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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น 2) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น 3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 4) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาต้าบลหนองสนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ้านวน 18 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู ้E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) วิเคราะห ์
ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA) และสถิติทดสอบค่าท ีt-test for Dependent Samples)  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
                      1.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น 
มีดังนี ้ 
   1.1 ปัญหาจากนักเรียน   
   1.2 ปัญหาจากครู   
   1 .3 ปัญหาด้านเนื้อหาการเรียนรู้  
                     2.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บ้านน้้าบุ้น มีดังนี้  
   2.1 ปัญหาจากนักเรียน แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
   2.2 ปัญหาจากครู แก้ไขโดยการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือน ซักถามครู  
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*** กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์   
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   2.3 ปัญหาด้านเนื้อหาการเรียนรู้ แก้ไขโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การบวกและการลบ จ้านวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
                   3.  ผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์มีดังนี ้
   3 .1 ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหา 
เชิงสร้าง สรรค ์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.96/76.11  
   3 .2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์มีค่าเท่ากับ 0.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 68  
  4.  ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ 
ต่อการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
   4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   4 .2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   4.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น  
ที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์อยู่ในระดับมาก 
 
ABSTRACT 
    This student aimed to 1) investigate states and problems of implementing learning 
management of mathematics for Prathom Suksa 1 Students at Ban Nam Bun School, 2) investigate the 
guidelines to solve the problems of learning mathematics for Prathom Suksa 1 Students at Ban Nam Bun 
School, 3) monitor and evaluate the development of the manual for STAD Cooperative Learning in 
conjunction with Creative Problem Solving, 4) monitor and evaluate the development abilities to solve the 
mathematical achievement and satisfaction of the students taught by using the manual for STAD 
Cooperative Learning in conjunction with Creative Problem Solving. The samples consisted of 18 Prathom 
Suksa 1 students in the second semester of  2011  academic year at Ban Nam Bun School under the Office 
of Nong Sanom Educational Network Center collected by Cluster Random Sampling Technique. The tools 
used in this study were composed of : 1) the manual for STAD Cooperative Learning in conjunction with 
Creative Problem Solving, 2) a test of the abilities to solve problems, 3) a test of  mathematical 
achievement, 4) a test to measure satisfaction toward learning. Data were statistically analyzed using 
percentage, mean and standard deviation, Effectiveness Index (Effectiveness Index: EI), One-Way Analysis of 
Covariance and t-test (Dependent Samples).  
 The findings of this study were as follows :  

