
 

 

 

 

ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา 

ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิต ิ

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี
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งานวิจัยนี้ได้รับทนุสนับสนุนการวจิัย 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา (Polya) ในการเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษา 
อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 127 คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์/ การเรียนรู้แบบร่วมมือ/ เทคนิค STAD/ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
(Polya) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 The purpose of this research was to compare the mathematics learning achievement 
of mathayomsuksa 5 students before and after learning by using STAD cooperative learning 
technique with the Polya process on trigonometry lesson. The sample consisted of 127 
students in mathayomsuksa 5 during the first semester of 2561 academic year from  
Suankularb Wittayalai Thonburi School in Bangkok. They were selected by purposive sampling 
method. The research instruments were lesson plans using the STAD cooperative learning 
technique with the Polya process and achievement test. The data were analyzed by using 
mean, standard deviation and t-test for dependent sample. The result of this research          
after being taught by STAD cooperative learning technique with the Polya process on 
trigonometry lesson was statistically significant higher than before being taught at .05 level. 
 
Keyword : Learning achievement/ Cooperative learning/ STAD technique/ Polya process 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
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พระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 

ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้     
เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยกำหนดสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสาารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6 – 7) ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ   
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนา 
สมรรถนะของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ 
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและ 
ศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญ 
แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น
นามธรรม มีความถูกต้อง เท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และเนื้อหาบางส่วนก็ยาก
จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ จึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  และการเรียนการ
สอนท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันได้ 

จากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับโรงเรียนเท่ากับ 29.45 ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับสพม.1 ที่มีค่าเท่ากับ 36.01 แสดงให้
เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่ดีนัก ซึ่งอาจมีผลมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายที่อาจทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจ นอกจากนี้แม้ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา แต่มีผู้เรียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ ขาด
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ไม่สามารถวิเคราะห์ความหมายและเขียนประโยคสัญลักษณะจากสิ่งที ่โจ ทย์
กำหนดให้ได้ จึงนำไปสู่ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในปีการศึกษา 2561   
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ปีการศึกษา 
2560 พบว่านักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกันแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม คือ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดี นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในระดับต้อง
พัฒนา จากการจัดกลุ่มและศึกษาลักษณะของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนดีบางคนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานและมีปัญหาในการอธิบายส่ิงท่ีตนเข้าใจ นักเรียนในกลุ่มปาน
กลางบางคนและกลุ่มต้องพัฒนาส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นทำให้ไม่มีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี ขาดความรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ในนักเรียนทุกกลุ่ม
มีนักเรียนท่ีมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ แม้แต่ในกลุ่มเด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีก็มีความคิดต่อวิชา
คณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาที่ยากและไม่ชอบเรียน อาจเพราะเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์โดยส่วนใหญ่ต้องอาศัย 
การทำความเข้าใจโจทย์และแก้ปัญหาทีละขั้นตอน การสอนแบบบรรยายอาจทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและขาด
แรงจูงใจท่ีดีในการเรียน สำหรับนักเรียนบางคนท่ีทำความเข้าใจโจทย์และแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้ช้ากว่า
นักเรียนส่วนใหญ่อาจไม่กล้าตั้งคำถามและหมดกำลังใจในการเรียนรู้ นักเรียนบางคนไม่สามารถแก้ปัญหาใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้จึงไม่สามารถไปสู่ขั้นต่อไปเนื่องจากความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอหรือมีความเข้าใจท่ีผิด
และจากเจตคติท่ีไม่ดี มีมุมมองต่อวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาท่ียากและซับซ้อน ทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจ
ในการตอบคำถามหรืออธิบายสิ่งที่ตนเข้าใจ นอกจากนี้การที่นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนคือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาจากคะแนนจากการ ทำ
แบบทดสอบ อาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนของนักเรียน และทำให้เกิดการแข่งขันกันเรียน 
ต่างคนต่างเรียนเพื่อให้ตนได้ผลสัมฤทธิ์ดีกว่านักเรียนคนอื่น และเข้าใจว่าความสำเร็จของตนมาจากการที่ตน
ทำในสิ่งที่เพื่อนร่วมห้องคนอื่นทำไม่ได้ รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้จากการทำแบบทดสอบรายบุคคล 
มอบหมายงานและให้คะแนนเป็นรายบุคคล ก็มีส่วนทำให้นักเรียนเข้าใจว่าหากตนเรียนรู้มากกว่าหรือทำงาน 
หนักกว่าคนอื่นจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานมากกว่า ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจว่า 
ความสำเร็จของตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพื่อนร่วมห้อง นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนบางส่วนคิดว่าการ
ทำงานกลุ่มเป็นภาระ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มแต่ละคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานเท่าๆกัน อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างนิสัยการเรียนรู้และการทำงานแบบแข่งขันเพื่อชัยชนะในแบบที่ไม่สร้างสรรค์ และทำให้บุคคล  
ไม่มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ขาดทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลสำเร็จร่วมกัน และไม่รู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 จากมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูมีหน้าท่ี 
จัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้มี 
โอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพท่ีมีอยู่โดยอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันใน 
ห้องเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
ซึ ่งแนวทางการจัดการเรียนรู ้ดังกล่าวรูปแบบหนึ ่งก็คือ การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการทำงาน
เป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียน 
หรือการทำกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาทักษะความร่วมมือในการทำงาน 
กลุ่ม นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานร่วมกันขณะเดียวกันก็ต้อง ร่วมกัน
รับผิดชอบการเรียนในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรยีนรู้ได้  
ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องช่วยเหลือพึ่งพากันเพื่อให้ 
ทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 6 อ้างถึงใน   ศารทูล 
อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39) จะทำให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและเกิด
ทักษะการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น   การเรียน
แบบร่วมมือจัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มี    คุณภาพได้ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีอยู่หลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student 
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Teams Achievement Division) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับท้ังการรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน
เรียนเป็นกลุ่มย่อย 3 – 6 คน สมาชิกมีความแตกต่างกันทางด้านความสามารถทางการเรียน         คือ 
แบ่งกลุ่มนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบร่วมมือ คือ เน้นเรื่องความ
ร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างสมาชิกกลุ่มในกลุ่มทุกคน กำหนดความสำเร็จของกลุ่มและหน้าท่ีของบุคคล  ที่จะ
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆร่วมกัน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องมี     ส่วนร่วม
รับผิดชอบในการเรียนรู้ส่ิงท่ีครูสอนเพื่อช่วยเพื่อนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจะได้รับความสำเร็จร่วมกัน (ทิศนา 
แขมมณี. 2545 : 38 อ้างถึงใน อรษา เกมกาเมน. 2559 : 15) ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่เปิดโอกาสให้
นักเรียนแต่ละคนแสดงศักยภาพของตนโดยไม่ต้องผ่านครูผู้สอน เช่น นักเรียนท่ีเรียนเก่งอธิบายให้กับนักเรียน
อ่อนให้เข้าใจ ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพทางภาวะผู้นำของนักเรียนได้ด้วย เนื่องจากนักเรียนท่ีเรียนเก่งบาง
คนยังขาดความมั่นใจในตัวเอง 
 นอกจากความสามาถในการเรียนรู้ที ่แตกต่างกันของนักเรียนแล้ว การขาดความสามารถในการ 
แก้ปัญหาของนักเรียนก็ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกัน ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ   
โพลยา (Polya) (Polya. 1957 : 16 – 17 อ้างถึงใน ณัฐพร โพธิ์เอี่ยม. 2550 : 6) ได้เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา
ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ทำความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) พิจาณาว่าอะไรคือ ข้อมูล อะไรคือ 
สิ่งไม่รู้ อะไรคือเงื ่อนไขของปัญหา ปัญหาต้องการให้หาอะไร คำตอบอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งพิจารณาถึง 
เงื่อนไขท่ีให้เพียงพอจะแก้ปัญหาหรือไม่ มากเกินความจำเป็นหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่ 

ขั ้นท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นขั ้นตอนที ่สำคัญมากต้องพิจารณาว่าจะ 
แก้ปัญหาด้วยวิธีใด แก้อย่างไร ค้นหาความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลท่ีรู้กับท่ีไม่รู้ในปัญหา 

ขั ้นท่ี 3 ดำเน ินการตามแผน (Carrying out the Plan) เป็นขั ้นลงมือปฏิบัต ิตามแผนที ่วางไว้ 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ เพิ่มเติมรายละเอียดท่ี
จำเป็นเพื่อความชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระท่ังพบคำตอบหรือพบวิธีการแก้ปัญหาได้  

ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบผล (Looking Back) เป็นการตรวจผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อดูความ
ถูกต้องของคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหา พิจารณาว่ายังมีคำตอบอื่น หรือวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นๆอีก
หรือไม่ แล้วตรวจว่าผลลัพธ์ตรงกันหรือไม่ ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้กะทัดรัด ชัดเจนและเหมาะสมตลอดจน 
ขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาให้กว้างขวางขึ้นและยังอาจปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อหาข้อสรุปและสรุปผล
การแก้ปญัหาในรูปท่ัวไป 
 กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จะเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์และ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักที่จะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ต่ำซึ่งเกิดจากรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ตอบสนองความแตกต่างทางความสามารถการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค32101) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน           
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยนำไปใช้ในเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
อัตราส่วนตรีโกณมิติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมีโจทย์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริง เพื่อให้
นักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมีการ
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วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ และใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ใน
การเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสวนกุหลาบ 
วิทยาลัย ธนบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
(Polya) สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำนวน 414 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของประชากร ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 3 ห้อง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ที่เรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 (ค32101) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 127 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับ 
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 (ค32101)   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 รหัสวิชา ค32101 ในหน่วยการเรียนรู้ที ่ 2 อัตราส่วน 
ตรีโกณมิติ 
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สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลาในการทดลองจำนวน 13 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
 
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้คำจำกัดความคำศัพท์ในความหมายและขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2, 5/4 และ 5/6 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน  

เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีจัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจของนักเรียน 
3. การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันท่ีกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก 4 – 5 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยนักเรียนจาก   
3 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต้องพัฒนา มีลำดับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ขั ้นนำเสนอต่อบทเรียน ขั้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ขั้นการ
ทดสอบ ขั้นคิดคะแนนพัฒนาการ และขั้นตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม  

4. กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาท่ีประกอบด้วย    
4 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์กำหนดและส่ิงท่ีโจทย์ถาม จากนั้น
วางแผนการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งท่ีไม่รู้ โดยเขียน ออกมาเป็นประโยค
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาคตอบ สุดท้ายคือ การ
ตรวจสอบคำตอบท่ีได้ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา (Polya) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ซึ ่งแต่ละกลุ ่มประกอบด้วยนักเรียนจาก 3 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต้องพัฒนา โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1) ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นนำเสนอบทเรียน 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 4) ขั้นทดสอบย่อย/ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม 5) การตระหนักถึง
ความสำเร็จของกลุ่ม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แนวทางให้ครูคณิตศาสตร์นำวิธีการสอน เรื ่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียน    
การสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา (Polya) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

2. ได้แนวทางในการเสนอแนะให้ครูคณิตศาสตร์และผู้สนใจ สามารถนำเทคนิคการสอนเรื่อง  
อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและนำไป 
ประยุกต์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นหรือเนื้อหาวิชาอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิ ค 
STAD  ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา (Polya) ในเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

1) ขั้นนำข้าสู่บทเรียน 
2) ขั้นนำเสนอบทเรียน 
3) ข ั ้นปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมกล ุ ่มย ่อยโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 

  4) ขั้นทดสอบย่อย/ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม  
5) การตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา

ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ในการเรียนการสอนเรื ่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1.2 ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1.3 รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3 ข้อดีและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD 

3. กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
จอยซ์ และ เวล (Joyce; & weil. 1986 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39) ได้กล่าวว่า 

เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญาและด้านสังคม นอกจากนี้ 
เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู ้ย ังช่วยพัฒนาผู ้เร ียนทั ้งในด้านสติปัญญาให้เก ิดการเรียนรู้ จนบรรลุขีด
ความสามารถสูงสุดได้โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกันย่อมจะมีการใช้ภาษาส่ือสารท่ีเข้าใจง่ายกว่าครูผู้สอน 
 สลาวิน (Slavin. 1990 : 5 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการเรี ยนและมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อความสำเร็จของกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่ 
เป้าหมายของกลุ่มและความสำเร็จของกลุ่ม สัมฤทธิ์ผลของกลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกทุกคนใน 
กลุ่มที่จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล เพราะมี 
ความหมายต่อความสำเร็จของกลุ่มมาก 
 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 6 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39)  ได้
ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบ่งนักเรียนเป็น 
กลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่าง 
กันมีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียน หรือการทำกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนา 
ทักษะความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงาน 
ร่วมกันขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบการเรียนในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งนักเรี ยนจะบรรลุ 
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนทุก 
คนต้องช่วยเหลือพึ่งพากันเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545 : 134) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู ้ที ่จัดให้ผู ้เร ียนได้ร ่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู ้ โดยแบ่งกลุ่มผู ้เร ียนที ่มี  
ความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการทำงาน 
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกนัท้ัง 
ในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 แคทรียา ใจมูล (2550 : 10) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการ 
สอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้กลุ่ม 
ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

ปัทมา ศรขาว (2540 : 13) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน   
ที่มีความแตกต่างกัน เช่น เพศ ระดับความสามารถทางด้านการเรียน วัฒนธรรม ฯลฯ ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดยสมาชิกทุกคนของกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความสำเร็จของกลุ่มซึ่งเป็นความสำเร็จของตนด้วย 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวไว้ สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู ้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น เพศ ความสามารถทางด้านการเรียน   
วัฒนธรรม เป็นต้น ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยผู้เรียนในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน  และ
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กัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อกิจกรรมที ่กลุ ่มได้รับ
มอบหมายเพื่อความสำเร็จของกลุ่มซึ่งถือเป็นความสำเร็จของตนเองด้วย 

 
1.2 ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1978 : 10 – 15 อ้างถึงใน ปัทมา ศรขาว. 

2540 : 13) กล่าวถึง ลักษณะสำคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ด้ังนี้ 
1. การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน (Positive Interdependence)

วิธีการที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากัน จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการพึ่ งพากันในด้าน 
การได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัลหรือคะแนนและพึ่งพากันในด้านกระบวนการ
ทำงาน เพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมีการกำหนดบทบาทของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกันและ 
สัมพันธ์ต่อกันจึงจะทำให้งานสำเร็จ และการแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะท่ีต่อเนื่องกัน   ถ้า
ขาดสมาชิกคนใดจะทำให้งานดำเนินต่อไปไม่ได้ 
 2. การม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ ท่ีส ่ง เสร ิมก ันระหว ่างน ักเร ียน  (Face-to-face Promotive Interaction)           
คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน เพื่อให้
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ทำงานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ในการ
ทำงานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ต้องรับผิดชอบในผล  
การเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุ้นกันและกันให้ทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ เพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจ และพร้อมท่ีจะ
ได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 
 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small Group Skills) 
การทำงานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทำงานกลุ่มเพื่อให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องทำความรู้จักกัน เรียนรู้ลักษณะนิสัยและสร้างความ 
ไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการทำงานท่ีมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้การ
ดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่มต้องทำความเข้าใจใน
เป้าหมายการทำงาน วางแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผนร่วมกัน และท่ีสำคัญจะต้องมีการ ประเมินผล
งานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม ประเมินบทบาทของสมาชิกว่า สมาชิกแต่ละคน   ในกลุ่ม
สามารถปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือท่ี
สำคัญท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่ม 
 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2546 : 134 – 135) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื ว่ามี
องค์ประกอบสำคัญดังนี้ 
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 1. การมีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกันในทางบวก หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่มมีการทำงานอย่างมี
เป้าหมายร่วมกัน มีการแข่งขัน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆร่วมกัน มีบทบาทหน้าท่ีและประสบ
ความสำเร็จร่วมกัน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์หรือรางวัลโดยเท่าเทียมกัน 
  2. การปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างการทำงานกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ซึ่งกันและกัน 
 3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน เป็นกิจกรรมท่ีตรวจเช็คหรือทดสอบให้มั่นใจว่า
สมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ เพียงใด โดยสามารถที่จะทดสอบเป็นรายบุคคล เช่น การสังเกต 
การทำงาน การสุ่มถามปากเปล่า เป็นต้น 
 4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่ม ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ เพื ่อให้งาน 
ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่ม เช่น ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 
 5. กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีมีขั ้นตอน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้องทำความเข้าใจใน 
เป้าหมายการทำงาน มีการวางแผน ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุงงานร่วมกัน 

บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด. 2541 : 122 อ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553 :15) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือในการเรียน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 1. ครูสอนบทเรียน 

2. นักเรียนกลุ่มละ 4 คน ทำงานร่วมกันตามท่ีครูกำหนด มีการเปรียบเทียบคำถาม ซักถาม ตรวจงาน
กัน 

3. แนะให้คนเก่งในกลุ่มอธิบายแบบฝึกหัดให้เพื่อน 
 4. เมื่อเรียนจบบทเรียนให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบส้ันๆด้วยตนเอง 
 5. ตรวจผลการสอบ หาค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม 

6. นักเรียนคนใดทำได้ดีขึ้นครูจะชมเชย และกลุ่มใดทำได้ดีขึ้นก็จะได้รับคำชมเชย 
 จากลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือดังกล่าวท่ีนักการศึกษาได้เสนอไว้นั้น สรุปได้ว่า ในการ 
เรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนจะมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนท่ีเก่งจะ 
ได้ฝึกความเป็นผู้นำและการอธิบายสิ่งที่ตนเข้าใจ นักเรียนที่เรียนปานกลางจะได้พัฒนาตนเองและนักเรียนท่ี 
ระดับการเรียนต้องพัฒนาจะมีแรงจูงใจและเกิดความพยายามจากการช่วยเหลือของเพื่อน นักเรียนจะมีความ
ภาคภูมิใจร่วมกันในหมู่คณะ โดยต้องอาศัยหลักพื้นฐาน 5 ประการ คือ 

1. การพึงพาอาศัยกันเชิงบวก ซึ่งหมายถึง การร่วมมือร่วมใจกันภายในกลุ่มบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน 
นั่นคือให้ผลงานของกลุ่มนั้นประสบความสำเร็จ 
 2. การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งหมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ 
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 3. การมีความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม หมายถึง สมาชิกทุกคนมีความรู้และความเข้าใจต่อบทเรียน 
และมีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย นำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่ม 
 4. การมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการทำงานในกลุ่มย่อย หมายถึง ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อื่น มีลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาาข้อขัดแย้ง
ในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. การมีกระบวนการกลุ่ม หมายถึง ทำงานร่วมกันอย่างมีขั้นตอน สมาชิกแต่ละคนทำความเข้าใจใน 
เป้าหมายการทำงาน มีการวางแผน ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุงงานร่วมกัน 
 

