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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5  
บา้นหว้ยทรายใตท่ี้มีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
จ านวน 35 คน ซ่ึงเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า ดว้ยการสุ่มแบบ
กลุ่ม  (Cluster Random Sampling) ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัทดลอง  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ 1) แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 8 เล่ม 2) แผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน 17 แผน จ านวน 17 ชัว่โมง 
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  บทประยุกต์  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 20 ขอ้  มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 
0.26-0.73  และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.55  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.71 4) แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  แบบอตันัย   จ  านวน  3  ขอ้ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง  0.46-0.48 และค่า
อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง  0.35-0.39  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.85 และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ มีค่าอ  านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.80  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.88  เคร่ืองมือ
ทั้งหมด ไดผ้่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติค่า  Dependent t-test  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/84.16  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC 
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ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3)  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1   ท่ีเรียนโดย
การใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บท
ประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และ 4)  ความพึงพอใจของผู ้เรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบั 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

ค าส าคัญ : การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   วธีิ 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 learn ing 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 one-
group 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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บทน า   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดแนวนโยบายหลกัในการจดั

การศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการพฒันาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหมี้การปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาตนเอง
ไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง [1] สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดมุ่้งพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม  
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั [2] คณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียน เพราะคณิตศาสตร์มี
บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรคคิ์ดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน 
สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติและช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหมี้คุณภาพใหดี้ข้ึน  [3] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จึงได้ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด  
โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบดว้ย สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ สาระท่ี 2 การวดั สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
สาระท่ี 4 พีชคณิต สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ซ่ึงสาระท่ี 6 ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในมาตรฐาน ค 6.1 คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์[2]  แสดงวา่ การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถหน่ึงในทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรฝึกใหผู้เ้รียนในชั้นเรียน เพราะประสบการณ์น้ีจะเป็นรากฐานส าคญัน าไปสู่การพฒันาวิธีการคิดและเสริมสร้าง
ทกัษะการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นหว้ยทราย
ใต ้ อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า  จากรายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.13  (ผลการเรียนระดบั 1-2 วิชาคณิตศาสตร์) พบวา่ 
อยู่ในระดบัพอใช ้ถือว่าต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  คือ ร้อยละ 70 [4] ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนในวิชา
คณิตศาสตร์ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ  และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง จากการติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่าง
ต่อเน่ืองท าใหพ้บปัญหา คือ ผูเ้รียนขาดทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
นอกจากน้ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกปั้ญหาทั้ง ๆ 
ท่ีวิธีสอนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหามีความส าคญัและเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งยิ่ง และจากการ
ส ารวจและวิเคราะห์เน้ือหาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า เร่ือง  บทประยุกต์ เป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจยาก และ 