1. The states and problems of teaching mathematics for Prathom Suksa 1 Students  
at Ban Nam Bun included:  
   1.1 problems on the student.  
   1.2 the problems on the teachers.  
   1.3 the problems on the contents of learning.  
     2.  The guidelines to solve the problems of learning mathematics for Prathom Suksa 1 
Students at Ban Nam Bun School could be concluded :  
   2.1 The problems on the students could be solved by modifying the methods of 
teaching based on the learner-centered approach. 
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   2.2 The problems on the teachers could be solved through using a variety of teaching 
methods. In addition, opportunities were allowed for the students to ask questions exchange ideas with 
their fellows/classmates as well as teachers and.  
   2.3 The problems on the contents of learning could be solved by using the manual for 
STAD Cooperative Learning in cooperation with Creative Problem Solving titled “Addition and Subtraction” 
with an amount of the solution and augend/ minuend not over 20 for Prathom Suksa 1 students.  
  3.  The implementation of the development of the manual for STAD Cooperative Learning in 
association with Creative Problem Solving comprised :  
   3.1 The efficiency of the manual for STAD Cooperative Learning in association with 
Creative Problem Solving obtained efficiency of 75.96/76.11.  
   3.2 Effectiveness Index of learning efficiency using the manual for STAD Cooperative 
Learning in collaboration with Creative Problem Solving was 0.68 or higher to 68 percent.  
  4.  The implementation of the development abilities to solve the mathematical 
achievement and satisfaction of the students taught by using the manual for STAD Cooperative Learning in 
conjunction with Creative Problem Solving. 
   4.1 The students’ abilities to solve the problems, after learning, using the manual for 
STAD Cooperative Learning in cooperation with Creative Problem Solving were higher than prior to learning 
at the .05 level of significance.  
   4.2 After learning, the students’ achievements in learning mathematics using the manual 
for STAD Cooperative Learning in conjunction with Creative Problem Solving were higher than before 
learning at the .05 level of significance.  
   4.3 The students’ satisfaction, as a whole, in Prathom Suksa 1 at Ban Nam Bun School 
employing the manual for STAD Cooperative Learning in association with Creative Problem Solving was at 
the high level. 
 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีความส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย ์ท้าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ท้าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์สามารถคิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 47)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก้าหนดจุดหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อหนึ่งว่า ผู้เรียนจะต้องมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 5) และเมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วผู้เรียนจะต้อง ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา ใช้ความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย
และการน้าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน้าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 61) จากความส้าคัญ
ดังกล่าว วรรณี โสมประยูร (2541 : 15-16) ได้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นมากต่อทุก ๆ คนตลอด
มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และจะจ้าเป็นมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต เพราะคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นเครื่องมือส้าหรับการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวันและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ทั่วไปของวิทยาการแขนงต่าง ๆ แล้ว คณิตศาสตร์ยังช่วยท้าให้วิทยาศาสตร์และ 
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เทคโนโลยีทั้งหลายเจริญก้าวหน้าไปได้ทันตามความต้องการของคนเราอีกด้วย ส้าหรับในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ
นั้น เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส้าคัญมากในการเตรียมคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมข่าวสารหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคตได ้
 สภาพผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตกต่้า เพราะนักเรียนไม่สามารถเรียงล้าดับความคิดอธิบายวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ 
ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นตัวเลขและสัญลักษณ ์
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2548 : 2) และจากผลการประเมินของส้านักงานประกันคุณภาพการศึกษาหลังจากมีการปฏิรูป
การศึกษามาแล้ว 3 ปี พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดใน 5 ภูมิภาค 
ทั่วประเทศมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีไม่ถึงร้อยละ 50 ทั้งสองระดับ จะเห็นว่าทักษะการคิดของนักเรียนในปัจจุบัน 
น่าเป็นห่วงมาก (สมบัต ิกาญจนารักพงค.์ 2549 : 3-4) ซึ่งปัญหาที่ส้าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเรียนคณิตศาสตร์และ
ทักษะการคิดของนักเรียนคือ วิธีการจัดการเรียนการสอน นั่นคือการจัดการเรียนการสอนของครูในปัจจุบันยังไม่เอื้ออ้านวยให้
เกิดการเรียนรู ้การคิด และ การถ่ายโยงการเรียนรู้เท่าท่ีควร เพราะ ครูจะต้องใช้การทุ่มเทและความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบ
การสอนที่จะพัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน และครูบางคนยังไม่เข้าใจการสอนที่พัฒนาการคิด ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก 
ครูส่วนใหญ่จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพื้นฐาน คือการอ่านและการจดจ้าเท่านั้น (ประพันธ์ศิร ิสุเสารัจ.  2551 : 8)  
ส่วนใหญ่สอนโดยการบรรยาย นักเรียนต่างคนต่างท้าแบบฝึกหัดตามตัวอย่างเพื่อให้เสร็จทันเวลาและมีงานส่งคร ูนักเรียนเก่ง
มุ่งหวังความส้าเร็จเพียงคนเดียว ท้าให้นักเรียนมีจิตใจเห็นแก่ตัวซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน 
เก่ง ด ีและมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่้า (ปัญญา ทรงเสร.ี 2544 : 7-9) 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  
ของส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ท้าการประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 
2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 2.09 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ พบว่าภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 0.81 คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 1.65 และวิทยาศาสตร ์
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการประเมินต่้า
ที่สุด และมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด นับว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเร่งรัดพัฒนามากท่ีสุด เหตุผลที่ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับต่้า เนื่องมาจากการขาดแคลนครูที่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ซึ่งมีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับครูที่จบ
วิชาเอกอ่ืน ๆ นอกจากน้ีจากการส้ารวจห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน พบว่าขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน จึงท้าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานท่ีก้าหนด ส่งผลให้ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่้า (ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3.  2554 : 25-27) 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
1-6 ประจ้าปีการศึกษา 2553 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดวิชาคณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา 2553 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.42 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ50 ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่้า (ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม. 2554 : 6) 
 จาก รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ปีการศึกษา 2551 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.44 
(ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3.  2552 : 48) ปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.03 (ส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3.  2553 : 48) และปีการศึกษา 2553 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.63 (ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3.  2554 : 50) ซึ่งไม่ถึงร้อยละ50 ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่้า และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ปีการศึกษา 2553 พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับต่้า เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ซึ่ง
เนื้อหาในเรื่องการบวกและการลบ เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสอบได้คะแนนน้อยที่สุด นักเรียนแปลความจากโจทย์ปัญหาไม่ถูกต้อง 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ก้าหนดกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้ ใช้ค้าถามไม่ถูกต้อง  
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 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฎี หลักการ จากเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
วิธีการที่น่าจะได้ผลดีคือควรประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD (Student Teams Achievement Division) เป็นการเรียนที่เน้นบทบาท
ของผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะท้าให้นักเรียนมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนเก่งจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อกลุ่มเพราะสามารถช่วยให้สมาชิกเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนไดม้ากขึ้น เด็กปานกลางและเด็กอ่อนก็จะรู้สึกอบอุ่นและสบายใจท่ีมีเพื่อนท่ีเก่งคอยให้ความช่วยเหลือ  
ผลจากการมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น ทุกคนมีบทบาทต่อการประสบผลส้าเร็จ
ของกลุ่มเท่ากัน โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ร่วมกันเป็นวิธีการสอนที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคเ์ป็น
วิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาไม่ซับซ้อนและเมื่อผู้เรียนแก้ปัญหาได้
จะเกิดความรู้สึกภูมิใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียน มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู ้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในลักษณะนี้จะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรส์ูงขึ้น  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น  
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น 
 3.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
 4.  เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ของสลาวิน (Slavin.  
1990 : 42-43) ในการก้าหนดขั้นตอนกระบวนการในการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน  ดังนี้  