1.3 รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งสุลัดดา ลอยฟ้า (สุลัดดา ลอยฟ้า. 2536 อ้างถึงใน 
ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 47) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ไว้ ว่า แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวคิด ดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Robert Slavin และคณะจาก 
John Hopkins University ได้พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  3 ประการ ด้วยกันคือ 
รางวัลและเป้าหมายของกลุ่ม ความหมายความสำเร็จ หรือความหมายของแต่ละบุคคล และโอกาสในการช่วย 
ให้กลุ่มประสบความสำเร็จเท่าเทียมกัน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ารางวัลของกลุ่ม และความหมายของแตล่ะ 
บุคคลต่อกลุ่ม เป็นลักษณะท่ีจำเป็นและสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ของกลุ่ม Slavin ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลายมีดังนี้ 
  1.1 STAD (Student Teams-Achievement Divisions) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนร ู ้ ท่ี 
สามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชาและทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนและทักษะทาง 
สังคมเป็นสำคัญ 
  1.2 TGT (Team-Games-Tournament) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที ่คล้ายกับSTAD  
แต่เป็นการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช้ การแข่งกัน เกม แทนการทดสอบย่อย  

1.3 TAI (Team Accelerated Instruction) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่ผสมผสาน 
แนวความคิด ระหว่างการร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Individualized Instruction) รูปแบบของ
TAI จะเป็นการประยุกต์ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์ 
  1.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่มุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 

1.6 Jigsaw ผู้ที่คิดค้นการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw เริ่มแรกคือ Elliot-Aronson และคณะ
หลังจากนั้น Slavin ได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาปรับขยาย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรยาย 
เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาอื่นๆที่เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
มากกว่าพัฒนาทักษะ 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู ้ตามแนวคิดของ  David Johnson  และคณะ 
Johnson and Johnson จากมหาวิทยาลัย Minnesota ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
เรียนรู้โดยยึดหลักการเบ้ืองต้น 5 ประการด้วยกัน 

2.1 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Positive in Interdependence) 
2.2 การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว (Faceof Face Promotive Interaction) 
2.3 ความหมายและความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม (Individual Accountabillity) 
2.4 ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
2.5 กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 



 
 

12 
 

 3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ในงานเฉพาะอย่าง  เช่น Group Investigation  
ของ Sholomo และ Yael Sharan, Co-op Co-op 
  

หนึ่งฤทัย ผมพันธ์ (2558 : 11-13) การจัดการเรียนรู้ที่นักการศึกษามักนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นความสำคัญของเป้าหมายหลัก 
ของกลุ่มและความสำเร็จของกลุ่ม ท่ีสาชิกทุกคนจะบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนใน
กลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กลุ่มตั้งไว้ตั้งแต่ต้น งานหลักนักเรียนที่เรียนรู้เป็นทีม คือ   
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มไม่ใช่การทำงานด้วยกันกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม การเรียนรู้เป็นทีมมีหัวใจสำคัญอยู่ท่ี 
(1) รางวัลของกลุ่ม (2) ความน่าเชื่อถือรายบุคคลของสมาชิก และ (3) โอกาสประสบความสำเร็จที่เท่าเทียม 
กัน (Slavin. 1995 : 5 – 8 อ้างถึงใน หนึ่งฤทัย ผมพันธ์. 2558 : 11-13) นอกจากนั้น Slavin ยังเสนอวิธีการ
สอนท่ีสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 5 วิธี คือ STAD, TGT, Jigsaw II, TAI และ CIRC 
  1) STAD หรือ Student Teams-Achievement Divisions เป็นวิธีท่ีแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ 
ละ 4 คน โดยคละความสามารถ เพศ และเชื้อชาติ ครูสอนบทเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันทำงานร่วมกันใน
กลุ่มเพื่อทำความเข้าใจบทเรียนดังกล่าวให้กระจ่าง ครูนำคะแนนการทดสอบย่อยของนักเรียนแต่ละครั้งมา
เปรียบเทียบกับครั้งท่ีผ่านมา และให้แต้มกับกลุ่มท่ีได้คะแนนเท่ากับหรือสูงขึ้นกว่าครั้งก่อน เมื่อกลุ่มสะสมแต้ม
ได้ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ ก็จะได้รางวัล กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำให้ครบวงจรคือ การฟังครูบรรยาย การทำ
แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม และการทำแบบทดสอบย่อยเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 คาบเรียน วิธีการสอนนี้ใช้ได้กับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั ้งคณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ตั ้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา โดยเฉพาะกับเนื้อหาสาระที่มีคำตอบชัดเจน กลวิธีที่ส่งเสริมให้วิธีการสอนแบบ STAD ได้ผลดีคือ
การกระตุ้นให้นักเรียนส่งเสริมให้กำลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา
สาระให้กระจ่าง และได้รางวัลกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มต้องต่างพยายามส่งเสริมให้เพื่อนร่วมกลุ่มทำงานในส่วนท่ี
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และพยายามทาให้การเรียนรู้และการทำงานนั้นมี
คุณค่าและสนุก เมื่อครูสอนบทเรียนแล้ว นักเรียนต้องเปรียบเทียบคำตอบของกับเพื่อนร่วมกลุ่ม อภิปราย
ประเด็นท่ีมีความเห็นแตกต่างกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าใจประเด็นท่ีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าใจผิด 
โดยอาจอภิปรายถึงแนวทางในการแก้ปัญหา หรืออาจทดสอบย่อยกันเองในประเด็นท่ีเรียน เพื่อหาจุดอ่อนและ
จุดแข็งของสมาชิกทีม เพื่อให้สามารถตอบคำถามต่างๆของแบบทดสอบได้ บางกรณี สมาชิกกลุ่มอาจไม่
ช่วยเหลือกันในการตอบคำถามแบบทดสอบย่อย นักเรียนทุกคนจึงต้องรู้เนื้อหาสาระท่ีเรียน ความเช่ือมั่นและ
น่าเชื่อถือของแต่ละคนจะกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายประเด็นที่ตนเองรู้และเข้าใจให้เพื่อนร่วมทีมฟังได้อย่าง
มั่นใจ ความสำเร็จของ ทีมมากจากการท่ีสมาชิกทุกคนรู้ เข้าใจ และมีทักษะในเรื่องท่ีเรียน เพราะคะแนนท่ีทีม
สะสมได้คือ คะแนนพัฒนาการ สมาชิกทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเป็น “ดาว” ของทีม ในแต่ละสัปดาหข์อง
การเรียนรู้ จากคะแนนพัฒนาการ หรือจากการทำคะแนนครั้งหนึ่งๆ ได้อย่างดีเย่ียม  
  2) TGT หรือ Team-Games-Tournament วิธีนี้พัฒนาขึ้นโดย David DeVries และ Keith 
Edwards โดยใช้วงจรการเรียนรู้เหมือนกับวิธี STAD แต่ให้นักเรียนเปลี่ยนจากการทำแบบทดสอบย่อยเป็น
การแข่งขันรายสัปดาห์ (weekly tournament) โดยให้นักเรียนเล่นเกมทางวิชาการกับสมาชิกกลุ่มของกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อเพิ่มแต้มให้กับทีมของตน นักเรียนจะเล่นเกมท่ี “โต๊ะแข่งขัน” 3 คน โดยใช้คะแนนท่ีสะสมไว้จากการ
เล่นรอบก่อนของสมาชิกทีมท่ีออกมาเล่นก่อนหน้า การ “พบกันแบบ บังเอิญ” ของผู้เล่นแต่ละรอบทาให้การ
เล่นเกมนี้ยุติธรรม โดยคะแนน 60 คะแนนจะเป็นของผู้ท่ีทำคะแนนได้สูงสุด ไม่ว่าจะไปเล่นท่ีโต๊ะใดก็ตาม    ซึ่ง
หมายความว่า กลุ่มผู้เล่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและกลุ่มผู้เล่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง มีโอกาสเท่าเทียมกันใน



 
 

13 
 

การทำคะแนนให้กลุ่ม วิธีนี้กระตุ้นให้สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลือกันทำความเข้าใจบทเรียนและฝึกทักษะตาม
บทเรียนจนกระจ่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้แต่ละคนมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในตนเองเหมือนกับ
วิธี STAD แต่วิธี TGT นี้ต้ืนเต้นและสนุกกว่าเพราะนักเรียนได้เล่นเกม  
  3) Jigsaw II เทคนิคนี้พัฒนาขึ้นโดย Elliot Aronson (1978) นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม 4 คน 
แบบคละความสามารถ เพส และศาสนาเหมือนวิธี STAD และ TGT โดยนักเรียนแต่ละคนของกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายให้อ่านประเด็นใดประเด็นหนึ่งของเนื้อหาที่เป็นบทเรียนจากหนังสือตารา หรือ บทอ่าน โดยทั่วไป
มักเป็นเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา ชีววิทยา หรือวิชาท่ีมีคำอธิบายท่ีชัดเจน เมื่อสมาชิกแต่ละคนถูกสุ่มให้อ่านจน
กลายเป็น “ผู้เชี ่ยวชาญ” ในประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้อ่านแล้วสมาชิกหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้อ่านประเด็นเดียวกันจะมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่เพื่ออภิปรายเนื้อหานั้นๆ ร่วมกันจนกระจ่าง แล้ว
จึงกลับเข้ากลุ่มของตน เพื่อสอนเนื้อหาท่ีตนเองอ่านและอภิปรายร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่นให้สมาชิกในกลุ่ม
ของตน จากนั้นกลุ่มทำแบบทดสอบย่อยท่ีครอบคลุมทุกประเด็น โดยผลคะแนนจะนับเหมือนวิธี STAD                                                                              
  4) TAI ห ร ื อ  Team Accelerated Instruction (Slavin, Leavey, and Madden. 1986)  
วิธีนี้คล้ายคลึงกับ STAD และTGT ที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน คละความสามารถในการเรียนรู้ 
และให้รางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด แต่วิธีนี้เพิ่มการเรียนรู้เป็นรายบุคคลผสมผสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม เมื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแล้ว สมาชิกกลุ่มต้องเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพื่อทำแบบทดสอบแรกก่อนเรียน เพื่อ
ทราบระดับความสามารถที่มีอยู่แล้วก่อนเรียน แล้วให้สมาชิกทีมตรวจผลการทำแบบทดสอบของเพื่อนร่วม
กลุ่มตามเฉลย และช่วยให้เพื่อนร่วมกลุ่มเข้าใจข้อท่ีทำผิด จากนั้นนักเรียนต้องทำแบบทดสอบบทเรียนสุดท้าย
เป็นรายบุคคล โดยไม่มีเพื่อนร่วมกลุ่มช่วยเหลือ และมีเพื่อนเป็นผู้คิดผลคะแนน แต่ละสัปดาห์ครูจะนับจำนวน
บทเรียนท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มทำเสร็จ และให้รางวัลกลุ่มท่ีมีผลคะแนนตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ โดยนับจากจำนวน
คะแนนของแบบทดสอบสุดท้ายท่ีสอบผ่าน รวมกับผลคะแนนพิเศษท่ีได้จากการทำคะแนนการสอบเต็มหรือทำ 
การบ้านได้ถูกท้ังหมด นักเรียนต้องรับผิดชอบการตรวจสอบสมาชิกแต่ละคน และต้องจัดการให้ทุกคนได้เรียนรู้
จากส่ือท้ังหมดท่ีกลุ่มมี ดังนั้น ครูจึงสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนสอนบทเรียนให้กับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ 
ที่มาจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์เท่ากันจากแต่ละกลุ่ม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา
ประเด็นเดียวกันจากแต่ละกลุ่ม และสอนประเด็นนั้นๆ ให้นักเรียนท่ีมารวมตัวกันเฉพาะกาล ก่อนกลับเข้ากลุ่ม
ของตน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิก นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและส่งเสริมให้
แต่ละคนเรียนรู้เต็มท่ีและทำงานหนัก เพื่อผลสำเร็จของกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนจะมีความเช่ือมั่นในตนเองและ
น่าเช่ือถือเพราะคะแนนท่ีนับเป็นแต้มคือผลคะแนนการทำแบบทดสอบสุดท้ายของบทเรียนท่ีนักเรียนแต่ละคน
ต้องทำเป็นรายบุคคล โดยปราศจากความช่วยเหลือของเพื่อนสมาชิกกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสประสบ
ความสำเร็จเท่าเทียมกัน เนื่องจากแต้มที่ได้เป็นแต้มพัฒนาการของตนจากฐานความรู้เดิมที่ได้ทำไว้ใน
แบบทดสอบแรกก่อนเรียน วิธีนี้เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาที่นักเรียน
เรียนรู้เรื่องใหม่บนฐานความรู้เดิม ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของบทเรียนปัจจุบัน ก็จะเรียน
บทเรียนนั้นๆ ให้เข้าใจได้ยากหรือไม่สามารถจะเข้าใจได้เลย ดังนั้นนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเนื้อหาย่อยๆ ท่ีเป็นพื้นฐานของบทเรียนก่อน แล้วจึงทำความเข้าใจบทเรียนท่ีกำลัง
เรียนได้ ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระท่ีเรียนในปัจจุบันได้
เลย ดังนั้นการท่ีวิธีนี้จัดให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำแบบทดสอบแรกก่อนเรียน เพื่อให้ทราบระดับความสามารถ
ของตนเองท่ีมีในเรื่องท่ีกำลังจะเรียนก่อนแล้วเรียนรู้รายบุคคลเพื่อทำการทดสอบย่อย ก่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเพื่อนสมาชิก เพื่อทำแบบทดสอบสุดท้าย จึงนับเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ไปพร้อมๆ กับ
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เสริมสร้างความสามารถให้นักเรียนที่เรียนดีและเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไป
พร้อมๆ กับช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม  
  5) CIRC หรือ Cooperative Integrated Reading and Composition วิธีนี้เป็นวิธีการสอน
สำหรับวิชาการอ่านและการเขียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นโดย Madden, 
Slavin, และ Steven (1986) ครูใช้นวนิยายหรือบทอ่านในหนังสือเรียนเป็นสื่อในการสอน นักเรียนจับคู่กับ
เพื่อนท่ีมีความสามารถในการอ่านต่างระดับกัน เพื่ออ่านหนังสือด้วยกัน โดยอ่านให้กันและกันฟัง และคาดเดา
เรื่องล่วงหน้าว่าตัวละครจะแก้ปัญหาอย่างไร สรุปเรื่องท่ีอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเรื่องท่ีอ่าน ฝึก
สะกดคำ ตีความ และแปลความหมายคำยากด้วยกัน ในกรณีที่ทำงานเป็นกลุ่มมากกว่า 2 คน สมาชิกต้องทำ
ความเข้าใจเรื่องที่อ่านร่วมกัน เพื่อฝึกวิเคราะห์แก่นความคิดสำคัญและตีความเรื่องที่อ่าน จากนั้นฝึกเขียนใน
ช้ันเรียนตามข้ันตอน ต้ังแต่การร่าง เขียน และตรวจแก้ไขงานเขียนให้กันและกัน และเตรียมนำงานดังกล่าวไป
นำเสนอในหนังสือรวมเล่มของห้อง นักเรียนได้รางวัลเป็นกลุ่มเม่ือมีผลงานการอ่านและเขียนผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
แต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการประสบความสำเร็จ เพราะต่างได้อ่านบทอ่านที่เหมาะกับระดับการอา่น
ของตนเอง และต่างมีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากได้ทำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และได้เขียนงาน
ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ครูยังสามารถเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มที่ Spencer Kagan (www.KaganOnline.com) 
พัฒนาขึ ้นในการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือตามความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน จำนวนนักเรียน            
และบริบทอื่นๆดังนี้  

1) การต่อภาพ (Jigsaw) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน สมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าประเด็นย่อยคนละประเด็น หรือได้อ่านบทอ่านประเด็นเดียวกันจากสื่อที่แตกต่างกัน จากนั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าร่วมกัน โดยนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าประเด็น
เดียวกันจากแต่ละกลุ่มสามารถรวมกลุ่มกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล แล้วจึงกลับเข้า กลุ่มของตนเพื่อถ่ายทอดสิ่งท่ี
ศึกษาค้นคว้าให้เพื่อนสมาชิก หลังจากนั้นครูให้กลุ่มทำแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการเรียนรู้  
 2) การคิดเดี่ยว-คิดคู่-ร่วมกันคิด (Think-Pair-Share) มี 3 ขั้นตอน คือ (1) นักเรียนคิดคำตอบที่ครู
ถามเงียบๆ เป็นรายบุคคล (2) นักเรียนจับคู่กันและแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และ (3) นักเรียนแต่ละคู่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกับคู่อื่นๆ ทีมอื่นๆ หรือกับท้ังห้อง  
 3) การสัมภาษณ์สามขั้น (Three-Step Interview) (Kagan) สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มเลือกสมาชิก
ของกลุ ่มอื ่นมาเป็นคู ่ของตน ขั ้นแรกให้คนหนึ ่งถามคำตอบของคู ่ตนเอง ขั ้นที ่สองให้เปลี ่ยนกันถาม                   
ขั้นสุดท้ายนักเรียนกลับเข้ากลุ่มและแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้จากคู่กับเพื่อนในกลุ่ม  
 4) การระดมสมองรอบวง (Round Robin Brainstorming) (Kagan) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 
4-6 คน โดยมอบหมายให้คนหนึ่งเป็นผู้บันทึกการเรียนรู้ ครูมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ โดยให้สมาชิกทีม
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาคิด สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนคำตอบของตนกับ
เพื่อนเป็นวงกลมแบบ round robin ผู้บนัทึกการเรียนรู้จดบันทึกคำตอบของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกคนถัดไปเริ่ม
บอกคำตอบของตนเอง และเวียนเรื่อยๆ จนครบทุกคน หรือจนหมดเวลา  
 5) การทบทวนสามนาที (Three-minute review) ครูหยุดบรรยายหรือการอภิปรายเมื่อใดก็ได้ และ
ให้เวลาสมาชิกกลุ่ม 3 นาที เพื่อทบทวนส่ิงท่ีครูบรรยาย และถามคำถามท่ีไม่เข้าใจ  
 6) การรวมหมายเลขสมาชิก (Numbered Heads Together) (Kagan) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
4 คน และให้สมาชิกแต่ละคนมีหลายเลขของตนตั้งแต่ 1-4 แล้วให้กลุ่มช่วยกันตอบคำถามที่ครูให้ ครูเลือก
หมายเลขประจาตัวของสมาชิกกลุ่มให้ตอบคำถามดังกล่าว เช่น เมื่อครูเรียกหมายเลข 2 สมาชิกหมายเลข 2 
ของทุกกลุ่มต้องเป็นผู้ตอบคำถามนั้น  
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 7) การคิดเป็นกลุ่ม-คู่-เด่ียว (Team -Pair -Solo) (Kagan) นักเรียนได้แก้ปัญหาเป็นกลุ่มก่อน จากนั้น
จับคู่ แล้วจึงเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้จัดการกับปัญหาท่ียากกว่าระดับความสามารถของตนเอง
ให้ได้ วิธีนี้มีพื้นฐานจากความคิดที่ว่า นักเรียนมักทำงานได้ดีกว่าเมื่อมีความช่วยเหลือ การให้นักเรียนได้คิด
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จากนั้นลดลงเป็นคู่ และท้ายสุดเป็นรายบุคคลจะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่า
สามารถแก้ปัญหายากๆที่ไม่เคยแก้ได้ตามลำพังได้ด้วยตนเอง  
 8) วงรอบคนเก่ง (Circle the Sage) (Kagan) ครูสำรวจนักเรียนในห้องก่อนว่ามีนักเรียนคนใดมี
ความรู้พิเศษจะแลกเปล่ียนให้เพื่อนร่วมห้องได้เรียนรู้บ้าง เช่น ถามว่ามีใครทำการบ้านข้อท่ียาก ที่สุดได้ หรือ 
มีใครเคยไปต่างประเทศบ้าง นักเรียนท่ีมีความรู้ต่างจากคนอื่น (คนเก่ง) จะถูกแยกออกจากเพื่อนๆ จากนั้นครู
ให้สมาชิกกลุ่มย้ายนั่งรอบๆ คนเก่ง โดยไม่ให้มีสมาชิกจากกลุ่มเดียวกันมากกว่า 2 คนนั่งกับคนเก่งคนเดียวกัน 
คนเก่งอธิบายสิ่งที่ตนรู้ให้เพื่อนฟัง เพื่อถามคำถาม และจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้จากคนเก่ง จากนั้นกลับเข้ากลุ่ม
ตนเอง และเล่าสิ่งที่เรียนรู้จากคนเก่งในแต่ละวง ในกรณีที่สมาชิกได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ต้องมีการอภิปราย
และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีบันทึกได้ ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีตรงกันได้ ให้กลุ่มยืนขึ้น เพื่อให้ท้ังช้ันเรียน
ร่วมกันหาข้อสรุป  
 9) การจับคู่คิด (Partners) (Kagan) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 คน สมาชิก2 คนของแต่ละกลุ่ม
ย้ายไปนั่งแยกกันรวมกันท่ีมุมห้องด้านหนึ่ง สมาชิกอีก 2 คนได้รับมอบหมายให้เรียนรู้เพื่อนำผลการเรียนรู้ไป
สอนสมาชิกกลุ่มอื่นอีก 2 คน เพื่อนสมาชิกเรียนรู้ท่ีจะเรียนและสามารถปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุ่มอื่นท่ี
ใช้สื่อการเรียนรู้เดียวกันได้ จากนั้นย้ายกลับเข้ากลุ่มของตนเพื่อถ่ายทอดผลการเรียนรู้ให้เพื่อนเท่ากับแต่ละ
กลุ่มต่างมีสมาชิก 2 คนเรียนรู้เรื่องเดียวกัน เมื่อกลับเข้ากลุ่มและแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ท้ังกลุ่มจะได้เรียนรู้ 2 
เรื่อง โดยมีเพื่อน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทดสอบ ความรู้ จากนั้นกลุ่มทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้  และอภิปราย 
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

จากประเภทของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือมีเทคนิคที่ได้รั บการ 
พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เทคนิคของการเรียนแบบร่วมมือโดยทั่วไปที่สามารถ
นำไปใช้กับวิชาและระดับช้ันท่ัวๆไปมี3เทคนิคได้แก่ 
 1) เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievements Divisions หรือ STAD)  โดย
แนวคิดหลักของเทคนิคนี้ คือ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้มีทักษะความ
ชำนาญมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำแบบทดสอบและ
สามารถนำไปสู่การได้รับรางวัลเป็นกลุ่ม 
 2) เทคนิคการแข่งขันเป็นกลุ่มด้วยเกม (Teams – Games – Tournaments หรือ TGT) ใช้วงจร 
การเรียนรู้เหมือนกับวิธี STAD แต่ให้นักเรียนเปลี่ยนจากการทำแบบทดสอบย่อยเป็นการแข่งขันรายสัปดาห์ 
(weekly tournament) ในการเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยเตรียมเกมโดยการศึกษาใบงานและอธิบายปัญหา 
ให้กับสมาชิกคนอื่นในกลุ่มได้ แต่ในขณะแข่งขันเกมสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถช่วยเหลือได้ สมาชิกแต่ละคนใน 
กลุ่มรับผิดชอบตนเอง 
 3) เทคนิคการต่อบทเรียน หรือ Jigsaw นักเรียนแต่ละคนของกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้อ่านประเด็น 
ใดประเด็นหนึ่งของเนื้อหาท่ีเป็นบทเรียนจนกลายเป็น“ผู้เช่ียวชาญ” แล้วสมาชิกหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มท่ีได้รับ 
มอบหมายให้อ่านประเด็นเดียวกันจะมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่เพื่ออภิปรายเนื้อหานั้นๆร่วมกันจนกระจ่าง แล้ว
จึงกลับเข้ากลุ่มของตนเพื่อสอนเนื้อหานั้นๆให้สมาชิกในกลุ่มของตน และทำแบบทดสอบย่อยเพื่อทดสอบ 
ความเข้าใจ 
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เทคนิคของการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ในวิชาการและระดับชั้นที่เฉพาะเจาะจงมี  2 เทคนิค ได้แก่       
1) เทคนิคการอ่านและการเขียนเป็นกลุ ่ม (Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ
CIRC) และ 2) เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TeamAssisted Individualization หรือ
TAI) 
 ซึ่งเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือทั้ง 5 เทคนิคนี้ สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมี 
โอกาสประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกันในระดับความสามารถทางการ 
เรียน เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการแลกเปลี่ยนความรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เวลา
เรียนจะร่วมมือกันแต่ในการทดสอบนักเรียนต่างคนต่างทำ ครูใช้การเสริมแรงโดยให้รางวัลเป็นกลุ่มเพื่อสร้าง 
แรงจูงใจให้กับนักเรียน 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้การเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Student 
Team Achievement Division หรือ STAD) เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อให้ 
กลุ่มบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแล้ว ยังกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่า 
ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเป็นความสำเร็จของกลุ่มด้วย 
 
2. การจัดการเรียนรู้แบบSTAD 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 สลาวิน (Slavin. 1989 : 87 อ้างถึงใน จิรากร สำเร็จ. 2551 : 32) กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบ   
กลุ่มสัมฤทธิ์ไว้ว่า เป็นการจัดสมาชิกกลุ่มละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเพศ โดยครูจะทำการเสนอบทเรียนให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มทำงานตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการสอนเมื่อสมาชิกกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนที่เรียนจบแล้ว ครูจะให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบประมาณ 15 – 20 นาที คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม       
ท่ีเรียกว่า กลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Division) 
 สิริพร ทิพย์คง ได้สรุปการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 155 - 161 อ้าง
ถึงใน ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ. 2553 : 41 - 42) ไว้ว่า Robert Slavin แห่งมหาวิทยาลัย John Hopkins          เป็น
ผู้พัฒนา STAD ขึ้น ซึ ่งสามารถนำ STAD มาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ โดยใช้หนังสือเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ท่ีมีอยู่แล้ว และไม่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรในหนังสือแบบเรียน ครู ผู้สอนเพียงแต่เตรียมใบงาน 
และแบบทดสอบย่อยเท่านั้น ซึ่ง STAD มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
 1. การนำเสนอส่ิงท่ีต้องเรียน (Class Presentation) ครูเป็นผู้นำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนต้องเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นมโนมติ ทักษะการคิด กระบวนการ โดยครูอาจจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต อธิบาย และแสดง
เหตุผล ใช้คำถาม ทดลอง อุปนัย เป็นต้น 
 2. การทำงานเป็นกลุ่ม (Teams) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียน
ประมาณ 4 – 5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกันท้ังเพศชายและเพศหญิง หลังจากท่ีครูจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มทราบบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มว่านักเรียนต้องช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เรียนร่วมกัน อภิปรายปัญหาร่วมกัน ตรวจสอบคำตอบของงานที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไข
คำตอบร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้ ต้องให้กำลังใจตลอดจนสามารถ
ทำงานร่วมกันได้ แล้วครูแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ โดยใบงานที่ครูเตรียมมานั้นเป็นคำถามท่ี 
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน และครูควรบอกนักเรียนว่าใบงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบคำถาม เป็นการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบย่อย ขอให้สมาชิกทุกคนช่วยกันตอบคำถามทุกคำถาม 
 สำหรับการกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนั้น มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 สมาชิกในกลุ่มต้องแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันตอบคำถามทุกข้อให้ได้ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนนอกกลุ่ม หรือถ้าจำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือจากครู ก็ให้ขอความช่วยเหลือ
อย่างน้อยท่ีสุด 

2.3 สมาชิกในกลุ่มต้องแน่ใจว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถอธิบายคำตอบแต่ละข้อได้ 
3. การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากท่ีนักเรียนในแต่ละกลุ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็ทำการ 

ทดสอบย่อย โดยให้นักเรียนต่างคนต่างทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ที ่นักเรียนได้เรียนมา 
วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 4. คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement Score) คะแนนพัฒนาการ 
ของนักเรียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนทำงานหนักมากข้ึนในการทดสอบแต่ละครั้งครูจะมีคะแนนฐาน (Base 
Score) ซึ ่งเป็นคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนที ่ได้จากการทดสอบย่อยที ่ผ่านมาก่อนใช้  STAD และคะแนน 
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนหาได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนนฐาน (คะแนนเฉล่ียในการทดสอบย่อย 
ที่ผ่านมาก่อนการใช้ STAD) กับคะแนนที่นักเรียนสอบได้จากการทดสอบย่อยหลังจากการเรียนแบบร่วมมือ 
(STAD) ส่วนคะแนนของกลุ่ม (Team Scores) หาได้จากการหาคะแนนเฉลี่ย โดยการรวมคะแนนพัฒนาการ 
ของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
 5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) เป็นการประกาศคะแนนกลุ่มให้แต่ละกลุ่มทราบ 
พร้อมให้คำชมเชย หรือให้ประกาศนียบัตร หรือให้รางวัลกับกลุ่มที่มีพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด และครู ควร
ช้ีแจงกับนักเรียนว่าคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนมีความสำคัญเท่าเทียมกับคะแนนท่ีนักเรียนแต่ ละ
คนได้รับจากการทดสอบ 

ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ (2553 : 43) กล่าวว่า STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกำหนดให้ 
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน มาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ     
4 คน มีระดับสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกัน เป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คนปานกลาง 2 คน และอ่อน   
1 คน โดยครูเป็นผู้กำหนดบทเรียนและงานของกลุ่ม ครูเป็นผู้สอนบทเรียนให้กับนักเรียนทั้งชั้น แล้วให้กลุ่ม
ทำงานตามที่ครูกำหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน คนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อนๆ เวลาสอบทุกคนต่างทำ 
ข้อสอบของตน จากนั้นครูนำคะแนนของสมาชิกทุกคนภายในกลุ ่มมาคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม และอาจ
จัดลำดับคะแนนของทุกกลุ่ม ประกาศให้ทุกคนทราบ 

ปิยะภรณ์ ริบูรณ์สา (2553 : 18) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เป็นวิธีการเรียน 
แบบกลุ่มวิธีหนึ่งท่ีสมาชิกต่างระดับความสามารถจะได้ทำงานร่วมกัน โดยท่ีทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
กลุ่ม นอกจากนี้การเรียนตามวิธีนี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้กับผู้ เรียน อันจะส่งผลต่อการ 
ปรับบุคลิกภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2546 : 170 – 175) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค TGT ท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน โดยกำหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้
เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วทำการทดสอบความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิก
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แต่ละคนนำมาบวกเป็นคะแนนของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คำชมเชย เป็นต้น 
ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อความสำเร็จของกลุ่ม 
  แคทรียา ใจมูล (2550 : 14) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึงการเรียน
ท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันในระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง 2 
คน และระดับอ่อน 1 คน จุดประสงค์หลัก คือ ช่วยให้นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ คือ สมาชิกในกลุ่มจะ 
ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง และต้องพัฒนา โดยสมาชิกแต่ 
ละคนจะต้องพัฒนาความรู ้ของตนเองในเรื ่องที ่ครูกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ทำให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครู สอน เนื่องจาก 
ความสำเร็จรายบุคคลเป็นความสำเร็จของกลุ่มด้วย จากนั้นใช้การทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล เปรียบเทยีบ 
คะแนนเพื่อดูพัฒนาการของสมาชิกแต่ละคน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดจะได้รับการ
ชมเชยหรือรางวัล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 วัลยา บุญอากาศ (2556 : 38 – 41) กล่าวว่า การสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เป็นการสอนแบบร่วมมือที ่สลาวิน (Slavin. 1990 : 56 - 60) ได้พัฒนาขึ ้น ซึ่งมีขั ้นตอนการสอน          
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การนำเสนอบทเรียน (Class Presentation) เป็นการนำเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียน 
ใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นวิธีการสอนโดยตรงของผู้สอน ด้วยการบรรยาย การอภิปรายในการนำเสนอ 
ความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 
 2. การจัดกลุ่ม (Teams) จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ 4 – 5 คน ผู้เรียนแตล่ะ 
กลุ่มจะแบ่งแบบคละความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติตามกติกาการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ ในบทบาทต่างๆ เช่น เป็นผู้หาคำตอบ เป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้จดบันทึก การแบ่งกลุ่มลักษณะนี้
จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดการ 
เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ทีดีภายในกลุ่ม มีการนับถือตนเองและยอมรับต่อกัน ซึ่งทำได้ดังนี้ 
 2.1 จัดลำดับนักเรียนในชั้นจากเก่งที่สุดไปหาอ่อนที่สุด โดยยึดตามผลการเรียนที่ผ่านมาซึ่งอาจจะ 
เป็นคะแนนจากการทดสอบ เกรด หรือการพิจารณาทำให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 
 2.2 หาจำนวนกลุ่มท้ังหมดว่ามีกี่กลุ่ม ควรประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 5 คน ฉะนั้นจำนวนท้ังหมดมี
กี่กลุ่ม หาได้จากการหารจำนวนนักเรียนท้ังหมดด้วย 5 ผลหารก็คือจำนวนกลุ่มท้ังหมด ถ้าหารไม่ลงตัวอนุโลม
ให้บางกลุ่มมีสมาชิก 6 คน 
 2.3 กำหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน และระดับผลการเรียนโดยเฉล่ียของทุกคนจะต้องใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจทำได้ดังนี้ ให้ช่ือท้ัง 96 กลุ่ม กรณี
นักเรียน 30 คน ด้วยอักษร A - F จากนั้นจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยเริ่มจากคนที่เรียนเก่งท่ีสุดในห้องอยู ่ใน   
กลุ่ม A ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนถึง F คนท่ี 6 จะอยู่ในกลุ่ม F จากนั้นเริ่มใหม่ ไล่ย้อนกลับ คือให้คนท่ี 7 อยูใน   กลุ่ม 
F จากนั้นไล่ไปเรื่อยๆ คนที่ 8 จะอยู่ในกลุ่ม E ทำซ้ำแบบเดิม จนถึงนักเรียนที่อ่อนที่สุด ซึ่งจะได้นักเรียนเข้า 
กลุ่มคละความสามารถ คือ เก่ง : ปานกลาง : อ่อนตามอัตราส่วน1 : 2 : 1 
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3. การทดสอบ (Quizs) หลังจากที่ผู้สอนได้เสนอบทเรียนไปแล้ว 1 – 2 คาบ จะมีการทดสอบผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสให้ปรึกษากันในระหว่างทำการทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ี 
เรียนมาแล้ว ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ในการรับความรู้จากผู้สอนและเพื่อน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีเร ียนแบบร่วมมือ  เทคนิค STAD สลาวิน (Slavin. 1995 : 59 - 63) ได้    
เสนอขั้นตอนในการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปสู่การทดสอบผลของการจัดการเรียนรู้ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ขั้นการสอน (Teaching) ใช้เวลาประมาณ 30 - 60 นาที ในการสอนเนื้อหาเรื่องหนึ่งโดยดำเนิน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และในการนำเสนอบทเรียนของครู ควรที่จะครอบคลุมถึงการนำเข้าสู่บทเรียน  
การพัฒนา และการฝึกโดยให้แนวปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 การนำเข้าสู ่บทเรียน (Opening) เป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากรู ้อยาก 
เห็น ครูควรบอกให้ผู้เรียนทราบว่าจะเรียนอะไร มีความสำคัญอย่างไร กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน ด้วยการ
สาธิต หรือยกปัญหาและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น นอกจากนั้นครูควรทบทวนส้ันๆ เกี่ยวกบความรู้
เดิม 
  3.1.2 การพัฒนา (Development) อาจจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) ทดสอบโดยวัดจุดประสงค์ 
2) เน้นความหมายทางการเรียนไม่ใช่การจำ 
3) ยกสาระและทักษะต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ท่ีชัดเจน 
4) ประเมินความเขา้ใจของนักเรียนบ่อยๆ ด้วยการต้ังคำถาม 
5) อธิบายว่าคำตอบนั้น ทำไมจึงถูกและไม่ถูกต้อง กรณีท่ีไม่ชัดเจน 
6) เมื่อนักเรียนเข้าใจความสำคัญแล้วให้นำสู่สาระต่อไป 

  3.1.3 การฝึกโดยใช้แนวทางปฏิบัติ (Guided Practice) เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน ปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทเรียนท่ีนำเสนอโดยแนะแนวทางให้ ครูอาจจะถามแล้วให้นักเรียนทุกคนคิดคำตอบ สุ่มนักเรียน
เพื่อให้ตอบคำถาม ซึ่งควรจะให้นักเรียนตอบคำถาม 1 – 2 คำถาม แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 3.2 ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม (Team Study) หลังจากท่ีครูนำเสนอบทเรียนแล้ว นักเรียนจะได้ลงมือฝึก 
ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยศึกษาใบงานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันคิดและช่วยกันทำงาน 
ในวันแรกของการเรียน ครูจะต้องอธิบายถึงความหมายของการทำงานกลุ่ม และเทคนิคต่างๆในการเรียนเป็น 
กลุ่ม ดังนี้ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในการทำให้เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาการ 
เรียนอย่างกระจ่างชัด 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนจะเสร็จสิ้นงานท่ีได้รับมอบหมายได้ ก็ต่อเมื ่อสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
เรียนรู้เนื้อหานั้นๆ กระจ่างชัดแล้ว 

3.2.3 นักเรียนควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก่อนจะถามครู 
3.2.4 นักเรียนในกลุ่มปรึกษาพูดคุยกันเบาๆ นอกจากนี้ ควรกระตุนให้นักเรียนทราบกฎ 

บางอย่าง เช่น 1) ให้สมาชิกเลื่อนโต๊ะเข้ามาใกล้กัน 2) แนะนำนักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานเป็นคู่ หากมีคนทีไม่
เข้าใจคำถามหรือทำไม่ได้ สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบในการอธิบายให้เข้าใจ 3) เน้นให้นักเรียนทราบว่าพวก
เราจะจบบทเรียน ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มทำคะแนนทดสอบได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 4) ต้องแน่ใจว่า
นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบงานจริง ขณะท่ีนักเรียนทำงานกันเป็นกลุ่ม ครูผู้สอนควรเดินดูให้ท่ัว ให้คำชมเชยกับ
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กลุ่มท่ีทำได้ดี และสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 5) หากผู้เรียนมีคำถามให้ถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
ก่อนท่ีจะถามครู 

