เรื่อง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD
ผูศึกษาคนควา นางนุสรา เพ็งพล
โรงเรียน
โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
ปที่พิมพ
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรูค ณิ ต ศาสตร เรื่อ ง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค STAD 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอย
ละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD
ใหมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 และนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้ นไป 3) เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรียนที่มี ตอ การจัดกิ จ กรรมการเรีย นรู
คณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/2 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติการ
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่องอัตราสวน สัดสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน
12 แผนการจัดการเรียนรู 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบบันทึก
การสังเกตพฤติก รรมของผูเรียน แบบบันทึกผลหลังการใช แผนการจัดการเรียนรู แบบสัมภาษณ
ผูเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละแบบทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการ 3) เครื่องมือที่ใช
ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 2 รหัสวิชา ค21102 เรื่องอัตราสวน สัดสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 30 ขอ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก รูปแบบวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) มีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปความเรียง
ผลการวิจัย พบวา
1. การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนรู ค ณิ ตศาสตร เรื่ อ ง อั ตราส วน สั ดส ว นและรอ ยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD เปนรูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู การคิดวิเคราะห ทําความ
เขาใจวางแผนเลือกแนวทางแกปญ หาดวยตนเอง มีทัก ษะการทํางานเปนกลุม มีก ารแลกเปลี่ยน
ความรู และช วยเหลื อ ซึ่ง กั น และกั น กลา แสดงความคิด เห็ น ยอมรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น ของผู อื่ น
เมื่อมีเหตุผลดีกวา รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังนี้ 1) ขั้นนํ าเสนอบทเรียนตอ ทั้ง ชั้น มี 3 ขั้น ตอน ประกอบด วย (1) ขั้น นําเขาสูบ ทเรีย น

เปนการแจงจุดประสงคการเรียนรูและทบทวนความรูเดิม เพื่อเตรียมความพรอมและเราความสนใจ
ชองผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนเรื่องใหม (2) ขั้นสอน ผูวิจัยเสนอเนื้อหาใหมซึ่งเปนสถานการณปญหา
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ใชสื่อการสอน ใชเทคนิคการถาม – ตอบ กระตุนความคิดประกอบการ
อธิบาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น (3) ขั้นสรุปเปนการอภิปรายรวมกันจนไดขอสรุป
ของเนื้อหา 2) ขั้นการศึก ษากลุมยอย เปนขั้นที่ผูเรียนเขากลุม ศึก ษาใบความรู โดยผูเรียนศึก ษา
เนื้อหาจนเขาใจครบทุกคน หลังจากนั้นชวยกันทําใบงานหรือกิจกรรมไปพรอม ๆ กัน 3) ขั้นการ
ทดสอบยอย หลังจากสิ้นสุดการเรียนในแตละวงจรปฏิบัติการ ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยทายวงจร
ปฏิบัติการ โดยตางคนตางทําไมมีการชวยเหลือกัน 4) ขั้นการคิดคะแนนความกาวหนา คือผลตาง
ระหวางคะแนนฐานกับ คะแนนที่ผูเ รีย นทําการทดสอบยอ ยทายวงจรปฏิบั ติก ารเพื่อ หาคะแนน
ความกาวหนาของกลุม 5) ขั้นการคิดคะแนนกลุมที่ไดรับการยกยองเปนการนําคะแนนความกาวหนา
ของกลุมมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว แลวทําการจัดระดับของกลุมเพื่อรับรางวัลเปนกลุมเกง
(Good team) กลุมเกงมาก (Great Team) และกลุมยอดเยี่ยม (Supper Team) ยกยองชมเชยกลุม
ที่ประสบผลสําเร็จและมอบรางวัลตามที่ตกลงกันไวใหกับกลุมที่ประสบผลสําเร็จ มีคะแนนจากการ
ทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 1,2 และ 3 คิดเปนรอยละ 81.50 , 82.50 และ 82.80 ตามลําดับ
และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผูเรียนไดรับพัฒนาการผานรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค
STAD ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
ความรับผิดชอบ กลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเอง
2. การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนคณิ ตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูป แบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD มีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 81.42 และมีจํานวนผูเรียนรอยละ 82.50 ของผูเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 80 ขึ้นไป
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด ( x=4.83)