1. ขั้นการเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน โดยครูเป็นผู้น้าเสนอบทเรียน 
2. การศึกษากลุ่มย่อย หลังจากเรียนรู้ร่วมกันแล้วจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน โดยคละ 

ความสามารถ และเพศท้างานร่วมกัน 
3. การทดสอบย่อย หลังจากท้างานกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะท้าการทดสอบย่อย 
4. คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน คือ การให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเป้าหมายเกี่ยวกับผลการเรียนของตน 
5. กลุ่มที่ได้รับการยกย่อง เป็นการประกาศคะแนนให้แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมให้ค้าชมเชย 

 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นั้นผู้วิจัยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของออสบอร์น และพาร์เนส (Osborn 
& Parnes.  1966, อ้างถึงใน เกื้อจิตต์ ฉิมทิม.  2545 : 22) มีรายละเอียดดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน (ขั้นพัฒนามโนมติ) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนเกิด หรือมีมโนมติ หลักการ 
กฎเกณฑ์ ข้อความรู้ต่าง ๆ เป็นกระบวนการให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยตรงจากสิ่งเร้า  
  ขั้นที่ 2 การศึกษากลุ่มย่อย (ขั้นพัฒนาทักษะ) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนบูรณาการประสบการณ ์
ต่าง ๆ อย่างมีความหมายและกระจ่างยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะเข้าสู่กลุ่มย่อย ตามวิธีการเข้าสู่กลุ่มตามหลักการของ Cooperative 
learning กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ได้รับ 



6 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      

  ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาการน้าไปใช้ นักเรียนน้าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่โดยตรงด้วย
ตนเอง เช่น การแก้โจทย์ปัญหา หรือเสนอปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจปัญหา เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาตามที่
เรียนรู้ในแต่ละครั้งอย่างลึกซึ้ง 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ์และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ได้ดังแผนภาพ 1 

            ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม  
 
  