4. คะแนนพัฒนาการรายบุคคล (Individual Improvement Scores) แนวคิดหลักของการให้คะแนน
แบบนี้ ก็เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนบรรลุวัตถุประสงค์ นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนพื้นฐาน ซึ่งคิดมาจาก คะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบหลายๆครั้ง ซึ่งมีข้ันตอนการหา ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนแต่ละคนทำการทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีได้ จากข้อทดสอบ
ของผู้สอน 
 4.2 ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของสมาชิกแต่ละคน 
 4.3 ทีมจัดทำคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนและกลุ่ม คะแนนของแต่ละคนในทีมคิด
คำนวณจากผลต่างระหว่างคะแนนของการทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน 
 5. การตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) การที่กลุ่มได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อกลุ่ม 
นั้นได้รับความสำเร็จเหนือกลุ่มอื่น ซึ่งจะตัดสินด้วยคะแนนท่ีได้มาจากการทำแบบทดสอบของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม แล้วคิดเป็นคะแนนพัฒนาการนำมาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม 
 ทิศนา แขมมณี (2547 : 266 – 267 อ้างถึงใน อรษา เกมกาเมน. 2559 : 41) กล่าวว่า การจัด 
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี (STAD) คำว่า “STAD” เป็นตัวย่อของ “Student Teams 
Achievement Divisions” มีกระบวนการดเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 4 คนโดยจัดคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) ซึ่งเราเรียกกลุ่มนี้ว่า 
กลุ่มบ้านเรา (Home group) 
 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราจะได้รับเนื้อหาสาระสำหรับศึกษาร่วมกัน เนื้อหาสาระท่ีทำการศึกษา 
นั้นอาจมีหลายตอน ผู้เรียนต้องเก็บคะแนนโดยการทำแบบทดสอบในแต่ละตอน 
 3. หาคะแนนพัฒนาการโดยให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอด
และนำคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 
  คะแนนพื้นฐาน : ได้จากค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบย่อยหลายครั้งท่ีผู้เรียนแต่ละคนทำได้ 
  คะแนนท่ีได้ : ได้จากการนำคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน 
 4. นำคะแนนพัฒนาการของสมาชิกในกลุ่มบ้านเรามารวมกันใช้เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดไ ด้ 
คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 37 – 38 อ้างถึงใน อรษา เกาเมน. 2559 : 41) กล่าวว่า การสอนแบบ  
STAD หรือ Student Teams Achievement Divisions เทคนิคนี้พัฒนาเพิ่มเติมจากเทคนิค TGT แต่จะใช้
การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ครูนำเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่ โดยอาจใช้การสอนโดยตรงหรือตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปรายด้วย 
ส่ือท่ีน่าสนใจ 

2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกันให้มีท้ังความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ กลุ่มละ 4 – 5 
คน  

3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาทบทวนทำความเข้าใจส่ิงท่ีครูนำเสนอ 
 4. ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

5. ทำการตรวจคำตอบจากนั้นนำคะแนนของทุกคนในกลุ่มรวมกัน เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่ม 
 6. ชมเชยกลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันให้ใช้คะแนนเฉล่ีย 
แทนคะแนนรวม) โดยอาจประกาศผลคะแนนแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ หรือบอร์ดประกาศของห้องเรียน 
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 จากความหมายและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง  ที่มีชื ่อเต็มว่า Student 
Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน ซ ึ ่ง กำหนดให้น ักเร ียนที ่มี  
ความสามารถแตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก 4 – 5 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยนักเรียนจาก  
3 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต้องพัฒนา  

ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีลำดับขั้นตอน คือ ขั้นนำเสนอต่อบทเรียน ขั้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
ขั้นการทดสอบ ขั้นคิดคะแนนพัฒนาการ และขั้นตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ
เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การนำเสนอบทเรียน (Class Presentation) โดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม จากนั้น
ครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั ้น โดยใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

2. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย (Teams) จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม 4 – 5 คน ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มจะแบ่งแบบคละความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหา สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา            มี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม คนเก่งจะช่วยสอนสมาชิกคนอื่นๆ มีการนับถือตนเองและ
ยอมรับต่อกัน 

3. การทดสอบ (Quizs) ทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสให้ปรึกษากันใน
ระหว่างทำการทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว ดังนั้นผู้เรียน
แต่ละคนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการรับความรู้จากผู้สอนและเพื่อนในกลุ่ม 

4. คะแนนพัฒนาการรายบุคคล (Individual Improvement Scores) เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละ
คนบรรลุวัตถุประสงค์ ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดยคะแนนที่นักเรียนทำได้ใน
การทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล เปรียบเทียบกับคะแนนในการสอบครั้งก่อนเพื่อ
หาคะแนนพัฒนาการ แล้วนำคะแนนพัฒนาการรายบุคคลไปเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม 

5. การตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือ
กลุ่มท่ีมีคะแนนกลุ่มสูงสุด 

  
2.3 ข้อดีและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 3 – 5 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 42) กล่าวถึงข้อดีของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
 1. นักเรียนท่ีเก่งได้รับผลดีหรือมีความรู้เพิ่มขึ้นจากวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพราะเขามีโอกาสอภิปราย
และสาธิตให้เพื่อนดูจึงมีโอกาสปฏิบัติมาก จำได้มาก ได้ความคิดตามเพื่อนมากจึงทำให้เกิดความคิดคล่อง     
ในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น 
 2. การเรียนแบบร่วมมือไม่ทำให้ความคิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผลระดับสูงของนักเรียนท่ีเก่งลดลง 
เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นการฝึกซ้ำอีก เขามีเวลาในการเรียนหลักการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล
มากขึ้น การวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเก่งมักจะใช้กลยุทธ์ วิธีการแก้ปัญหาระดับสูงเมื่อเรียนแบบร่วมมือ 
 3. นักเรียนท่ีเก่งจะเก่งทางวิชาการเมื่อเรียนแบบร่วมมือ เพราะเขาทราบว่าต้องอธิบายบทเรียนให้
เพื่อนฟังจึงศึกษาอย่างถ่องแท้ การท่ีได้อธิบายเนื้อหาท่ีเรียนหลายๆครั้ง และได้ตรวจงานของเพื่อนทำให้เข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ดีกว่าเดิม 
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 4. นักเรียนท่ีอ่อนไม่ถ่วงเวลาการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเก่ง เพราะนักเรียนท่ีอ่อน ต้องรับฟังคำอธิบาย
จากเพื่อนท่ีเกง่จึงต้ังใจฟัง 
 5. ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเก่งจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หากเรียนแบบร่วมมือเพราะการ
เรียนแบบร่วมมือจะต้องอธิบายเนื้อหาในบทเรียนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ซึ่งการเรียนเพื่ออธิบายให้คนอื่นฟัง จะมี
ความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการเรียนเพื่อตอบข้อสอบ 
 6. การเรียนแบบร่วมมือนั้นคนอื่นๆ ในกลุ่มต้องพึ่งพาและยอมรับความช่วยเหลือจากนักเรียนที่เก่ง 
เพราะผลการสอบคิดเป็นคะแนนกลุ่ม จึงทำให้คนอื่นเห็นว่านักเรียนท่ีเก่งเป็นความหวัง ต่างกับการเรียนแบบ
อื่นท่ีทำให้คนอื่นคิดว่านักเรียนท่ีเก่งไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาทำให้นักเรียนท่ีเก่งมีปัญหาทางสังคม 
 7. การเรียนแบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน เพราะนักเรียนทุกคนรู้สึกว่าตน
มีกลุ่ม มีเพื่อนท่ีคอยช่วยเหลือกัน จึงทำให้นักเรียนมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน 

บารูดี (Baroody. 1993 : 2 – 102 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 43) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ท่ี
สำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนเนื้อหาได้ดี 
 2. ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล แนวทางในการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือในกลุ่มเพื่อน 3 แนวทาง คือ 
  2.1 การอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา โดยคำนึงถึงบุคคลอื่น  ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคำตอบ 
   2.2 ช่วยให้เข้าใจปัญหาแต่ละคนในกลุ่ม เนื่องจากพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนต่างกัน 
  2.3 ผู้เรียนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการทำงานกลุ่ม 
 3. ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง 
 4. ส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการส่ือสาร 
 อาเรนด์ส (Arends. 1994 : 345 – 346 อ ้างถึงใน ว ัลยา บุญอากาศ . 2556 : 43) ได้กล่าวถึง 
ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 2 - 6 
คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกัน นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนในกลุ่ม ได้แสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือกระทำอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น    
คนเรียนเก่งช่วยคนท่ีเรียนไม่เก่ง ทำให้คนท่ีเรียนเก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาและช่วยให้เข้าใจท่ีดี
ขึน้ ส่วนคนท่ีเรียนไม่เก่งก็จะซาบซึ้งในน้ำใจเพื่อนมีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้าซักถามในข้อสงสัยมากขึ้น 
จึงง่ายต่อการทำความเข้าใจในเรืองท่ีเรียน ท่ีสำคัญในการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD คือ ผู้เรียนในกลุ่ม
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน จนกระทั่งสามารถหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 2. ด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกัน
ได้มาทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ทำให้เกิดการ
ยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ทีดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น 
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3. ด้านทักษะในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดผลสำเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม 
ช่วยปลูกฝังทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งผลให้งาน
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 
 4. ด้านทักษะการร่วมมือแก้ปัญหา ในการทำงานกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะได้รับความเข้าในปัญหาร่วมกัน 
จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบสาเหตุของปัญหา สมาชิกกลุ่มก็จะ
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแก้ไข 
 5. ด้านการทำให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการทำงานกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนจะได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การที่สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ย่อมทำให้
สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าที่สามารถให้กลุ่ม 
ประสบความสำเร็จได้ 
  สมจิตร หงส์สา (2551 : 27 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 44) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปล่ียนการเป็นผู้นำ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
 5. ผู้เรียนมีความต่ืนเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ 
 จากข้อดีดังกล่าวสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นั้น เป็นการพัฒนาทักษะ
การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะของผู้นำ และผู้ตาม ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เก ิดความรับผิดชอบ สามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการเร ียน               
ลดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน เนื่องจากทั้งกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันและทุกคนในกลุ่มสามารถทำ
ประโยชน์ให้กลุ่มได้ ความสำเร็จรายบุคคลจะเป็นความสำเร็จของกลุ่มด้วย ทุกคนจะกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อกลุ่มและต่อตนเองในท่ีสุด 
 
3. กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
 โพลยา (Polya. 1957 : 16 – 17 อ้างถึงในณัฐพร โพธิ ์เอี ่ยม. 2550 : 47 – 48) ได้เสนอขั้นตอน    
ของการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) พิจาณาว่าอะไรคือ ข้อมูล อะไรคือ
สิ่งไม่รู ้ อะไรคือเงื ่อนไขของปัญหา ปัญหาต้องการให้หาอะไร คำตอบอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งพิจารณาถึง
เงื่อนไขท่ีให้เพียงพอจะแก้ปัญหาหรือไม่ มาเกินความจำเป็นหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่ 
 ขั ้นที ่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นขั ้นตอนท่ีสำคัญมากต้องพิจารณาว่าจะ 
แก้ปัญหาด้วยวิธีใดแก้อย่างไร ค้นหาความสัมพันธ์ที่มีในปัญหา ค้นหาความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลท่ีรู้กับท่ีไม่รู้ 
ถ้าหาความเช่ือมโยงไม่ได้ ก็อาศัยหลักการวางแผนในการแก้ปัญหาดังนี้ 
  1. เคยเห็นปัญหานี้มาก่อนหรือไม่ หรือมีลักษณะคล้ายกับปัญหาท่ีเคยแก้มาก่อนหรือไม่  
  2. รู้ว่าปัญหาสัมพันธ์กับอะไรหรือไม่ และรู้ทฤษฎีท่ีจะนำมาใช้แก้ปัญหานั้นหรือไม่ 
  3. พิจารณาส่ิงท่ีไม่รู้ในปัญหา และพยายามคิดถึงปัญหาท่ีคุ้นเคย ซึ่งมีส่ิงท่ีไม่รู้เหมือนกันหรือ
คล้ายกัน 
  4. พิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีคุ้นเคยมาใช้กับปัญหาท่ีกำลังจะแก้ได้หรือไม่ 
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  5. อ่านปัญหาอีกครั้งและวิเคราะห์ดูว่าแตกต่างจากปัญหาท่ีเคยพบหรือไม่ 
  ขั ้นที ่ 3 ดำเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เป็นขั ้นลงมือปฏิบัต ิตามแผนที ่วางไว้ 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบัติว่า ถูกต้องหรือไม่ เพิ่มเติมรายละเอียดท่ี 
จำเป็นเพื่อความชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระท่ังพบคำตอบหรือพบวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล (Looking Back) เป็นการตรวจผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อดูความ 
ถูกต้องของคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหา พิจารณาว่ายังมีคำตอบอื่น หรือวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นๆอีก 
หรือไม่ แล้วตรวจว่าผลลัพธ์ตรงกันหรือไม่ ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้กะทัดรัด ชัดเจนและเหมาะสมตลอดจน 
ขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาในกว้างขวางขึ้นและยังอาจปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อหาข้อสรุปและสรุปผล 
การแก้ปัญหาในรูปท่ัวไป  
 ปฐมพร บุญลี (2545 : 42 อ้างถึงใน อุษณีย์ เสือจันทร์. 2553 : 37) กล่าวถึงขั้นตอนในกระบวนการ
แก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทำความเข้าใจปัญหา โดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลว่าปัญหาต้องการ 
หาอะไร กำหนดอะไรมาบ้าง จำแนกแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้แยก 
ออกจากกัน 
 2. วางแผนแก้ปัญหา ต้องหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งท่ีกำหนดให้และข้อมูลที ่ได้ 
ตามมาจากสิ่งท่ีกำหนดให้ หาวิธีการแก้ปัญหาโดยนำกฎเกณฑ์หลักการ เหตุผล มาประกอบกับข้อมูล แล้ว 
เสนอออกมาในรูปวิธีการ 
 3. ดำเนินการตามแผน คิดคำนวณเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง ตามแผนที่วางไว้และต้องรู ้จักวิธีการ
คำนวณท่ีเหมาะสม 
 4. ตรวจสอบวิธีการและคำตอบ ถ้าไม่พบคำตอบตามเงื ่อนไขของปัญหาต้องกลับไปวางแผนการ 
แก้ปัญหาใหม่ หรือในขณะที่นักเรียนดำเนินการตามแผนที่วางไว้แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ นักเรียนอาจจะ 
กลับไปเริ่มวางแผนใหม่ หรือทำความเข้าใจปัญหาใหม่ 
 นิธินันท์ กล่ันคูวัฒน์ (2559 : 32) สรุปกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาไว้ ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ทำความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) 
 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเป็นขั้นที่บอกได้ว่าโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร บอกสิ่งที่โจทย์
กำหนดให้และสามารถบอกส่ิงท่ีโจทย์ถาม 
 ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 
 วางแผนแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นที่บอกได้ว่าหาคำตอบโดยวิธีการใดและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 
อย่างถูกต้อง 
 ขั้นที ่3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan)  

ปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นที่แสดงวิธีทำและคำนวณหาคำตอบได้ 
  ขั้นที ่4 ตรวจสอบคำตอบ (Looking back) 
 ตรวจสอบคำตอบเป็นขั้นท่ีคำตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และการตรวจสอบคำตอบถูกต้อง 
หรือไม่ 
 
 

จากการศึกษาข้ันตอนในกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการ 
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์
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กำหนดและส่ิงท่ีโจทย์ถาม จากนั้นวางแผนการแก้ปัญหาโดยการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีรู้กับส่ิงท่ีไม่รู้ โดยเขียน 
ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาคตอบ สุดท้ายคือ 
การตรวจสอบคำตอบท่ีได้ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ  
โพลยานั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งเป็นขั้นที่ครูตั้งคำถามหรือชี้แจงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเดิมท่ีจำเป็นต้องใช้ 
หรือนำไปสู่การเรียนรู้บทเรียนใหม่ 
 2. ขั้นนำเสนอบทเรียน ครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั ้น โดยใช้เทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหา 
 3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
4 – 5 คน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่งแบบคละความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหา สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม    
คนเก่งจะช่วยสอนสมาชิกคนอื่นๆ มีการนับถือตนเองและยอมรับต่อกัน โดยให้นักเรียนดำเนินการแก้ปัญหา  ท่ี
กำหนดให้ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งประกอบไป ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ทำความเข้าใจปัญหา 
  3.2 วางแผนแก้ปัญหา 
  3.3 ปฏิบัติตามแผน 
  3.4 ตรวจสอบคำตอบ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค STAD  
   1) ขั้นนำเสนอบทเรียน  
   2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
   3) ขั้นทดสอบ   
   4) ขั้นทดสอบย่อยคำตอบ 
   5) คะแนนพัฒนาการรายบุคคล 
   6) การตระหนักถึงความสำเร็จ 
   ของกลุ่ม   

 
 

การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคน ิค STAD ร ่วมก ับกระบวนการ
แก ้ป ัญหาตามแนวค ิดขอ งโพลยา 
(Ploya)   
   1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
   2) ขั้นนำเสนอบทเรียน 
   3) ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้ 
   กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
   โพลยา 
  3.1) ทำความเข้าใจปัญหา 
 3.2) วางแผนแก้ปัญหา 
 3.3) ปฏิบัติตามแผน 
 3.4) ตรวจสอบคำตอบ  
   4) ขั้นทดสอบย่อย/ 
   ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม  
   5) การตระหนักถึงความสำเร็จ 
   ของกลุ่ม   

กระบวนการแก้ปัญหา 
ตามแนวคิดของโพลยา 
(Ploya)  
  1) ทำความเข้าใจปัญหา 
  2) วางแผนแก้ปัญหา 
  3) ปฏิบัติตามแผน 
  4) ตรวจสอบคำตอบ
  



 
 

26 
 

4. ขั้นทดสอบย่อย/ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม เป็นขั้นของการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่นักเรียน 
แต่ละคนได้จากการปฏิบัติกลุ่มย่อย โดยอาจใช้การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด หรือการสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง ไม่เปิดโอกาสให้ปรึกษากันรวมถึงการทำแบบทดสอบท้ายบทท่ีให้นักเรียนสอบเป็นรายบุคคลด้วย 

5. การตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม ครูจะนำกระดาษคำตอบ แบบฝึกหัด หรือแบบสรุปความรู้ท่ี 
นักเรียนทำมาตรวจให้คะแนนเป็นรายบุคคล และนำคะแนนของสมาชิกกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม   
ให้รางวัลหรือชมเชย ยกย่อง กลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มสูงสุด โดยมีการคิดคะแนนพัฒนาการ ผลต่างของคะแนน
ท้ายบทกับคะแนนสอบก่อนเรียน นำผลต่างของคะแนนสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนน
กลุ่ม ร่วมกับคะแนนที่ได้จากการทำกิจกรรมหรือแบบทดสอบย่อยในแต่ละครั้งของกลุ่ม เพื่อหากลุ่มท่ีทำ
คะแนนกลุ่มได้ดีที่สุด มอบรางวัลสุดท้ายให้กับนักเรีย คะแนนได้สูงสุด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการให้คะแนน
พิเศษแก่สมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
Wilson  (1971 :  643 – 696  อ้างถึงใน นิธินันท์ กล่ันคูวัฒน์. 2559 : 47 –  48)  กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
  Good (1973 : 103 อ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553 : 25) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที ่ได้รับหรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษา โดยปกติวัดจาก 
คะแนนที ่ครูเป็นผู ้ให้หรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั ้งคะแนนที ่ครูเป็นผู ้ให้และคะแนนที ่ไ ด้จาก 
แบบทดสอบ 
 ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์ (2542 : 11 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 54) ให้ความหมายว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลสดงพฤติกรรม          
ซึ่งแสดงออกมา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 นิลรัตน์ ทศช่วย (2547 : 58 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 54) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่า หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชา และทักษะต่างๆ ของแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้ 
ผ่านมาแล้วเป็นความสามารถในการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียนโดย
อาศัยความพยายามจำนวนหนึ ่งและแสดงออกในรูปความสำเร็จ ซึ ่งสามารถสังเกตและวัดได้โดยอาศัย
เครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบทางการเรียนท่ัวไป 
 วัลยา บุญอากาศ (2556 : 54) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555 : 150 – 154 อ้างถึงใน นิธินันท์ กล่ันคูวัฒน์. 2559 : 50 – 51) 
กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
จำแนกตามพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบ่ง 
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. ความรู้ ความจำ และการคิดคำนวณ (Computation) เป็นระดับท่ีวัดความสามารถในการระลึกถึง 
ส่ิงท่ีผู้เรียนได้เรียนผ่านไปแล้ว เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์ นิยาม ตลอดจนการบวกการคิดคำนวณอย่างง่ายๆ 
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2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นระดับท่ีวัดความสามารถในการนำความรู้ท่ีรู้หรือเรียนมาแล้ว 
มาสัมพันธ์กับโจทย์หรือปัญหาใหม่ ตลอดจนสามารถอธิบาย ยกตัวอย่างจำแนกแปลความ ตีความ สรุปความ 
หรือขยายความได้ 
 3. การนำไปใช้ (Application) เป็นระดับท่ีวัดความสามารถในการนำความรู้ กฎ หลักการ ข้อเท็จจริง 
หรือทฤษฏีต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาแล้วไปแก้ปัญหาใหม่ให้เป็นผลสำเร็จ ท้ังท่ีโจทย์ปัญหาเร็จท่ีใช้วัดในระดับนี้ต้อง
ไม่ใช่โจทย์ข้อเดิมท่ีผู้เรียนเคยฝึกทำมาแล้ว 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดับท่ีวัดความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีแปลกกว่าธรรมดา         มี
ลักษณะซับซ้อน หรือโจทย์ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยกับท่ีรู้มาก่อน แต่ต้องอยูใ่นขอบข่ายเนื้อหาวิชาท่ีเคยเรียนมา 
 นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ (2559 : 52) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลท่ี
แสดงถึงความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งวัดจากแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น 

