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1.หลักกำร 
 

  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนาไปใช้ในชีวิต ประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1)  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ได้ก าหนดสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่เป็นพื้นฐานส าคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ โดยมีวิสัยทัศน์การเรียนรู้ว่า มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดกรอบสาระมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นหลักฐานของการจัดท าสาระการ
เรียนรู้ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นรายปีหรือรายภาคและจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการคิด
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันรวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 1) ทั้งน้ีเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ สามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อ  



การเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Student Teams Achievement 
Division หรือ STAD) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบหน่ึง ซึ่งเป็นการเรียน การสอนที่ผสมผสาน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน เน้นการสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบน้ีจึงเหมาะสมกับทุกวิชาและทุกระดับ ชั้นโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2545: 19) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์
และ ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 9 - 10) อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติ และ
ความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดและความสามารถใน
การแก้ปัญหา  

2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร ์ 
3. วิธีด ำเนินกำร 

3.1 จัดต้ังทีม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 3 คน  
3.2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  

- ทีม PLC ร่วมค้นหาปัญหา ระบุสาเหตุ และก าหนดเป้าหมายที่จะร่วมกันแก้ปัญหา และ
พัฒนาร่วมกัน  

- จัดท าแผนการขับเคลื่อน PLC ของกลุ่ม  
3.3 ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การ

วัดผลประเมินผล และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3.4 ร่วมกันวางแผนออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนและบรรลุเป้าหมาย 

การออกแบบแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  

3.5 Model Teacher พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  



3.6 ทีมประชุมสะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1  
3.7 ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1  
3.8 ประชุม สะท้อนความคิด เพื่อสรุปข้อควรพัฒนา/จุดเด่น/จุดด้อย นาผลการสะท้อนคิด มาปรับ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 2  
3.9 ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน รวบรวมประเด็น

ปัญหา ความส าเร็จของการเปิดชั้นเรียนมาปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 3  
3.10 จัดท านวัตกรรมเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
 

4. สรุปผล 
ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนจ านวน 13 ข้อ คะแนนเต็ม 16 คะแนน นักเรียนได้

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.28 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.94 คะแนน และ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนแตกต่างจาก คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส าหรับ ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า 
นักเรียนมีความ คิดเห็นว่าตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทั้งจากครูและเพื่อนๆ ที่พยายามช่วยสอน ฝึกท า
แบบฝึกหัด ด้วยกัน การเรียนเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้วิธีคิดแก้ปัญหาแบบ 
ใหม่ สนุกในการพูดคุยกับเพื่อน นักเรียนรู้จักท างานร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกัน การท างานเสร็จเร็วขึ้น แต่มี
นักเรียนบางส่วนที่คิดว่าไม่ต้องจัดกิจกรรมลักษณะน้ีตัวเองก็เรียนเข้าใจ การท างานในกลุ่มตัวเอง ท างานหนัก
อยู่คนเดียว เพื่อนไม่ช่วยท า การเรียนลักษณะน้ีสิ้นเปลืองเวลามาก ส าหรับข้อเสนอแนะ อื่นในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนคิดว่าควรใช้สถานที่ที่กว้างกว่าน้ี ต้องเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรม  

 
5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1. ท าให้ทราบถึงความสามารถในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รับการเรียนรู้แบบแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร  

5.2. ท าให้ทราบว่าผลของการน านวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้เป็น
อย่างไรและมีข้อบกพร่องใดที่ควรแก้ไขและพัฒนาสืบไป 
 
6.  กำรเผยแพร่ 
 เว็บไซค์โรงเรียนมัธยมโพนค้อ WWW.SSK.ac.th 
 
 

http://www.ssk.ac.th/
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คณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. พิมพ์คร้ัง ที่ 1. นครปฐม :  
นครปฐมการพิมพ์.  

กาญจนา สุจีนะพงษ์. 2539. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนร่วม. รายงาน การวิจัย ปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  
กฤชรัตน์ วิทยาเวช. 2551. การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตาม แนวคิดเม 

ตาคอกนิชันด้านความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. รายงานการวิจัย ปริญญามหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ทิศนา แขมณี. 2553. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์คร้ัง 
 ที่ 12. กรุงเทพฯ : การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.  
ภาวิณี ค าชารี. 2550. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและ 

ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชัน วิธี
เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่1 . รายงานการวิจัย ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8.  ภำคผนวก 
ภำพกำรเรียนกำรสอน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