 
                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 
คู่มือการจัดการเรียนรู ้

แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์

(ตัวแปรจัดกระท้า) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1.  ขั้นเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน เป็นการบูรณาการขั้นตอน
ของ STAD เข้ามาร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ในขั้นนี้จะมีการเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียน 
ได้ร่วมกันแก้ปัญหา 
2.  ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย เป็นการบูรณาการขั้นตอนของ 
STAD เข้ามาร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หลังจาก
ศึกษาร่วมกันแล้วจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน 
โดยคละความสามารถ แล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  
แล้วท้าใบงานร่วมกัน 
3.  ขั้นพัฒนาการน้าไปใช้ หลังจากศึกษากลุ่มย่อยแล้ว
นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษากลุ่มย่อยมาประยุกต์ใช้
ในการท้าแบบฝึกหัด แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นรายบุคคล 

 

ความพึงพอใจต่อการเรียน 
 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

ความสามารถทางการเรียน 
(ตัวแปรจัดประเภท) 

เก่ง 
ปานกลาง 

อ่อน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed research) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้วิธีการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และ แมคแทคการ์ด  
(Kemmis & Taggart.  1990 : 15, อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณชิ.  2544 : 44) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นการสังเกต 4) ขั้นการสะท้อนผล 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2554  
ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม จ้านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านตาดโตน 
โรงเรียนบ้านนาจาร โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม โรงเรียนบ้านบะป่าคา โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านบะนกทา โรงเรียน
บ้านนาคอย โรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านหนองสนม โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น รวม  12 ห้องเรียน จ้านวน 
176 คน 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม  จ้านวน 1 ห้องเรียน จ้านวนนักเรียน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรได้   
ด้วยเหตุผลดังนี้  

1) การจัดกิจกรรมการเรียนใช้หลักสูตรเดียวกันคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ทุกโรงเรียนอยู่ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม ซึ่งด้าเนินการภายใต้นโยบายเดียวกัน 
มีสภาพบริบทโดยทั่วไปเหมือนกัน 

3) จ้านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบล 
หนองสนม มีจ้านวนใกล้เคียงกัน 

4) คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ต้าบลหนองสนม มีคะแนนใกล้เคียงกัน 

5) ครูที่ท้าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลหนองสนม  
ผ่านการอบรมหลักสูตรเดียวกัน 
  กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
   1.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    1.1 ผู้ร่วมวิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย 
     1.1.1 ผู้วิจัย จ้านวน 1 คน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล 
     1.1.2 ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ้านวน 5 คน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน  
ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล 
    1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ้านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