4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือเป็นเครื่องมือของครูที่ใช้สำหรับวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน ซึ่งได้มีนักการศึกษากล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
รอสส์ และสแตนลีย์  (Roos and Stanley. 1967 อ ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาร ิบ ูรณ์ . 2553 : 26)           

ได้ให้ความหมายสั้นๆว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางวิ ชาการ            
เช่น แบบทดสอบวิชาเลขคณิต แบบสอบวิชาพีชคณิต เป็นต้น 

สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 63 อ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553 : 26) กล่าวว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ    
ท่ีนักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี . (2540 : 14 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 55) กล่าวว่า แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ครูสามารถตัดสินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดมากกว่าวิธีอื่น เมื่อเทียบกับ 
กระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ในโรงเรียน มุ่งวัดความรู้ในแต่ละวิชาและทักษะต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอันเป็นข้อมูลท่ีได้รับสำหรับการประเมินผลการ 
เรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกันตามธรรมชาติ 
 วัลยา บุญอากาศ (2556 : 56) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง การ 
ตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ผู ้เรียนได้ศึกษาผ่านไปแล้ว ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถทางการปฏิบัติ ซึ่งอาจจำแนกได้เป็นแบบทดสอบท่ีวัดตรงตามจุดประสงค์หรือจำแนกได้จากการ 
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่น 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 291 – 292 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 56 - 57) 
แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 2 ได้แก ่
  1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher Made Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ ้นเฉพาะคราว  
เพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนท่ีได้เรียนในห้องเรียนว่ามีความรู้มากแค่ไหน 
บกพร่องตรงไหน จะได้ซ่อมเสริม หรือวัดดูความพร้อมที่จะขึ้นบทเรียนใหม่ใช้กันทั่วไปในสถาบันการศึกษา 
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แบบทดสอบประเภทนี้ สอบเสร็จก็ท้ิงไป จะสอบใหม่ ก็สร้างขึ้นใหม่หรือนำเอาของเก่ามาเปล่ียนแปลงโดยไม่มี 
วิธีการอะไรเป็นหลักในการปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์หัวข้อสอบนั้นดีหรือไม่ประการใด 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูสอนวิชานั้น และมีกระบวนการหรือวิธีการท่ีซับซ้อนมากกว่าแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเอง 
เมื่อสร้างเสร็จก็มีการนำไปทดลองสอบ แล้วนำผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพื่อปรับปรุง
ให้มีคุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐานซึ่งแบบทดสอบมาตรฐานนี้จะมีความเป็นมาตรฐานอยู่ 2 ประการ คือ 

2.1 มาตรฐานในการดำเนินการสอบ หมายความว่า แบบทดสอบนี้ ไม่ว่าจะนำไปใช้ที่ไหน 
เมื่อไรก็ตาม คำช้ีแจง คำบรรยาย การดำเนินการสอบจะเหมือนกันทุกครั้งไป จะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ 
ท่ีทำให้คะแนนคลาดเคลื่อน เช่น ผู ้คุมสอบ การจัดชั้น การจัดชั้นเรียนการใช้คำสั่ง เป็นต้น แบบทดสอบ
ประเภทนี้จึงต้องมีคำช้ีแจงในการใช้ข้อสอบอยู่ด้วย 
   2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ไม่ว่าเป็นการสอบที่ใด เมือใดต้องแปล 
คะแนนได้เหมือนกัน ฉะนั้นข้อสอบประเภทนี้จึงต้องมีเกณฑ์ปกติ สำหรับเปรียบเทียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ได้ มีวิธีการสร้างข้อคมเหมือนคำถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมที่สามารถต้ัง
คำถามวัดได้ ซึ่งควรวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมดังนี้ 1) ความรู้ความจำ 2) ความเข้าใจ 3) การนำไปใช้ 4) การ
วิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 28  อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 
57 - 58) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครูสร้างขึ้น จำแนกออกเป็น 8 ประเภท สามารถ
สรุปแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใช้วัดผลได้ทั ้งด้านความรู้ ความคิด ทฤษฎี หลักการการตัดสินใจ 
ตลอดจนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. แบบทดสอบแบบถูกผิด โดยนำเสนอข้อความเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี     
การแปลความหมายหรือการกำหนดตัวแปร 
 3. แบบทดสอบแบบจับคู่ เป็นแบบทดสอบที่มีลักษณะการนำเสนอข้อความ 2 ส่วนให้เลือกเพื่อจบัคู่ 
ซึ่งโดยท่ัวไปจำนวนข้อของคำตอบจะมีมากกว่าคำถาม 
 4. แบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อความที่ต้องการให้ผู ้เรี ยน
พิจารณาในรูปของ มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า หรือสรุปไม่ได้ 
 5. แบบทดสอบแบบเติมคำ โดยผู้ตอบต้องแสดงความรู้ ความสามารถด้วยการเขียเป็นตอบท่ีเป็น 
ผลลัพธ์ของปัญหา ซึ่งแบบทดสอบแบบเติมคำยังใช้ในการคิดเลขในใจได้ 
 6. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยให้ผู้สอบแสดงความรู้ ความสามารถด้วยการเขียนตอบแสดงวิธีทำ 
หรือสรุปผลจากวิธีทำ โดยแสดงเหตุผลประกอบ 
 7. แบบทดสอบแบบต่อเน ื ่อง เป็นการผสมผสานแบบทดสอบหลายร ูปแบบไว ้ด ้วยกัน เช่น 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบถูกผิด แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ 
 8. แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู ้เรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาใช้ประเมินได้ 
ครอบคลุมทั้งมโนทัศน์และวิธีการคิด การวางแผน รวมทั้งความสามารถของทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ 
  

จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบท่ีใช้หลังจากการเรียนรู้ เพื่อวัดวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียน 
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ในเรื่องที่เรียน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน แบบทดสอบแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างสามารถนำไปใช้ได้ใน    
แต่ละสถานการณ์ของความต้องการวัดผลท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคต 
 โดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ แบบทดสอบที ่ครู 
สร้างเองและแบบทดสอบมาตรฐาน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ  ได้แก่
ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) ข้อสอบ 
แบบเติมคำ (Completion test) ข้อสอบแบบตอบส้ันๆ (Short answer test) ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching 
test) และข้อสอบแบบเลือกตอบหรือข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice test) ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรม  
ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ไปใช้ด้านการนด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์และ      
ด้านการประเมินค่า 
 

4.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2548 : 19 อ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553: 26 - 27) ให้ข้อควรคำนึงในการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. เนื้อหา หรือทักษะภายในของเขตท่ีครอบคลุมในแบบสอบผลสัมฤทธิ์จะต้องสามารถจำกัดอยู่ในรูป 
ของพฤติกรรมซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง ในลักษณะท่ีจะส่ือสารไปยังบุคคลอื่นได้ 

2. ผลิตผลท่ีเป็นแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น จะต้องเป็นผลิตผลเฉพาะท่ีเกิดจากการเรียนการสอนตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการเท่านั้น จะวัดผลผลิตอย่างอื่นไม่ได้ 
 3. ผลสัมฤทธิ์หรือความรู้ต่างๆ ที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดได้นั้น ถ้าจะนำไปเปรียบเทียบกนัแล้ว  
ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 Micheels and Karness (1950 : 126 – 129 อ้างถึงใน นิธินันท์ กล่ันคูวัฒน.์ 2559. : 54) ได้กำหนด
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
 1. สำรวจความมุ่งหมายและบันทึกพฤติกรรมของความมุ่งหมายนั้น 
 2. สำรวจเนื้อหาวิชาท่ีสอนตามความมุ่งหมายนั้น 
 3. ใหค้ำจำกัดความพฤติกรรมท่ีสำรวจได้จากความมุ่งหมายและเลือกเฉพาะพฤติกรรมท่ีเด็กสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงๆ 
 4. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรและวัตถุประสงค์ท่ีจะทำการทดสอบ 
 5. สร้างคำถามวัดพฤติกรรมนั้นๆ 
 6. ถ้าข้อสอบนั้นเป็นตอนๆ ก็นำมารวมเป็นชุดเดียวกัน 
 7. เขียนคำส่ังช้ีแจงแต่ละตอนให้ชัดเจน 
 8. ตรวจข้อบกพร่องอีกครั้ง 
 9. ให้ผู้มีความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบพิพากษ์วิจารณ์ 
 10. ทำเฉลยไว้ให้เรียบร้อย 
 11. นำข้อสอบไปทดลองสอบ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555 : 154 อ้างถึงใน นิธินันท์ กล่ันคูวัฒน์. 2559 : 55) ได้สรุปขั้นตอนใน
การสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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 ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรสถานศึกษา 
แล้ววิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีต้องการ 
  ขั้นที ่2 จากข้อมูลในขั้นที ่1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนในแต่ละ เนื้อหา 

ขั้นที ่3 วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด คือพฤติกรรมระดับความรู้/ความจำ ความเข้าใจ การ
นำไปใช้ และการวิเคราะห์ จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบจำแนกตามพฤติกรรมที่ต้องการวัดในแต่ละ 
เนื้อหา 
 ขั้นท่ี 4 จากข้อมูลในขั้นท่ี 2 และ 3 นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการวัดในแต่ละจุดประสงค์การ 
เรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 5 กำหนดลักษณะของข้อสอบ และทำการสร้างข้อสอบตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด และ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นในขั้นท่ี 4 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 59 – 66 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 58) กล่าวถึง การสร้าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และทำตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ ขั้นตอนแรกสุดจะต้องทำ 
การวิเคราะห์ว่าเนื้อหาหรือหัวข้อท่ีจะสร้างข้อสอบวัดนั้น มีจุดประสงค์ของการสอนหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
อะไรบ้าง ทำการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาว่ามีโครงสร้างอย่างไร จัดเขียนหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยทุกหัวข้อ พิจารณา
ความเกี่ยวโยง ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเหล่านั้น จากนั้นก็จัดทำตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ หรือท่ี
เรียกว่าตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตารางนี้มี  2 มิติคือ ด้านเนื้อหา กับด้านสมรรถภาพที่ต้องการวัด และ 
พิจารณาว่า หัวเรื่องใดสำคัญมากน้อย เขียนลำดับความสำคัญลงไป แล้วกำหนดจำนวนข้อท่ีจะวัดในแต่ละช่อง 
ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้น ต้องการให้เกิดสมรรถภาพด้านใดมากน้อยกว่ากัน 

2. กำหนดรูปแบบของข้อคำถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ทำการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะใช้ข้อ
คำถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ หลักการเขียนข้อคำถาม ศึกษาวิธีเขียน ข้อสอบสมรรถภาพต่างๆ 
ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนข้อสอบเพื่อนำมาเป็นหลักในการเขียนข้อสอบ 
 3. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบ ใช้ตารางกำหนดลักษณะของข้อสอบที่จัดทำไว้ในขั้นที่ 1 เป็น
กรอบซึ่งทำให้สามารถออกข้อสอบวัดได้ครอบคลุมทุกหัวข้อเนื้อหาและทุกสมรรถภาพ ส่วนรูปแบบและเทคนิค
ในการเขียนข้อสอบยึดตามท่ีได้ศึกษาในขั้นที่ 2 
 4. ตรวจทานข้อสอบ นำข้อสอบที่ได้เขียนไว้ในขั้นท่ี 3 มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยพิจารณา 
ถึงความถูกต้องตามหลักวิชา พิจารณาว่าแต่ละข้อวัดในเนื้อหาและสมรรถภาพตามตารางกำหนดลักษณะ 
ข้อสอบหรือไม่ ภาษาท่ีใช้เขียนมีความเข้าใจง่าย เหมาะสมดีแล้วหรือไม่ ตัวถูก ตัวลวงเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์ 
หรือไม่ หลังจากพิจารณาทบทวนเองแล้ว นำไปให้ผู้เช่ียวชาญวัดผลและด้านเนื้อหาสาระ พิจารณาข้อบกพร่อง 
และนำเอาข้อวิจารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง นำข้อสอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบโดยจัดพิมพ์คำช้ีแจง 
หรือคำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบไว้ที่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน การจัดพิมพ์วางรูปแบบ 
เหมาะสม 
  6. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่ม 
ตัวอย่างที่จะสอบจริง ซึ่งได้เรียนในวิชาหรือเนื้อหาที่จะสอบแล้ว นำผลการสอบมาตรวจให้คะแนน ทำการ
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือกเอา 
ข้อที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์ตามจำนวนที่ต้องการ ถ้าข้อที่เข้าเกณฑ์จำนวนมากกว่าที่ต้องการ ตัดข้อท่ีมีเนื้อหา 
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มากกว่าท่ีต้องการ ซึ่งเป็นข้อท่ีมีอำนาจจำแนกต่ำท่ีสุดออกตามลำดับ นำเอาผลการสอบท่ีคิดเฉพาะข้อสอบท่ี 
เข้าเกณฑ์เหล่านั้นมาคำนวณหาค่าความเช่ือมั่น 
 7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง นำข้อสอบท่ีมีอำนาจจำแนก และระดับความยากเข้าเกณฑ์ตามจำนวน 
ที่ต้องการในขั้นท่ี 6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับที่จะใช้จริง ซึ่งจะต้องมีคำชี้แจงวิธีทำด้วย และในการพิมพ์ 
นอกจากใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมแล้วควรคำนึงถึงความประณีต ถูกต้อง ซึ่งจะต้องตรวจทานให้ดี 
 ในงานวิจัยนี้ มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และเนื้อหากำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการวัด จากนั้นสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ แล้วจึงให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อคำถาม เพื่อทำการแก้ไขให้เหมาะสม 
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือและกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
 ปัทมา ศรขาว (2540) ได้จัดทำวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามจำนวน 
142 คน ทำการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ใช้เวลาในการทดลองท้ังสิ้น 6 สัปดาห์ 
จำนวน 18 คาบ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
สูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล (2536) ได้จัดทำวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้การแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มเรียนแบบปกติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็น
เวลา 7 สัปดาห์ (21 ช่ัวโมง) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนตามวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 วัลยา บุญอากาศ (2556) ได้จัดทำวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เป็น 
เวลา 16 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนับกาเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง และสุภาพร สุขเสริญ (2558) ได้ทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง ความน่าจะเป็น           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  อรษา เกมกาเมน (2559) ได้ทำวิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
ผสานกลวิธี STAR ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 
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นิธิน ันท์ กลั ่นคูว ัฒน์ (2559) ได้ทำวิจัย เรื ่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ  TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  2 ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื ่อง การแก้โจทย์สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกักระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ธีรวัฒน์ แสงศรีและ บรรทม สุระพร (2559) ได้ทำวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร์ื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ .05 และ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคดิของ 
โพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ อยูใ่นระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

ณัฐพร โพธิ์เอี่ยม (2550) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นราบลุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา พบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหา ท่ีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นราบลุคคล (TAI) ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
(Polya) ในการเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีข้ันตอนและรายละเอียด ของวิธีดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำนวน 414 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของประชากร ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ นักเรียนห้อง 5/2, 5/4 และ 5/7 ท่ีกำลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2561 ท่ีเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 (ค32101) โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 129 คน 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นนำเสนอบทเรียน 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มยอ่ย
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 4) ขั้นทดสอบย่อย/ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม 5) การ
ตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม จำนวน 13 แผน รวม 13 คาบเรียน และมีเนื้อหาดังนี้ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

  3) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  4) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา 
  5) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา 
  6) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง สมบัติอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
   7) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง การอ่านค่าตรีโกณมิติจากตาราง 

8) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง การหาค่าตรีโกณมิติจากการเทียบอัตราส่วน 
  9) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง การหาค่าตรีโกณมิติจากการเทียบอัตราส่วน 
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  10) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  11) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  12) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  13) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 เรื ่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 
 
3. การสร้างเคร่ืองมือ และการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตร ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์ ขอบข่ายของ
เนื้อหาสาระ การวัดประเมินผล ส่ือการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
  3) ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD ร่วมกับ 
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
  4) กำหนดเนื้อหาท่ีจะนำมาใช้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  5) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ จำนวน 13 แผน 
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ใช้เวลารวม 13 คาบ 
  6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบความถูกต้องของการ
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ พร้อมท้ังตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใช้สอนกับเวลา ระดับความยากง่ายและพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน ตรวจสอบภาษา พร้อมท้ังให้คำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุง 
   7) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำท่ีได้แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 
ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ท่ีกำหนดคะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ โดยปรับปรุงมาจากแนวคิดของ บุญนำ เกษี (2556 
: 104 – 105) 
    กำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

5 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์ 
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การแปลผลคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลว่า  เหมาะสมท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลว่า  เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลว่า  เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลว่า  เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลว่า  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

8) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้จนสมบูรณ์แล้วนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 15 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักสูตรและหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และเอกสารที่เกี ่ยวข้อง วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  2) ศึกษาจุดประสงค์การเร ียนรู ้ มาตรฐานการเรียนร ู ้ ตัวชี ้ว ัด และสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ กำหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
วิเคราะห์เนื้อหาให้ครอบคลุมแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
  3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีลักษณะเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสร้างข้อสอบมากกว่าจำนวนข้อสอบท่ีต้องการ เป็นจำนวน 25 ข้อ มีสัดส่วนจำนวน
ข้อในแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องตรงกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการวัด 
  4) นำแบบทดสอบที่สร้างขึ ้นไปเสนอผู้เชี ่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบ เนื้อหา และพฤติกรรมท่ีจะวัด ขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

5) นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงความครอบคลุมของคำถาม โดย
พิจารณาจาก ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 – 1.00 จำนวน 15 ข้อ 
   6) จัดพิมพ์แบบทดสอบที ่ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา6 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มาแล้ว จำนวน 30 
คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วนำผลการวัดมาเรียง
ค่าคะแนนจากสูงไปหาต่ำ เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อ ดังนี้ 
   (1) หาค่าความยากง่าย (p) โดยพิจารณาจากค่าความยากง่ายตามเกณฑ์ คือ อยู่
ระหว่าง 0.20– 0.80 และครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ 0.25 – 0.72  
   (2) หาค่าอำนาจจำแนก (r) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต่ 0.41 – 0.89    
   (3) หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเช่ือมั่นของแบบวัด คำนวณจากสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.79 
  7) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 150) 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
E T1 X T2 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E แทน    กลุ่มทดลอง 
X แทน  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการ  

แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
T1 แทน การสอบก่อนการจัดกระทำการทดลอง 
T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทำการทดลอง 

 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยช้ีแจงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค 
STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 2. ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ไปทดสอบ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 127 คน แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ไดร้ับ
จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 3. ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เป็นเวลา 13 คาบ คาบละ 
50 นาที โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 4 – 6 คน คละผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการเรียนรู้ โดยแต่
ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ดี ปานกลาง และต้องปรับปรุง 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำ
แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม ผู้วิจัยจะคอยติดตามการทำงานและให้คำแนะนำกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งระหว่างการ
ทดลองนี้มีการเก็บคะแนนกลุ่มโดยการตอบคำถามในชั้นเรียน ทดสอบย่อยและทำกิจกรรมกลุ่มก่อนวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้น และพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มให้มีการพัฒนามากขึ้น 
 5. กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยและการทำแบบฝึกหัดร่วมกัน ผู้วิจัยสอน
ให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เพื่อหาคำตอบร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 
 6. หลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามแผนท่ีวางไว้ จึงทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกครั้ง และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) 
 7. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนที ่ได้ไปเปรียบเที ยบกับ 
แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อหาคะแนนพัฒนาการของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม มอบรางวัลให้กับนักเรียนกลุ่มที่มี
คะแนนพัฒนาการสูงท่ีสุด แล้วนำผลไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา (Polya) ในการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้สถิติ t – test dependent 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพื้นฐาน 
1. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
2. หาค่าความยากง่าย (Difficulty) 

 3. หาค่าอนาจจำแนก (Discrimination) 
4. หาค่าความเช่ือมัน (Reliability) 
สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t – test dependent 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Poyla) ในการเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยผู้วิจัยของนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) สูงกว่าก่อนเรียน จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังจัดการ
เรียนรู้ ปรากฎดังตารางท่ี 2 
  
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 

การทดสอบ n X  S.D. T d Sig 
ก่อนเรียน 127 4.97 2.027 

30.543 126 .ooo 
หลังเรียน 127 11.27 2.266 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 
คะแนน และ 11.27 คะแนน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา (Polya) สูงกว่าก่อนเรียน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ผลการัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา (Polay) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya) ในการเรียนการสอน
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประชากรท่ี
ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 ห้อง     
เป็นนักเรียน 414 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
จำนวน 3 ห้องที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค
32101) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 127 คน ใช้เวลาในการเรียน 13 คาบ 
คาบละ 50 นาที 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนกการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีมีการัดการเรียนการรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ไข
ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จำนวน 13 แผน รวม 13 คาบอซึ่งผ่านการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
จำนวน 3 ท่าน มีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากถึงมากที่สุด  และแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 
มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 – 0.72 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต่ 0.41 – 0.89 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 แบบ
แผนการิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ต่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้
สถิติ t-test dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา (Polya) เรื ่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที ่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื ่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.97 คะแนน และ 11.27 คะแนน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ  
โพลยา (Polya) สูงกว่าก่อนเรียน 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นมากขึ้น และ
ต้องการให้มีการจัดในบทเรียนคณิตศาสตร์เนื ้อหาอื่นๆ เพราะการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มทำให้เข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา ทำให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการการรู้คณิตศาสตร์ปตกต่างกัน ได้ช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านกิจกรรมกลุ่ม การตั้งเป้าหมายของกลุ่มร่วมกันทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ทุกคนกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มร่วมกัน การที่ทุกคนในกลุ่ม
สามารถมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความสำเร็จทำให้นัดเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและเกิดความตั้งใจในการ
พัฒนาความรู้ของตนอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น การคิดคะแนนร่วมเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนให้ความสำคัญกับ
เพื่อนร่วมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันทั้งการทำความเข้าใจเนื้อหาและการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานที่ดีขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถาม
หรือตั้งคำถาม เนื่องจากเป็นการเพิ่มคะแนนให้กลุ่ม นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู่ไม่ดีนักมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นและกล้าแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และตอบคำถามเพื่อให้กลุ่มของตนได้คะแนน 
นอกจากนี้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาเป็นการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน สมาชิกภายในกลุ่มจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาระหว่างกิจกรรมกลุ่ม  ทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นของแต่ละคนภายในกลุ่ม
ท่ีมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันสามารถนำไปสู่การกาคำตอบท่ีถูกต้องได้ ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าควรเริ่มแก้ไขปัญหา
จากจุดใดก่อน และขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบทำให้เกิดการผิดพลาดของการหาคำตอบลดน้อยลง นอกจาก
มุ่งเน้นให้นักเรียนแกปัญหาอย่างมีขั้นตอนและยังทำให้นักเรียนมีความรอบครอบมากยิ่งขึ้น เมื ่อเกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองต่อกลุ่ม ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และสามารถแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนได้แล้ว ทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและสามารถเขาใจเนื้อหาสาระที่ครูสอนได้มาก
ยิ่งขึ ้น ส่งผลให้มีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือผสานกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนท่ี อรษา เกมกาเมน (2559) ได้จัดทำวิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผม
สัมฤทธิ์ (STAD) ผสานกลวิธี STAR กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนวัดสว่างภพ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 21 คน ทำการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
เศษส่วน ใช้เวลาในการทดลองท้ังส้ิน 7 คาบ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผมสัมฤทธิ์ 
(STAD) ผสานกลวิธี STAR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพร โพธิ์เอี่ยม (2550) ในการวิจัยเรื่อง  การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือ
เป็นราบลุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น จำนวน 20 คน ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 14 ชั่วโมง พบว่า ผลการ
เรียนรู้ เรื ่อง โจทย์ปัญหา ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นราบลุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการ
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แก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยยต้ังข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทำใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ดังนั ้นจึงควรนำการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ช่วงชั้นอื่น และ
วิชาอื่นต่อไป 

2. ควรทำการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการัดการ
เรียนการสอนแบบใดเหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่ากัน 

3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ในเนื้อหาสาระอื่น ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และระดับช้ันอื่นๆ  
  4. ควรมีการศึกษาตัวแปนอื่นๆ ร่วมกับการศึกษาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความรับผิดชอบ และ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามลำดับดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แผนการจัดการเแบบรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้ เทคนิคSTAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) จำนวน 13 แผน 
 2. ค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

3. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 4. ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
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ตาราง   ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ 

เทคนิคSTAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) จำนวน 13 แผน 

  ความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ  

(คนท่ี) 

  
ผล 

วิเคราะห์ 
 

รายการประเมิน 
รวม เฉล่ีย  

  1 2  3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ 5 5  5 15 5.00 ใช้ได้ 
 สอดคล้องกับเนื้อหา        

2. สาระการเรียนรู้มีความ 4 5  5 14 4.67 ใช้ได้ 
 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ        
 เรียนรู้ในหลักสูตร        

3. เนื้อหามีความยากง่ายพอเหมาะ 5 5  5 15 5.00 ใช้ได้ 
 และมีความเหมาะสมกับเวลา        

4. เนื้อหาน่าสนใจ และเป็น 5 4  4 13 4.33 ใช้ได้ 
 ประโยชน์ต่อนักเรียน        

5. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม 4 5  5 14 4.67 ใช้ได้ 
 ขั้นตอน และเร้าความสนใจของ        
 นักเรียน        

6. ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้อง 4 4  4 12 4.00 ใช้ได้ 
 กับเนื้อหา และมีคุณภาพ        

7. ส่ือการเรียนการสอนส่ือ 4 4  5 13 4.33 ใช้ได้ 
 ความหมายได้ชัดเจน น่าสนใจ        
 และเหมาะกับนักเรียน        

8. การวัดผลประเมินผลสอดคล้อง 5 5  5 15 5.00 ใช้ได้ 
 กับจุดประสงค์การเรียนรู้        

9. แบบทดสอบวัดได้ครอบคลุม 5 5  5 15 5.00 ใช้ได้ 
 เนื้อหา และใช้ภาษาชัดเจน        
 เข้าใจง่าย         
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ตาราง  ค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
คำถามข้อท่ี 

 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 
ค่าIOC  

1 
 

2 3     
 1 +1  +1 +1 1 
 2 +1  +1 +1 1 
 3 +1  +1 +1 1 
 4 +1  +1 +1 1 
 5 +1  +1 +1 1 
 6 +1  +1 +1 1 
 7 +1  +1 +1 1 
 8 +1  +1 +1 1 
 9 0  +1 +1 0.67 
 10 +1  +1 +1 1 
 11 +1  +1 +1 1 
 12 +1  +1 +1 1 
 13 +1  +1 +1 1 
 14 +1  +1 +1 1 
 15 +1  +1 +1 1 
 16 +1  +1 +1 1 
 17 +1  +1 +1 1 
 18 +1  +1 +1 1 
 19 +1  +1 +1 1 
 20 +1  +1 +1 1 
 21 +1  +1 +1 1 
 22 0  +1 +1 0.67 
 23 +1  +1 +1 1 
 24 +1  +1 +1 1 
 25 +1  +1 +1 1 
 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีค่าดัชนี 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยพิจารณาจากค่า IOC ≥ .50 พบว่าแบบทดสอบทุกข้อมีค่า IOC ≥ .50 ดังนั้น 
เพ ื ่อไม ่ให้ม ีจำนวนข้อมากเก ินไป จึงคัดเลือกข้อที ่ม ีค ่า  IOC สูงสุดในแต่ละจุดประสงค์การเร ียนรู้                
รวมจำนวน 15 ข้อ โดยทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ1.00 
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ตาราง  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

 
ข้อท่ี p r ผลการ 

พิจารณา 
ข้อท่ี p R ผลการ 

พิจารณา 
 
 
 1 0.27 0.4 ตัดออก 14 0.67 0.41 คัดเลือก 
 2 0.6 0.8 คัดเลือก 15 0.53 0 ตัดออก 
 3 0.53 0.53 คัดเลือก 16 0.73 0.13 ตัดออก 
 4 0.43 0.73 คัดเลือก 17 0.57 0.07 ตัดออก 
 5 0.53 0.53 คัดเลือก 18 0.7 0.47 คัดเลือก 
 6 0.67 0.53 คัดเลือก 19 0.6 0.41 คัดเลือก 
 7 0.53 0.53 คัดเลือก 20 0.7 0.6 คัดเลือก 
 8 0.6 0.41 คัดเลือก 21 0.57 0.07 ตัดออก 
 9 0.57 0.2 ตัดออก 22 0.67 0.13 ตัดออก 
 10 0.57 0.73 คัดเลือก 23 0.6 0.8 คัดเลือก 
 11 0.53 0 ตัดออก 24 0.63 0.73 คัดเลือก 
 12 0.63 0.47 คัดเลือก 25 0.6 0.2 ตัดออก 
 13 0.6 0 ตัดออก     
 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เฉพาะข้อท่ีมี 
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24 – 0.72 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.41 – 0.89 ซึ่งเป็นข้อที่มีความ 
ยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป และจำแนกนักเรียนอ่อนและเก่งออกจากกันได้ จำนวน 15 ข้อ        
ท่ีครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23 และ 24 
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ตาราง  ค่า X  และ  2X  ท้ังฉบับบท่ีใช้ในการหาค่า St
2 เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเช่ือมั่นของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

คนท่ี   X  X2 คนท่ี X X2  
1   7  49 16  6 36  
2   16  256 17  14 196  
3   7  49 18  21 441  
4   19  361 19  18 324  
5   13  169 20  18 324  
6   22  484 21  10 100  
7   8  64 22  13 169  
8   13  169 23  14 196  
9   20  400 24  8 64  
10   19  361 25  13 169  
11   21  441 26  9 81  
12   9  81 27  20 400  
13   11  121 28  10 100  
14   20  400 29  19 361  
15   18  324 30  23 259  

         X  = 439  2X  = 7219   
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ตาราง  ค่า p และ q ท่ีใช้ในการหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

 ข้อท่ี p q Pq ข้อท่ี p q Pq 

 1 0.267 0.733 0.196 14 0.667  0.333 0.222 

 2 0.6 0.4 0.24 15 0.533  0.467 0.249 

 3 0.533 0.467 0.249 16 0.733  0.267 0.196 

 4 0.433 0.567 0.246 17 0.567  0.433 0.246 

 5 0.533 0.467 0.249 18 0.7  0.3 0.21 

 6 0.667 0.333 0.222 19 0.6  0.4 0.24 

 7 0.533 0.467 0.249 20 0.7  0.3 0.21 

 8 0.6 0.4 0.24 21 0.567  0.433 0.246 

 9 0.567 0.433 0.246 22 0.667  0.333 0.222 

 10 0.567 0.433 0.246 23 0.6  0.4 0.24 

 11 0.533 0.467 0.249 24 0.633  0.367 0.232 

 12 0.633 0.367 0.232 25 0.6  0.4 0.24 

 13 0.6 0.4 0.24    รวม 5.854 
 
 

หาค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร KR – 20 
(Kuder - Richardson) 

  
− 

−   

pqkr = 1 stt k 1 st
 

เมื่อ  rtt แทน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
  K แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบ 
  p แทน สัดส่วนผู้ท่ีทำถูกในข้อหนึ่งๆ 
  q แทน สัดส่วนของผู้ท่ีทำผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ 1 – p  
  St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 
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โดยท่ี   ( )−

−

 
22N X XsS =t N(N 1)

 

 
เมื่อ  St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 

X   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

 2X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกำลังสอง 

N แทน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
 

ดังนั้น  St
2 = ( )−

−

 
22N X X

N(N 1)
 

   = − 230(7219)  (439)
30(29)

 

   = 24.31 

จะได้  rtt = 
  
− 

−   

pqk 1 sk 1 st
 

   =  
− 

 

25 5.8541
24 24.31

 

   = 0.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

 
 

ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามลำดับดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
รายวิชา คณิตศาสตร์ 3   รหัสวิชา ค 32101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ       จำนวน 1 คาบ 
ผู้สอน วรญัญา นิลรัตน ์

 
สาระที่ 2 : การวัด 
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 

ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง 
มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 ใช้วิธีท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
   ม. 4 – 6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   ม. 4 – 6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
   ม. 4 – 6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 

และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
   ม. 4 – 6/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
   ม. 4 – 6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความสัมพันธ์อัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหล่ียมมุมฉากได้ 
2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีกำหนดให้ 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ภาษาและสัญลักษณะในการส่ือสาร ส่ือความหมายเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 
2. เช่ือมโยงความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหล่ียมท่ี

กำหนดให้ได้ 
3. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในการแก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติท่ีกำหนดให้

ได้ 
 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและกิจกรรมในช้ันเรียน 
3. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 

 
3. สาระสำคัญ 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ (Trigonometric ratio) คือ อัตราส่วนท่ีเกิดจากความยาวของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก ซึ่งมี  6 แบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

กำหนดท่ีมุม A  1.  ไซน์ (sine)  ของมุม A   หาได้จาก 

    sin A  =   
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

  มนตรงขา้มมุความยาวดา้ A
 

  2.  โคไซน์ (cosine)  ของมุม A   หาได้จาก 

   cos A  =   
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

  นประชิดมุมความยาวดา้ A
 

     

A C 

B 
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    3.  แทนเจนต์ (tangent)  ของมุม  A   หาได้จาก 

                                 tan A  =   A
A

 นประชิดมุมความยาวดา้
  มนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

 4.  โคเซแคนต์ (cosecant)  ของมุม  A  หาได้จาก 

                                             cosec A  =   A  มนตรงขา้มมุความยาวดา้
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

    5.  เซแคนต์ (secant)  ของมุม  A  หาได้จาก 

                                              sec A  =   A  นประชิดมุมความยาวดา้
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

 6.  โคแทนเจนต์ (cotangent)  ของมุม  A   หาได้จาก 

                                                   cot A =   A
A
 มนตรงขา้มมุความยาวดา้

  นประชิดมุมความยาวดา้
 

4. สาระการเรียนรู้ 
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ (Trigonometric ratio) คือ อัตราส่วนท่ีเกิดจากความยาวของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก ซึ่งมี  6 แบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

กำหนดท่ีมุม A  1.  ไซน์ (sine)  ของมุม A   หาได้จาก 

    sin A  =   
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

  มนตรงขา้มมุความยาวดา้ A
 

  2.  โคไซน์ (cosine)  ของมุม A   หาได้จาก 

   cos A  =   
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

  นประชิดมุมความยาวดา้ A
 

    3.  แทนเจนต์ (tangent)  ของมุม  A   หาได้จาก 

A C 

B 
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                                 tan A  =   A
A

 นประชิดมุมความยาวดา้
  มนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

 4.  โคเซแคนต์ (cosecant)  ของมุม  A  หาได้จาก 

                                             cosec A  =   A  มนตรงขา้มมุความยาวดา้
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

    5.  เซแคนต์ (secant)  ของมุม  A  หาได้จาก 

                                                       sec A  =   A  นประชิดมุมความยาวดา้
มฉากนตรงขา้มมุความยาวดา้

 

 6.  โคแทนเจนต์ (cotangent)  ของมุม  A   หาได้จาก 

                                            cot A =   A
A
 มนตรงขา้มมุความยาวดา้

  นประชิดมุมความยาวดา้
 

 จากรูปสามเหล่ียมท่ีกำหนดให้ และทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 จะได้ว่า  AC2 + BC2 = AB2 
 
ตัวอย่างที่ 1  จงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาความยาวของด้านท่ีเหลือ 
    
 AB2 = AC 2 +  BC 2 

 AB2 = 22 11 +  

 AB = 2  

 

 AC2 = AC 2 +  BC 2 

 AC2 = 4 – 1  

 AC = 3  

 

 AB2 = AC 2 +  BC 2 

 AB2 = 1 + 3 

 AB = 2 

A C 

B 

45๐ 

1 

1 

A C 

B 

30๐ 

2 
1 

A C 

B 

60๐ 

1 
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ตัวอย่างที่ 2 จากรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ABC 
 1) 
 
 
 
 
 
วิธีทำ  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ กำหนด AC = 12 และ AB = 13 ต้องการ BC 
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  BC2 = AB2 – AC2 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  BC2  =  AB2 – AC2 

        = 169 – 144 
        = 25 
       BC = 5 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ   52 = 132 – 122 
       25 = 169 – 144 เป็นจริง 
 

  จะได้ sin B = 12
13

 

   cos B = 5
13

 

   tan B = 12
5

 

   cosec B = 13
12

 

   sec B = 13
5

 

   cot B = 12
5

 

 2)  
 
 
 
 
 
วิธีทำ  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ กำหนด AC = 20 และ AB = BC ต้องการ AB, BC 
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  AC2 = BC2 + AB2 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  AC2  =  BC2 + AB2 
       400 = 2a2 
       a2 = 200 

