเห็น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ควรนาเอาการสอนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ประกอบ
การเรี ยนรู ้แบบ STAD ไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนในระดับอื่นให้แพร่ หลาย
2.2 ครู ผูส้ อนควรสร้างแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และทบทวนการเรี ยนได้
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