เป็นเน้ือหาท่ีเป็นปัญหามากส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ถา้ผูเ้รียนขาดทกัษะ 
การคิดค านวณ  การตีความในโจทย ์แลว้ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสนไม่สามารถแกปั้ญหาหรือหาค าตอบได ้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูเ้รียน จะตอ้งไดรั้บการพฒันา เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากน้ีวิธี 
การสอน และตวัผูเ้รียน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า [5] 
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 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิธีหน่ึง คือ การฝึกทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้  
ดว้ยตนเองตามอตัภาพ ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั การให้ผูเ้รียนไดท้ าแบบฝึกเหมาะสมกบัความสามารถ ของแต่
ละคน ใช้เวลาท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผูเ้รียนเกิดก าลงัใจในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัเป็นการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน [6] 
จะเห็นวา่ แบบฝึกเป็นส่ือการสอนท่ีท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ และฝึกฝนจนเกิดแนวคิดท่ีถูกตอ้ง เกิดทกัษะ
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นแบบฝึกยงัเป็นเคร่ืองช่วยบ่งช้ีใหค้รูทราบวา่ผูเ้รียนหรือผูใ้ชแ้บบฝึก มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน  
และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนมีจุดเด่นท่ีควรส่งเสริมหรือมีจุดดอ้ยท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขตรงไหนและ
อยา่งไร แบบฝึกท่ีดีและสมบูรณ์จึงอาจใชแ้ทนแบบทดสอบประเภทวินิจฉัยการเรียน ในการประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนได ้
แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือ ท่ีครูทุกคนใชใ้นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะของผูเ้รียน [7] 
 วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษาอีกวธีิหน่ึง คือ การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเตรียมผูเ้รียนให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความสามารถ
ในการเรียนแตกต่างกนั สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้าหมายการท างานร่วมกนั  เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม [8, 9]  การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (Student team achievement division หรือ STAD) เป็นหน่ึงในเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหผู้เ้รียนท่ีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยท่ีแต่ละคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่มอยา่งแทจ้ริง  ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่  ผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่ก็จะ
มีความพยายามมากข้ึน เพราะความส าเร็จของบุคคลถือเป็นความส าเร็จของกลุ่มดว้ย ซ่ึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกนัเรียนรู้ 
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของกลุ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน [10] การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  จะไดผ้ลดี
นั้นตอ้งใชป้ระกอบกบัแบบฝึกทกัษะ เพราะแบบฝึกทกัษะเป็นส่ืออีกประเภทหน่ึง ท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนการใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเรียนรู้ จนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจและความช านาญในเร่ืองนั้นไดเ้ร็วข้ึน ท าใหก้ารเรียนประสบผลส าเร็จ [11]  
 จากปัญหาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยไดส้ังเคราะห์วิธี SQACC  ซ่ึงผูศึ้กษาน าแนวคิดของโพลยา และยทุธวิธีในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยการ
สร้างตารางเก็บขอ้มูล มาประยกุตใ์ชเ้ป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC มีขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีโจทย์
ก าหนดให้ (Specifying : S) 2) ส่ิงท่ีโจทยถ์าม (Questions : Q) 3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของโจทย ์(Analyzing relationship in 
a problem : A) 4) การค านวณหาค าตอบ (Calculating an answer : C) และ 5) สรุปค าตอบ (Conclusion : C) รวมกบัการจดัการเรียน
การสอนเทคนิค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง  ปานกลาง  และต ่า ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 4-6 คน เรียน
ร่วมกนั ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเรียนรู้  มีการช่วยเหลือกนัในการท างาน  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ไดรั้บผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตั้งไวร่้วมกนั ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่ม พฒันาทกัษะ
การท างาน ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบ 
การเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใตท่ี้มีต่อการเรียน  
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
เทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน ประกอบดว้ย ป.6/1 จ านวน 35 คน  
และ ป.6/2 จ านวน 32 คน รวม 67 คน   
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ สังกดัเทศบาลเมือง
ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 35 คน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random 
Sampling) โดยใชห้น่วยหอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกัษณะภายในกลุ่มท่ีหลากหลายหรือมีความแตกต่างใน
ท านองเดียวกนั แต่ระหวา่งกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนั 

2. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. เน้ือหา 
 ในการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยอา้งอิงเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551  
และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5  บา้นหว้ยทรายใต ้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 8  เล่ม  

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 รวมเวลาทดลอง 17  ชัว่โมง  

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ประกอบดว้ย  1)  แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 8 เล่ม 2)  แผนการ
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จดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง  บทประยกุต์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 17  ชัว่โมง  3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  20  ขอ้ 4)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ขอ้ และ 5)  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
วธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี  1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคญั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2) วเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน  เร่ือง บทประยกุต ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบฝึกทกัษะ  4) สร้างแบบฝึกทกัษะ จ านวน  8  เล่ม  
5) น าแบบฝึกทกัษะเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคุณภาพโดยใชแ้บบประเมิน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  [12] ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด  6) น าแบบฝึกทกัษะไปหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากบั 82.62/82.86 หาค่าประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 84.46/83.17 หาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ 84.68/82.95  
7) น าแบบฝึกทกัษะไปใชจ้ดัการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 1) ศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5 บ้านห้วยทรายใต ้  
เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง บทประยกุต์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระ  และเวลาเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง  
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) เขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกทกัษะ จ านวน 17 แผน 17 ชัว่โมง  4) น าแผนการจดัการ
เรียนรู้พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 ท่าน มาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวมพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  5) น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี 1) ศึกษาวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจากหนงัสือ
การวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  5  บา้นห้วยทรายใต ้ เก่ียวกบัค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้   ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เร่ือง  
บทประยุกต์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือใชใ้นการก าหนดความส าคญัของเน้ือหา น ามาก าหนดผงัขอ้สอบ น ้ าหนักของขอ้สอบ โดยค านึงถึง
จ านวนชั่วโมงและเวลาท่ีก าหนด  4) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง   
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงเป็นแบบปรนยัเลือกตอบชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด 
แลว้คดัเลือกให้เหลือ  20  ขอ้ 5) น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และท าการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วิเคราะห์ดชันีความ
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สอดคลอ้ง (IOC) [13] 6) ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการ
เรียนรู้สามารถน าไปใชไ้ด ้ 7) น าแบบทดสอบไปทดสอบกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 แลว้น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพรายขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑไ์วจ้ านวน 20 ขอ้ ซ่ึง
มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.26-0.73 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.26-0.55  8) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ 
(Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรโลเวท (Lovett)  [14] พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89  จดัพิมพแ์บบทดสอบ
เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 1) ศึกษาวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบอตันัยจาก
หนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และศึกษาหลกัสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  5 บา้นห้วยทรายใต ้ เก่ียวกบัค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้   ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้
แกนกลาง  เร่ือง  บทประยกุต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ก าหนดรูปแบบ  และก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนแบบรูบริค 4) สร้างแบบทดสอบจ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด แลว้คดัเลือกใหเ้หลือ  3  
ขอ้ 5) น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  และท า
การประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) [13] 6) ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00  แสดงวา่ แบบทดสอบวดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการเรียนรู้ สามารถน าไปใชว้ดัได้   
7) น าแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอ าคือ ผูเ้รียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 100  คน แลว้น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพเป็นรายขอ้ 
จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผ่านเกณฑไ์วจ้ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยาก-ง่าย อยูร่ะหวา่ง  0.46-0.48 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหวา่ง  0.35-0.39  8) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 9) จดัพิมพแ์บบทดสอบเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิ ธี  SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เ ร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี 1) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC 
ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามขั้นตอน   2) ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวดัผลการศึกษา 3) วเิคราะห์ก าหนดนิยาม
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน  4) สร้างแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ 5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบั ความพึงพอใจของผูเ้รียน  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  
[13] แลว้วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสอบถามความพึงพอใจกบัขอ้ค าถาม  พบวา่ ขอ้ค าถาม 10 ขอ้ มีค่าความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.80-1.00 6) หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ด้วยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม  
โดยวิธีการ Item Total Correlation โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  พบว่า ได้ข้อค าถามท่ีเข้าเกณฑ์  
จ านวน 10 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่  0.44-0.80 7) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบสอบถาม  โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา  (α -Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.88  8) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ผลการวจัิย 
ตารางที ่ 1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะฯ 

ค่าประสิทธิภาพ จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
กระบวนการ (E1) 35 560 484.69 86.55 

ผลลพัธ์ (E2) 35 35 30.03 85.80 
E1/E2 86.55/85.80 

 

 จากตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC  ประกอบ 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/85.80  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะฯ 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

D D2 N t 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง 16.49 10.20 220 1474 35 22.71* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (df=34)  ค่า  t  (.05) = 1.6909 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะฯ 

กลุ่มตวัอย่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

D D2 N t 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง 13.23 8.09 180 964 35 47.99* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (df=34)  ค่า  t  (.05) = 1.6909 
 จากตารางท่ี  3 พบว่า คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียน  
โดยการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที ่4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะ ฯ  

รายการประเมนิ 
N = 35 ระดบั 

ความพงึพอใจ  S.D. 

ภาพรวม 4.64 0.43 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวม พบวา่  ผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( =4.64, S.D.=0.50)  
 

 

 