A C 

B 
13 

12 

A C 

B 

20 
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       a = 10 2  

      ดังนั้น AB = BC = 10 2  

  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ   202 = (10 2 )2 + (10 2 )2 
       400 = 200 + 200 เป็นจริง 
 

  จะได้ sin A = 2
2

 

   cos A = 2
2

 

   tan A = 1 

   cosec A = 2

2
 

   sec A = 2

2
 

   cot A = 1 
 
ตัวอย่าง 3  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1) กำหนด sin A = 8
10

 

วาดรูป 
 
 
 
 
 

วิธีทำ  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  

กำหนด sin A = 8
10

 ดังนั้น AB = 10 และ BC = 8 ต้องการ AC 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  AC2 = AB2 – BC2 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  AC2  =  AB2 – BC2 

        = 100 – 64 
        =  36 
       AC = 6 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ   62 = 102 – 82 
       36 = 100 – 64 เป็นจริง 
 

A C 

B 
10 

8 
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  จะได้ cos A = 6
10

 

   tan A = 8
6

 

   cosec A = 10
8

 

   sec A = 10
6

 

   cot A = 6
8

 

ตัวอย่างท่ี 4  กำหนดสามเหล่ียมABC ตามรูป 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

      

วิธีทำ 
 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์      
    กำหนด AB = 5 และ AC = 12 ต้องการ BC  
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  BC2 = AC2 + AB2  
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  BC2 = AC2 + AB2  
        = 144 + 25  
       BC = 13  
 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ    132 = 122 + 52  
       169 = 144 + 25 เป็นจริง 

จงหา 

1. sin B = 5
13

 

2. cos C = 12
13

 

3. tan B + cos C = 12
5

 + 12
13

 

 

4. cot B – cos C + sec C = 5
12

 – 12
13

 + 
13
12

 = 18
12

 – 12
13

 

 

5. cosec B – cos C + sin B = 13
5

 – 12
13

 + 
5
13

 = 13
5

 – 17
13

 

A 

C 

B 

12 

5 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติทั้ง 6 แบบ ที่ได้เรียนในคาบก่อนหน้า โดยสุ่มสมาชิกจากแต่ละ 
กลุ ่มให้บอกอัตราส่วนตรีโกณมิติกลุ ่มละ 1 แบบ พร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉากกับอัตราส่วนตรีโกณมิตินั้น โดยกลุ่มท่ีอธิบายได้ถูกต้องจะได้คะแนนสะสมของกลุ่ม 
ครูเขียนอัตราส่วนตรีโกณมิติท่ีนักเรียนตอบบนกระดานจนครบท้ัง 6 แบบ 

2. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติที่ต้องใช้ความรู้เรื ่องอื่นเข้ามาช่วยในการหา
คำตอบ ใช้การตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่ามีความรู้เรื่องใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับรูปสามเหล่ียมมุม 
ฉาก 

3. ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษาแลกเปลี่ยนกันว่ามีความรู้พื้นฐานอะไรเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุม 
ฉากบ้าง สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกหัวข้อ ทฤษฎีหรือสมบัติที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ครูเขียนหัวข้อดังกล่าวบนกระดาน ก่อนจะช้ีแจงว่าวันนี้แจะทบทวนเกี่ยวกับ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งเป็นทฤษฎีบทสำคัญเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 

ขั้นนำเสนอบทเรียน 
4. ครูแสดงตัวอย่างท่ี 1 ใช้การถามตอบเพื่อให้นักเรียนทบทวนการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ 
5. ครูแสดงตัวอย่างท่ี 2 ตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 4

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทำความเข้าใจปัญหา โดยพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนด และสิ่งที่ต้องการเพื่อนำไปสู่
คำตอบ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าต้องใช้ความรู้เรื่องใดเข้ามาช่วยในการหาส่ิง
ท่ีต้องการ พยายามต้ังคำถามให้นักเรียนเช่ือมโยงว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นความสัมพันธ์ของด้านท้ัง 
สามของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก จึงจำเป็นต้องรู้ขนาดของด้านท้ังสามด้าน ในกรณีท่ีโจทย์กำหนดเพียง
สองด้านนั้น จึงต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาด้านที่สาม ใช้การถามตอบเพื่อให้นักเรียนบอก 
สมการในการหาด้านที่สามจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จากนั้นเข้าสู่ขั้นดำเนินการตามแผนคือแทนค่า
และแก้สมการหาขนาดของด้านที่เหลือ เน้นย้ำให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในขั้น 
ตรวจสอบ โดยลองแทนค่าที่ได้ลงในสมการว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อได้ความยาวของด้ านท่ี
ต้องการแล้วใช้การถามตอบเพื่อหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติแบบต่างๆ 

ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนกำรแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
6. ครูแสดงตัวอย่างท่ี 3–4 ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำตอบร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ช่วยเหลือกัน โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือและตั้งคำถามกระตุ้นให้แต่ละกลุ่มคิดหาคำตอบ เมื่อนักเรียน 
ทุกกลุ่มหาคำตอบได้แล้ว ครูสุ่มสมาชิกของแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่ละข้อ
เพื่อเก็บคะแนนกลุ่ม 

ขั้นทดสอบย่อย/ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม 
7. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่าปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติแบบใดท่ีต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้า 

มาช่วยในการหาคำตอบ และให้นักเรียนสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหารูปแบบดังกล่าวตามความเข้าใจ 
ของนักเรียน โดยอ้างอิงขั้นตอนตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ถามนักเรียนว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร 

8. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยท่ี 1 เป็นรายบุคคล ใช้เวลา10 นาที 
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ขั้นตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม 

9. ครูให้นักเรียนแลกกระดาษคำตอบกับเพื่อนกลุ่มอื่น จากนั้นเฉลยแบบทดสอบย่อยท่ี 1 ให้นักเรียน 
แลกกันตรวจให้คะแนน 

10. นำคะแนนของสมาชิกกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มสูงสุดและ 
ให้คะแนนพิเศษกับกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดเก็บเป็นคะแนนสะสมของกลุ่ม 

 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- แบบทดสอบย่อยท่ี 1 
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7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน การประเมินผล 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
1. บอกความสัมพันธ์อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบย่อย 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 1 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถบอก
ความสัมพันธ์อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากได้ ถือว่าผ่าน 

 

2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากท่ีกำหนดให้ได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบย่อย 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 1 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากท่ีกำหนดให้
ได้ ถือว่าผ่าน 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ภาษาและสัญลักษณะในการ
สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับ
อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

ตรวจจากการทำ
แบบฝึกหัดใน
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 1 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถเขียน
สัญลักษณ์แทนอัตราส่วน
ตรีโกณมิติได้ ถือว่าผ่าน 

 

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องทฤษฎีบท
พีทาโกรัสกับการหาค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมที่
กำหนดให้ได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัดใน
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 1 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถใช้ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสหาความยาวด้าน
ของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้
ได้ ถือว่าผ่าน 

 

3. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาในการ
แก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติที่
กำหนดให้ได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัดใน
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

คำถามของครูและ
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียน 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาในการ
แก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ที่กำหนดให้ได้ ถือว่าผ่าน 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

พิจารณาจากการส่ง
การบ้านและงานที่
ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 

 

2. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

สังเกตจากการตอบ
คำถามและ
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

แบบประเมนิ
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 

 

3. มีความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 

การเชครายชื่อ
นักเรียน 

แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการสอน 

1. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ ..................................................................... ครูผู้สอน 

(นางสาว วรัญญา นิลรัตน์) 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
รหัสวิชา ค32101    วิชา คณิตศาสตร์ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด = 5 คะแนน     หมายถึง นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
มาก  = 4 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 71 – 80 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
ปานกลาง = 3 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 61 – 70 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
น้อย  = 2 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 50 – 00 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
น้อยท่ีสุด = 1 คะแนน     หมายถงึ นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1 มีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย      
2 มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและกิตกรรมในช้ันเรียน      
3 มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน      

รวมทั้งสิ้น (15)      
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  13 – 15  คะแนน   หมายถึง ดีมาก 
คะแนน  10 – 12  คะแนน   หมายถึง ดี 
คะแนน  6 – 9  คะแนน   หมายถึง พอใช้ 
คะแนนต่ำกว่า 6  คะแนน   หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการประเมิน 
  

ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบย่อยที่ 1 (คะแนนเต็ม 5) 

กำหนดสามเหล่ียม ABC ตามรูป 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
จงหา 
1. sin B – cos C + tan B 
2. sec C + cosec B  
3. tan B + cot C  
4. cot B – cos C + sec C  

5. cosec B – cos C + sin B  17
13

 

 
เฉลยแบบทดสอบย่อยที่ 1 

จงหา 

1. sin B – cos C + tan B = 4
3

 

2. sec C + cosec B = 5
2

 

3. tan B + cot C = 0 

4. cot B – cos C + sec C = 6
5

  

5. cosec B – cos C + sin B = 5
4

 

 
 
 
 
 
 
 

A 

C 

B 

4 

3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
รายวิชา คณิตศาสตร์ 3   รหัสวิชา ค 32101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ     จำนวน 1 คาบ 
ผู้สอน วรญัญา นิลรัตน ์

 
สาระที่ 2 : การวัด 
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 

ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง 
มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ตัวชี้วัด ม. 4 – 6/1 ใช้วิธีท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
   ม. 4 – 6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   ม. 4 – 6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
   ม. 4 – 6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 

และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
   ม. 4 – 6/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
   ม. 4 – 6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. นำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ไปใช้ได้ 
2. หาความยาวด้านหรือความสูงของส่ิงท่ีกำหนดให้โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ภาษาและสัญลักษณะในการส่ือสาร ส่ือความหมายเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 
2. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในการแก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติท่ีกำหนดให้

ได้ 
 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและกิจกรรมในช้ันเรียน 
3. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 

 
3. สาระสำคัญ 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการหาระยะทางและความสูง 
เส้นระดับสายตา หมายถึง เส้นตรงท่ีลากจากตาของผู้สังเกตไปในแนวขนานพื้นดิน 
มุมก้ม (Angle of Depression) มุมท่ีเกิดจากเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลากจากสายตาไปยังวัตถุท่ี

อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา  
มุมเงย (Angle of Elevation) มุมท่ีเกิดจากเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลากจากสายตาไปยังวัตถุท่ีอยู่

สูงกว่าระดับสายตา 
 

มุมก้ม       มุมเงย 

 

          

         

 

         

  

 

 
เสน้ระดบัสายตา 

เสน้ระดบัสายตา 
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4. สาระการเรียนรู้ 
การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการหาระยะทางและความสูง 
เส้นระดับสายตา หมายถึง เส้นตรงท่ีลากจากตาของผู้สังเกตไปในแนวขนานพื้นดิน 
มุมก้ม (Angle of Depression) มุมท่ีเกิดจากเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลากจากสายตาไปยังวัตถุท่ี

อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา  
มุมเงย (Angle of Elevation) มุมท่ีเกิดจากเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลากจากสายตาไปยังวัตถุท่ีอยู่

สูงกว่าระดับสายตา 
 

มุมก้ม       มุมเงย 

 

          

         

 

 

ตัวอย่างที่ 1  ชายผู้หนึ่งมองจากตึกหลังหนึ่ง เห็นยอดเสาธงเป็นมุมเงย 45o กับตน ชายผู้นั้นเดินลงจากตึก
มาอีก 3 ช้ัน แล้วมองจากตึกเห็นยอดเสาธงอันเดียวกันเป็นมุมเงย 60o กับตน ถ้าตึกนั้นมี
ความสูงเท่ากันคือ สูงช้ันละ 10 เมตร ตึกนี้อยู่ห่างจากเสาธงเท่าไร 

วิธีทำ  วาดรูป 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  
กำหนด มุม ADB เท่ากับ 45 องศา มุม AEC เท่ากับ 60 องศา และ BC = DE = 30 เมตร 
ต้องการ ความยาวด้าน CE 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา tan 45o = AB
BD

 และ tan 60o = AC
CE

 

  
 
  

 

 
เสน้ระดบัสายตา 

เสน้ระดบัสายตา 

A 

B 

C 

D 

E 
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 ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน   

     tan 45o = AB
BD

  

      1 = AB
BD

 

    ดังนั้น AB = BD = CE 

     tan 60o = AB + 30
CE

 

     3  = CE + 30
CE

 

     CE = 15( 3  + 1) ≈ 41 เมตร 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ    

     tan 60o = AC
CE

 

     3  = 71
41

 เป็นจริง 

 
   
ตัวอย่าง 2  AB เป็นหน้าผาท่ีอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผา มองเห็นเรือ

สองลำซึ่งอยู่ห่างกัน 400 เมตร ทอดสมออยู่ในทะเลเป็นมุมก้ม 30o และ 60o ตามลำดับ จาก
เส้น ระดับสายตาเส้นเดียวกัน จงหาความสูงของหน้าผา 

วิธีทำ  วาดรูป 
 
 
 
 

 
 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  
กำหนด มุม ACB เท่ากับ 30 องศา มุม ADB เท่ากับ 60 องศา และ DC = 400 เมตร 
ต้องการ ความยาวด้าน AB 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา tan 30o = AB
BC

 และ tan 60o = AB
BD

 

  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน   

     tan 60o = AB
BD

  

   3  = AB
BD

 

A 

B 
D C 
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    ดังนั้น       BD  = AB

3
 

     tan 30o = AB
BC

 

     1

3
 = AB

BD + 400
 

     BD = 3 AB – 400  

    จะได้ AB  = 3AB – 400 3  

     AB = 200 3  เมตร 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  

    ถ้า  AB = 200 3  แล้ว BD = 200 เมตร 

     tan 60o = AB
BD

 

     3  = 200 3
200

 เป็นจริง 

 
ตัวอย่าง 3  หอคอยตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำ โดยให้ AB เป็นความกว้างตอนหนึ่งของแมน่้ำ โดยจุด A อยู่ฝ่ัง

เดียวกับหอคอย ทำมุมเงยไปยังยอดหอคอย 60o ถ้าจุด B ทำมุมเงยไปยังยอดหอคอยเป็น 45o 
และหอคอยสูง 300 ฟุต จงหาความกว้างของแม่น้ำ 

วิธีทำ  วาดรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  
กำหนด มุม CAD เท่ากับ 60 องศา มุม CBD เท่ากับ 45 องศา และ DC = 300 ฟุต 
ต้องการ ความยาวด้าน AB 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา tan 45o = CD
BD

 และ tan 60o = CD
AD

 

   
 

C 

D 
A B 
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ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน   

     tan 60o = CD
AD

  

   3  = 300
AD

 

    ดังนั้น       AD  = 100 3  

     tan 45o = CD
BD

   

          1 = 300

100 3 + AB
 

    จะได้      AB = 300 – 100 3  ≈ 127 ฟุต  
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  

     tan 45o = CD
BD

   

          1 = 300
127 + 173

  เป็นจริง 

 
ตัวอย่าง 4  นาย ก และนาย ข ยืนอยู่บนพื้นราบซึ่งห่างจากกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร 

ตามลำดับ ถ้านาย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย A องศา ในขณะท่ีนาย ข มอง
หลอดไฟดวงเดียวกันด้วยมุมเงย 90 – A องศา ถ้าไม่คิดความสูงของนาย ก และนาย ข แล้ว 
หลอดไฟอยู่สูงจากพื้นราบกี่เมตร  

วิธีทำ  วาดรูป 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  
กำหนด มุม CAD เท่ากับ A องศา มุม CBD เท่ากับ 90 – A องศา และ AD = 10, BD = 40 
ต้องการ ความยาวด้าน CD 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา tan A = CD
AD

 และ tan (90 – A) = CD
BD

 

   
 
 

C 

D 
A B 
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ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน   

     tan A = CD
AD

 และ tan (90 – A)  = CD
BD

 

     tan A = CD
10

           cot A  = CD
40

 

    จะได้ CD
10

 = 40
CD

 

     CD   = 20  เมตร 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  

     tan A   = CD
AD

   = 2
1

 

และ tan (90 – A)  = CD
BD

  = 1
2

 

จะได้ว่า tan (90 – A) = cot A  เป็นจริง 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยยึดกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการวาดภาพจำลอง 
เหตุการณ์และบอกคำสำคัญที่มักพบในโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ รวมถึงความหมายของคำ
เหล่านั้น 

ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
2. แสดงตัวอย่างท่ี 1– 3 ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษาเพื่อหาแนวทางการหาคำตอบร่วมกัน 

จากนั้นสุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาวาดรูปจำลองเหตุการณ์ให้ถูกต้อง  
3. ให้เวลานักเรียนแก้ปัญหาแต่ละข้อและส่งตัวแทนออกมาแสดงวิธีทำหน้าชั้นเรียนเพื่อเก็บคะแนน

กลุ่ม 
4. แสดงตัวอย่าง 4 ใช้การถามตอบเพื่อวาดรูปจำลองเหตุการณ์ตามเงื่อนไขท่ีโจทย์กำหนด จากนั้นถาม 

นักเรียนว่าควรใช้สมบัติอัตราส่วนตรีโกณมิติข้อใดมาช่วย ต้ังคำถามให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์
ของมุมท่ีโจทย์กำหนด เมื่อนักเรียนตอบได้แล้ว ใช้การถามตอบเพื่อหาคำตอบแต่ละขั้นตอน  

ขั้นทดสอบย่อย 
5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยท่ี 5 เป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสให้ปรึกษากัน ใช้เวลาในการทำ 

แบบทดสอบ 15 นาที เน้นย้ำให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาช่วยในการ 
หาคำตอบ 

ขั้นตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม 
6. ครูเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำไปตรวจให้คะแนนจากนั้นนำคะแนนของสมาชิกกลุ่มมารวมกันแล้วหา 

ค่าเฉลี่ย เพื่อประกาศคะแนนของแต่ละกลุ่มในคาบถัดไป ชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มสูง
ท่ีสุด และให้คะแนนพิเศษกับกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดเก็บเป็นคะแนนสะสมของกลุ่ม 

7. มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 2.4 เป็นงานกลุ่ม โดยครูจะสุ่มให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาเฉลย 
กลุ่มละ 1 ข้อเพื่อเก็บคะแนนกลุ่มในคาบถัดไป 
 

 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- แบบทดสอบย่อยท่ี 6 
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7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน การประเมินผล 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
1. นำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
มุม 30 45 และ 60 องศา ไปใช้ได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบย่อย 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 6 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถนำค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 
30 45 และ 60 องศา ไปใช้ได้ 
ถือว่าผ่าน 

 

2. หาความยาวหรือความสูงของ
สิ่งที่กำหนดให้โดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบย่อย 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 6 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถหาความ
ยาวหรือความสูงของสิ่งที่
กำหนดให้โดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติได้ ถือว่าผ่าน 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ภาษาและสัญลักษณะในการ
สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับ
อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

ตรวจจากการทำ
แบบฝึกหัดใน
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 1 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถเขียน
สัญลักษณ์แทนอัตราส่วน
ตรีโกณมิติได้และเขียน
ประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ที่
กำหนดให้ได้ ถือว่าผ่าน 

 

2. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาในการ
แก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติที่
กำหนดให้ได้ 

สังเกตจากการตอบ
คำถามในชั้นเรียน
และการทำ
แบบฝึกหัดใน
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

คำถามของครู 
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียนและ
แบบทดสอบย่อยที่ 6 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของทั้งหมด สามารถใช้ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาในการ
แก้ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ที่กำหนดให้ได้ ถือว่าผ่าน 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

พิจารณาจากการส่ง
การบ้านและงานที่
ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 

 

2. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

สังเกตจากการตอบ
คำถามและ
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 

 

3. มีความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 

การเชครายชื่อ
นักเรียน 

แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 

มีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการสอน 

1. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ ..................................................................... ครูผู้สอน 

(นางสาว วรัญญา นิลรัตน์) 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
รหัสวิชา ค32101    วิชา คณิตศาสตร์ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด = 5 คะแนน     หมายถึง นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
มาก  = 4 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 71 – 80 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
ปานกลาง = 3 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 61 – 70 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
น้อย  = 2 คะแนน     หมายถึง นักเรียนร้อยละ 50 – 00 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
น้อยท่ีสุด = 1 คะแนน     หมายถึง นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของท้ังหมดสามารถปฏิบัติได้ 
 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1 มีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย      
2 มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและกิตกรรมในช้ันเรียน      
3 มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน      

รวมทั้งสิ้น (15)      
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  13 – 15  คะแนน   หมายถึง ดีมาก 
คะแนน  10 – 12  คะแนน   หมายถึง ดี 
คะแนน  6 – 9  คะแนน   หมายถึง พอใช้ 
คะแนนต่ำกว่า 6  คะแนน   หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการประเมิน 
  

ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบย่อยที่6 (คะแนนเต็ม5) 

1. นายเอยืนห่างจากตึกหลังหนึ่ง มองขึ้นไปที่ยอดตึกเป็นมุมเงย 60 องศา เมื่อเขาเดินห่างจากตึกออกไปอีก 
50 เมตร เขามองไปท่ียอดตึกตำแหน่งเดิมจะเป็นมุม 30 องศา จงหาความสูงของตึก 
 

เฉลยแบบทดสอบย่อยที่6(คะแนนเต็ม5) 

1. นายเอยืนห่างจากตึกหลังหนึ่ง มองขึ้นไปที่ยอดตึกเป็นมุมเงย 60 องศา เมื่อเขาเดินห่างจากตึกออกไปอีก 
50 เมตร เขามองไปท่ียอดตึกตำแหน่งเดิมจะเป็นมุม 30 องศา จงหาความสูงของตึก 
วิธีทำ วาดรูป                C 
  

 
 
 
 
   D       A  B 

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  
กำหนด มุม CAD เท่ากับ 60 องศา มุม CBD เท่ากับ 30 องศา และ AB = 50 เมตร 
ต้องการ ความยาวด้าน CD 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา tan 60o = CD
AD

 และ tan 30o = CD
BD

 

  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน   

     tan 30o = CD
BD

 

1

3
 = CD

AD + 50
 

    ดังนั้น AD = CD 3  – 50   

    และ  tan 60o = CD
AD

  

   3  = CD
AD

 

    จะได้  CD = 25 3   
    ดังนั้น AD = 25 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  

    tan 30o = CD
BD

 

1

3
 = 25 3

25 + 50
 เป็นจริง
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แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
(สำหรับผู้เช่ียวชาญ) 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ............................................................................................................................. ....................................................................... 
คำช้ีแจง โปรดพิจารณาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ ระดับพฤติกรรม โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 
 ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้ -1 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด  
 หากข้อความใดท่ีท่านพิจรณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือสมควรปรับปรุง กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือใหม้ี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
1. นักเรียนสามารถหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมท่ีกำหนดให้ได้ 

1. กำหนดรูปสามเหล่ียม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล้ว BC
AC

 หมายถึงอัตราส่วนตรีโกณมิติในข้อใด 

1.  tana A 
2.  sin C 
3.  cosec A 
4.  cos C 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

C 

B 

A 
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จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
1. นักเรียนสามารถหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมท่ีกำหนดให้ได้ 

2. กำหนดรูปสามเหล่ียม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

1.  sin A = a
b

 

2.  cos A = c
b

 

3.  sin C = a
b

 

4.  tan C = c
a

  

 
 
 
 
 

    

B 

C 

A 

a 

c 

b 
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C A 

B 

จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
2. นักเรียนสามารถหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมท่ีกำหนดให้ได้ 

3. กำหนดรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ABC 
 
 
 
 
  

ถ้า tan X = BC
AC

 แล้ว X คือมุมในข้อใด 

1.  Â  
2.  B̂  
3.  90o – Â   
4.  ไม่มีข้อใดถูก 

    

 4. กำหนด cos 57o = 0.545 และ cos 59o = 0.515 
แล้ว cos 58o ตรงกับข้อใด 
1.  0.50 
2.  0.53 
3.  0.56 
4.  0.59 
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จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
2. นักเรียนสามารถนำค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 
45 และ 60 องศาไปใช้ได้ 

5. ค่าของ cot 45o + sin2 60o – 3
2

cos 60o ตรงกบั

ข้อใด 
1.  0 

2.  1
2

 

3.  1 

4.  3
4

  

 

    

6. ค่าของ 
o o o

o

2sin45 tan 30 cosec45

sec60
 ตรงกับข้อใด 

1.  1
6

 

2.  2
3

 

3.  3
2

 

4.  6 
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
2. นักเรียนสามารถนำค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 
45 และ 60 องศาไปใช้ได้ 

7. ค่าของ x ท่ีสอดคล้องกับสมการ  
3tan2 45o – 4xcos2 30o = 0 ตรงกับข้อใด 
1.  1 

2.  1
3

 

3.  3 
4.  6 
 

    

3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 
45 และ 60 องศาได้ 

8. รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวรูปหนึ่งมีมุมยอดเท่ากับ 120 
องศา และด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 4 หน่วย รูป
สามเหล่ียมหน้าจ่ัวนี้มีความสูงกี่หน่วย 
1.  1 หน่วย 
2.  2 หน่วย 
3.  4 หน่วย 
4.  8 หน่วย 
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จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
3. นกัเรียนสามารถแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 
45 และ 60 องศาได้ 

9. กำหนด ABC เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมี B เป็นมุมฉาก 
และมี มุม A เท่ากับ 60 องศา ถ้าด้าน AB ยาว 6 หน่วย 
แล้วรูปสามเหล่ียม ABC มีพื้นท่ีกี่ตารางหน่วย 

1.  6 3  ตารางหน่วย 

2.  9 3  ตารางหน่วย 

3.  12 3  ตารางหน่วย 

4.  18 3  ตารางหน่วย 
 

    

4. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้
ความสัมพันธ์ของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉากได้ 

10. กำหนดรูปสามเหล่ียม ABC มี C เป็นมุมฉาก ถ้า 
sin A = 0.6 แล้ว 3tan B มีค่าตรงกับข้อใด 
1.  1  
2.  2  
3.  3 
4.  4 
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จุดประสงค์ แบบทดสอบ ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
4. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้
ความสัมพันธ์ของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉากได้ 

11. กำหนดรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ABC  

มี tan A = 3
4

 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1.  sin A = 3 
2.  2cos A = 8 

3.  sec A = 5
4

 

4.  cosec A = 3
5

  

    

5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 

12. จากรูปสามเหล่ียม ABC ท่ีกำหนดให้ 
 
 
 
 
 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
1.  มีข้อถูกเพียงข้อเดียว 
2.  มีข้อถูก 2 ข้อ 
3.  ถูกท้ัง 3 ข้อ 
4.  ไม่มีข้อใดถูก 
 

    

  

C 

B 

A 

พิจารณา 
ก. sin A = cos A 
ข. tan C = cot (90o – C) 
ค. sec A = sin C 
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 

13. ถ้า cos (A + 20o) = 3
5

 แล้ว cosec (70o – A) มี

ค่าตรงกับข้อใ 

1.  5
3

 

2.  5
4

 

3.  4
5

 

4.  3
5

  

 
 

    

14. ค่าของ sin 40o sec 50o tan 70o tan 20o ตรงกับ
ข้อใด 
1.  1 

2.  3
4

 

3.  1
2

 

4.  1
4
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ค่าของ  
tan 1o tan 2o tan 3o … tan 87o tan 88p tan 89o 
ตรงกับข้อใด 
1.  0 

2.  1
2

 

3.  1 
4.  2  

    

16. กำหนด sin X = cos (60o + X) แล้วค่าของ cos X 
ตรงกับข้อใด 

1.  2             

2.  3  

3.  3
2

            

4.  2
2

 

    

17. ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น 
1.  sin2 40o + cos2 40o 
2.  sin2 70o + sin2 20o 
3.  sec2 35o – tan2 35o 
4.  cosec2 30o – cot2 60o 
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. กำหนด A เป็นมุมแหลมของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
ค่าของ (sin A – cos A)2 + (sin A + cos A)2 ตรงกับ
ข้อใด 
1.  0 
2.  1 
3.  2 
4.  3 

    

19. ค่าของ 
cos2 1o + cos2 2o + … + cos2 88o + cos2 89o 

ตรงกับข้อใด 
1.  40.5 
2.  44.5 
3.  45.5 
4.  47.5 
 

    

20. ค่าของ −
sec A tan A
cos A cot A

 ตรงกับข้อใด 

1.  –1  
2.  0 
3.  1 
4.  2 
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. กำหนด sin 45o = 0.707 และ cos 46o = 0.695 
ถ้า sin X = 0.7 แล้ว X มีค่าใกล้เคียงกับข้อใดมากท่ีสุด 
1.  43.40 องศา 
2.  44.42 องศา 
3.  45.50 องศา 
4.  46.52 องศา 

    

22. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดประภาคารมองเห็นเรือลำ
ท่ี 1 ด้วยมุมก้ม 60o และมองเห็นเรือลำท่ี 2 ด้วยมุมก้ม 

30o ถ้าประภาคารสูง 100 3  หน่วย แล้วเรือท้ังสอง
ลำอยู่ห่างกันกี่หน่วย 
1.  200 หน่วย 
2.  100 หน่วย 

3.  100 3  หน่วย 
4.  300 หน่วย 

    

23. นาย A ยืนอยู่บนอาคารสูง 6 เมตร ห่างจากตึกฝ่ัง
ตรงข้าม 20 เมตร ถ้านาย A มองเห็นยอดตึกฝ่ังตรงข้าม
เป็นมุมเงย 45o แล้วตึกฝ่ังตรงข้ามสูงกี่เมตร 
1.  12 เมตร 
2.  20 เมตร 
3.  26 เมตร 
4.  32 เมตร 
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จุดประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ  ไม่สอดคล้อง  

(+1) (0) (-1) 
5. นักเรียนสามารถนำสามารถนำ
สมบัติของอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. เรือลำหนึ่งลอยอยู่ท่ีผิวน้ำระหว่างหน้าผาสองข้าง 

โดยหน้าผาฝ่ังซ้ายสูง 60 3  เมตร และหน้าผาฝ่ังขวา
สูง 150 เมตร ถ้าคนบนเรือเงยมองยอดหน้าผาฝ่ังซ้าย
ด้วยมุม 30o และเงยมองยอดหน้าผาฝ่ังขวาด้วยมุม 45o 
แล้วหน้าผาอยู่ห่างกันประมาณเท่าใด 

1.  150 3  เมตร 
2.  150 เมตร 
3.  180 เมตร 
4.  330 เมตร 

    

25. นักเรียนคนหนึ่งต้องการหาความสูงของเสาธงของ
โรงเรียน จึงทำมุมขนาด 45o ขึ้นอันหนึ่ง ถ้าขณะท่ีเล็ง
ปลายมุมไปยังยอดเสาธงเขายืนอยู่ห่างจากเสาธง 2.5 
เมตร และความสูงจากพื้นดินถึงระดับสายตาของเขา
เป็น 1.5 เมตร แล้วเสาธงสูงเท่าใด 
1.  4 เมตร 
2.  3.5 เมตร 
3.  2.5 เมตร  
4.  2 เมตร 
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C A 

B 

แบบทดสอบหลงัเรียน เรื่อง อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
รายวิชาคณิตศาสตร ์3 ค 32101      คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

ค ำชีแ้จง : จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว แล้วท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 

1. กำหนดรูปสามเหล่ียม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก 

 

 

 

 

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

1.  sin A = a
b

 

2.  cos A = c
b

 

3.  sin C = a
b

 

4.  tan C = c
a

  

2. กำหนดรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ABC 

 

 

  

ถ้า tan X = BC
AC

 แล้ว X คือมุมในข้อใด 

1.  Â  

2.  B̂  

3.  90o – Â   

4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 

 

B 

C 

A 

a 

c 

b 
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3. ค่าของ cot 45o + sin2 60o – 3
2

cos 60o ตรงกบัข้อใด 

1.  0 

2.  1
2

 

3.  1 

4.  3
4

  

4. ค่าของ 
o o o

o

2sin45 tan 30 cosec45

sec60
 ตรงกับข้อใด 

1.  1
6

 

2.  2
3

 

3.  3
2

 

4.  6 

5. ค่าของ x ท่ีสอดคล้องกับสมการ 3tan2 45o – 4xcos2 30o = 0 ตรงกับข้อใด 

1.  1 

2.  1
3

 

3.  3 

4.  6 

6. รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวรูปหนึ่งมีมุมยอดเท่ากับ 120 องศา และด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 4 หน่วย 
รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวนี้มีความสูงกี่หน่วย 

1.  1 หน่วย 

2.  2 หน่วย 

3.  4 หน่วย 

4.  8 หน่วย 
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7. กำหนดรูปสามเหล่ียม ABC มี C เป็นมุมฉาก ถ้า sin A = 0.6 แล้ว 3tan B มีค่าตรงกับข้อใด 

1.  1  

2.  2  

3.  3 

4.  4 

 

8. จากรูปสามเหล่ียม ABC ท่ีกำหนดให้ 

 

 

 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1.  มีข้อถูกเพียงข้อเดียว 

2.  มีข้อถูก 2 ข้อ 

3.  ถูกท้ัง 3 ข้อ 

4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 

9. ค่าของ sin 40o sec 50o tan 70o tan 20o ตรงกับข้อใด 

1.  1 

2.  3
4

 

3.  1
2

 

4.  1
4

  

 

 

 

C 

B 

A 

พิจารณา 
ก. sin A = cos A 
ข. tan C = cot (90o – C) 
ค. sec A = sin C 
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10. กำหนด A เป็นมุมแหลมของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ค่าของ (sin A – cos A)2 + (sin A + cos A)2 ตรง
กับข้อใด 

1.  0 

2.  1 

3.  2 

4.  3 

 

11. ค่าของ cos2 1o + cos2 2o + … + cos2 88o + cos2 89o ตรงกับข้อใด 

1.  40.5 

2.  44.5 

3.  45.5 

4.  47.5 

 

12. ค่าของ −
sec A tan A
cos A cot A

 ตรงกับข้อใด 

1.  –1  

2.  0 

3.  1 

4.  2 

 

13. กำหนด cos 57o = 0.545 และ cos 59o = 0.515 แล้ว cos 58o ตรงกับข้อใด 

1.  0.50 

2.  0.53 

3.  0.56 

4.  0.59 
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14. นาย A ยืนอยู่บนอาคารสูง 6 เมตร ห่างจากตึกฝ่ังตรงข้าม 20 เมตร ถ้านาย A มองเห็นยอดตึกฝ่ังตรง
ข้ามเป็นมุมเงย 45o แล้วตึกฝ่ังตรงข้ามสูงกี่เมตร 

1.  12 เมตร 

2.  20 เมตร 

3.  26 เมตร 

4.  32 เมตร 

15. เรือลำหนึ่งลอยอยู่ท่ีผิวน้ำระหว่างหน้าผาสองข้าง โดยหน้าผาฝ่ังซ้ายสูง 60 3  เมตร และหน้าผาฝ่ัง
ขวาสูง 150 เมตร ถ้าคนบนเรือเงยมองยอดหน้าผาฝ่ังซ้ายด้วยมุม 30o และเงยมองยอดหน้าผาฝ่ังขวาด้วยมุม 
45o แล้วหน้าผาอยู่ห่างกันประมาณเท่าใด 

1.  150 3  เมตร 

2.  150 เมตร 

3.  180 เมตร 

4.  330 เมตร 
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แบบทดสอบหลงัเรียน เรื่อง อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
รายวิชาคณิตศาสตร ์3 ค 32101       คะแนนเต็ม 15 
คะแนน 

 
 
 

ข้อ 1 2 3 4 
1.   X  
2. X    
3.   X  
4. X    
5. X    
6.  X   
7.    X 
8.  X   
9. X    
10.   X  
11.  X   
12.   X  
13.  X   
14.   X  
15.    X 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ดร. ชนธิชา  เศตะพราหมณ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
 

2. อาจารย์อารีรัตน์ ขวัญทะเล 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
 

3. อาจารย์ภานุพงศ์ นิมิตรมงคล 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
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ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้วิจัยนำเสนอผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลำดับดังนี้ 

1. คะแนนผมสัมฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. คะแนนพัฒนาการรายกลุ่มของนักเรียน 
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ตาราง คะแนนผมสัมฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
จำนวน 15 ข้อ 

เลขท่ี Pre-test Post-test เลขท่ี Pre-test Post-test 
1 5 14 65 6 11 
2 4 15 66 5 13 
3 5 9 67 6 14 
4 4 15 68 3 12 
5 9 14 69 5 9 
6 12 15 70 6 10 
7 10 15 71 5 11 
8 4 11 72 1 8 
9 10 14 73 3 5 
10 6 15 74 4 11 
11 5 10 75 4 13 
12 7 13 76 6 11 
13 4 12 77 5 8 
14 7 14 78 2 10 
15 7 14 79 7 12 
16 5 14 80 6 10 
17 10 12 81 5 11 
18 3 13 82 4 13 
19 4 12 83 3 9 
20 6 15 84 0 9 
21 7 13 85 6 11 
22 7 13 86 5 10 
23 4 9 87 5 13 
24 7 15 88 5 10 
25 4 10 89 5 11 
26 2 14 90 7 10 
27 9 11 91 5 10 
28 6 13 92 6 14 
29 5 11 93 7 15 
30 7 11 94 7 12 
31 6 14 95 4 9 
32 5 11 96 4 12 
33 4 12 97 4 11 
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34 5 10 98 4 12 
35 6 10 99 3 12 
36 6 14 100 2 10 
37 4 9 101 3 11 
38 6 15 102 4 6 
39 5 13 103 6 12 
40 9 12 104 3 9 
41 2 9 105 3 90 
42 9 14 106 5 9 
43 0 15 107 4 10 
44 5 14 108 5 9 
45 4 11 109 4 12 
46 5 12 110 1 8 
47 3 10 111 8 15 
48 4 14 112 4 8 
49 4 6 113 7 10 
50 6 11 114 3 12 
51 7 13 115 4 11 
52 2 10 116 4 7 
53 3 11 117 5 8 
54 4 10 118 3 7 
55 3 9 119 7 10 
56 6 14 120 5 7 
57 2 12 121 6 8 
58 2 9 122 6 9 
59 5 10 123 7 12 
60 5 13 124 8 13 
61 3 11 125 4 9 
62 5 12 126 5 10 
63 4 10 127 3 10 
64 5 12 X  4.97 11.27 
   S.D. 2.027 2.266 
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ตาราง คะแนนพัฒนาการเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มท่ี X  อันดับ 
1 9 1 
2 5.4 16 
3 7.2 5 
4 7.4 4 
5 5.2 17 
6 7 6 
7 8.8 2 
8 5.6 14 
9 6.75 8 
10 7.2 5 
11 6.4 9 
12 7.4 4 
13 5.4 16 
14 6.8 7 
15 7.8 3 
16 5 18 
17 6 12 
18 6.2 10 
19 5.8 13 
20 6.4 9 
21 6.17 11 
22 5.5 15 
23 4.5 19 
24 4.33 20 
25 6 12 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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