X

X
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สรุปผลการวจัิย 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/84.16 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  87.82/89.19 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 แสดงวา่ 
แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะแบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยไดส้ังเคราะห์วิธี SQACC  ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดของโพลยา 
และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสร้างตารางเก็บข้อมูลมาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC มีขั้นตอน ได้แก่ 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้ (Specifying : S) 2)  ส่ิงท่ีโจทยถ์าม (Questions : Q)  
3)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของโจทย์ (Analyzing relationship in a problem : A) 4) การค านวณหาค าตอบ (Calculating an 
answer : C) และ 5)  สรุปค าตอบ (Conclusion : C) รวมกบัการจดัการเรียนการสอนเทคนิค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถสูง  ปานกลาง  และต ่า ออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรียนร่วมกนั ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเรียนรู้   
มีการช่วยเหลือกนัในการท างาน  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ไดรั้บผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตั้งไวร่้วมกนั นอกจากน้ี
แบบฝึกไดส้ร้างข้ึนอย่างเป็นระบบ  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียน ซ่ึงผูศึ้กษาเป็น
ผูส้อนเอง  และจากการสอบถามปัญหาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูศึ้กษาน าปัญหาท่ีพบ
มาแก้ไข  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ โดยเ ร่ิมตั้ งแต่การวิ เคราะห์หลักสูตร วิ เคราะห์เน้ือหา  และการน าแบบฝึกทักษะ   
ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบแกไ้ข และผา่นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [15]  ไดท้ าการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบ STAD ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ พบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ (STAD) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพ 82.00/79.26 และ 80.83/77.50 
 2. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิ ธี  SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เ ร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
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เป็นเพราะแบบฝึกท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีการแบ่งเน้ือหายอ่ย ๆ ใชเ้วลาเรียน 1-2 ชัว่โมง เป็นการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลา
ความสนใจของผูเ้รียน นอกจากน้ีเน้ือหาของแบบฝึกแต่ละเล่มมีการเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และรูปแบบของกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีลกัษณะท่ีท าซ ้ า ๆ เป็นการเนน้ย  ้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จจากการน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [16]  ไดท้ าการพฒันาชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคงทนในการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูศึ้กษาได้
ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เร่ิมจากขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการทบทวนพ้ืนความรู้เดิมตลอดจนเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเช่ือมโยงน าไปสู่ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ตามดว้ยขั้นสรุป เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความชดัเจนในแต่ละชั้นตอนของ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมจริง  แต่ส าหรับรูปแบบของแบบฝึกท่ีผูศึ้กษา
สร้างข้ึน เป็นแบบฝึกท่ีให้ผูเ้รียนเติมค าตอบตามค าถามย่อย ๆ เร่ิมจากส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ โจทย์ถามอะไร การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของโจทย ์การค านวณหาค าตอบ และสรุปค าตอบไดอ้ยา่งไรตามล าดบั เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งและประสบ
ความส าเร็จในการแกปั้ญหา จะท าให้ผูเ้รียนมีระบบการคิดของตนเองอยา่งเป็นขั้นตอน ผูเ้รียนจะสามารถจบัประเด็นส าคญัของ
โจทย ์มองเห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และจดัล าดบัของขอ้มูล เพ่ือวางแผนการหาค าตอบจากการคิดค านวณและแกปั้ญหานั้นได้
จนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีในขณะท่ีผูศึ้กษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึก
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง  
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และเร่ิมจากปัญหาท่ีใกลต้วัผูเ้รียน ก าหนดประเด็น
ปัญหาใหคิ้ด และหาค าตอบเป็นล าดบัขั้นตอน จนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้และผูศึ้กษาจะค่อย ๆ ลดค าถามช้ีน าส าหรับปัญหาต่อ ๆ 
ไป และเม่ือเห็นว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเพียงพอ ก็ให้ผูเ้รียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแกปั้ญหาเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [17] ไดท้ าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ นกัเรียน
กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของPolya ร่วมกบั การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 
STAD มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้
แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะแบบฝึกทกัษะท่ีผูว้จิยั
ไดส้ร้างข้ึน มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในช่วงชั้นน้ี มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชดัเจน ตลอดจนหลกัการ
สร้างแบบฝึกทกัษะตามกรอบความคิดในหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะของ [18] กล่าววา่ การศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้เป็น
ส่ิงท่ีผูส้ร้างแบบฝึกมิควรละเลย เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมท่ีจะตอบสนอง
นานาประการ โดยอาศยักระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีนกัจิตวิทยาไดท้ าการ
ค้นพบและทดลองไวแ้ล้ว สอดคล้องกับ [19] ได้ท าการพฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแก้สมการ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทกัษะ พบว่า ผลการศึกษาของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง สมการและการแกส้มการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกประกอบการเรียนรู้แบบ STAD ครู ผูส้อนควรเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส่ือการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหพ้ร้อมและเพียงพอจะไดไ้ม่เกิดปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2 การท ากิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนเก่งมกัจะไมค่อยให้ค  าปรึกษาเพ่ือน ดังนั้นครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกนัในระหวา่งท ากิจกรรมและอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ความส าเร็จของบุคลข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของ
กลุ่มและครูควรใหก้ าลงัใจผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็น 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
 2.1 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ควรน าเอาการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ประกอบ 
การเรียนรู้แบบ STAD ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอนในระดบัอ่ืนใหแ้พร่หลาย 
 2.2 ครูผูส้อนควรสร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
และทบทวนการเรียนได ้
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