    1.2.1 ผู้บริหารจ้านวน 1 คน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน และขั้นการสะท้อนผล 
     1.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  
จ้านวน 18 คน 1 ห้องเรียน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน และขั้นปฏิบัติการ 
     1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ้านวน 18 คน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน และขั้นการสะท้อนผล 
     1.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ้านวน 5 คน ให้ข้อมูลในขั้นวางแผน และ 
ขั้นการสะท้อนผล 
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 2 .  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
   2.1 แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท้าการบันทึกโดยผู้ร่วมวิจัย โดยการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมของครูและนักเรียน ท่ีเกิดขึ้นระหว่างด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบันทึกตามกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้(อยู่ในคู่มือการจัดการเรียนรู)้ 
   2.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับเด็กเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนให้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อน้าข้อมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป (อยู่ในคู่มือการจัดการเรียนรู)้ 
   2.3 แบบประเมินผลการท้าใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้เรียนต้องได้คะแนนตั้งแต่ 7 คะแนน 
ขึ้นไปจึงผ่านเกณฑ ์(อยู่ในคู่มือการจัดการเรียนรู)้ 
   2.4 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบย่อยท้ายแผน ผู้เรียนต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไปจึงผ่าน
เกณฑ ์(อยู่ในคู่มือการจัดการเรียนรู)้ 
   2. 5 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร (อยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 และ15 ในคู่มือ 
การจัดการเรียนรู)้ ผู้เรียนต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไปจึงผ่านเกณฑ ์ 
   2.6 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จ้านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จ้านวน 15 ข้อ เป็นข้อสอบอัตนัย จ้านวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 
   2.7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์จ้านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ 
   2.8 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ แบ่งค้าถามออกเป็น 5  ด้าน คือด้านเนื้อหา  
จ้านวน 5 ข้อ ด้านผู้สอน จ้านวน 5 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ จ้านวน 5 ข้อ 
ด้านการวัดและประเมินผล จ้านวน 5 ข้อ รวม 25 ข้อ  
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด้าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
   3.1 ก่อนด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยประชุมช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความ สามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น ให้ผู้ช่วยวิจัยทราบส่วน 
การปฐมนิเทศนักเรียนใช้แผนปฐมนิเทศ 
   3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบ จ้านวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 น้าคะแนนท่ีได้
ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   3.3 ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องการบวกและการลบ จ้านวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ้านวน 15 แผน  
   3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือท่ีก้าหนดและสร้างไว้ ผู้ช่วยวิจัยบันทึก
เหตุการณ์ลงในแบบบันทึกผลการสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนผู้วิจัยบันทึกผลลงในแบบบันทึกสะท้อนผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้หลังจากการสอนแต่ละครั้ง และเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจร จะท้าการทดสอบย่อยวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุ่มสัมภาษณ์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก ใบงาน แบบฝึกหัด 
แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปผลการเก็บข้อมูล โดยอภิปรายร่วมกับผู้ร่วมวิจัย เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.5 เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการทดสอบหลังเรียน ( Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลต่อไป 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
    เป็นการแจกแจงข้อค้นพบท่ีส้าคัญในเชิงอธิบายความ  ซึ่งจะน้ามาสู่การสรุปผลการวิจัยและแสดงให้
เห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเครื่องมือ ได้แก่  
1) แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้2) แบบบันทึกสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์4) แบบประเมินผลการท้าใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกเสริมทักษะ 5) แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบ
ย่อยท้ายแผน 6) แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้7) แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร น้าข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อประเมินสภาพท่ีเกิดขึ้นว่ามีข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาอย่างไร แล้วหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง  
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 

  4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 4.2.1 น้าคะแนนรวมระหว่างเรียน และคะแนนจากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มาหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
    4.2.2 น้าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I.) 
    4.2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 

   4.2.4 น้าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่องการบวกและการลบ 
จ้านวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 มาหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละแล้วท้าการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples) 

 4.2.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่ม  
อ่อนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 
    4.2.6 น้าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์น้ามาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วท้าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน และหลัง
เรียนโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples) 
    4.2.7 น้าคะแนนท่ีได้จากแบบวัด ความพึงพอใจต่อเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
รูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
    4.3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Qualitative Data) วิเคราะห์ด้วยการสรุปประเด็นที่ตอบสนองความ 

มุ่งหมายและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยค้านึงถึงการตรวจสอบแบบหลายมิติเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล และ
น้าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า 
    4.3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative Data) วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาประสิทธิภาพของแผน E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 
(One – way ANCOVA) และสถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย
ดังนี ้
  1.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น  
   1.1 ปัญหาจากตัวนักเรียน จากการสังเกตพบว่า นักเรียนเก่งจะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สนใจ และตั้งใจ
เรียน ส่วนนักเรียนปานกลางและนักเรียนอ่อนจะไม่ค่อยชอบจะฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจยาก 
ต้องใช้ความคิด ท้าให้เบื่อ ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อพบสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจะไม่ยอมคิด ไม่ท้า หันไปสนใจกิจกรรม
ที่ตนเองชอบ เช่น วาดภาพ พูดคุยกับเพื่อน หรือน่ังอยู่เฉย ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนก้าหนด 
   1.2 ปัญหาจากตัวครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอน 
เป็นอย่างดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ แต่การจัดกิจกรรมจะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก ครูเป็นผู้น้าความรู้เพียงฝ่ายเดียวโดยจะ
อธิบายประกอบสื่อ ยกตัวอย่างบนกระดานจากแบบเรียน นักเรียนเป็นฝ่ายฟัง จดจ้า ท้าความเข้าใน ท้าแบบฝึกหัดจากหนังสือ
เรียน นักเรียนได้ตัวอย่างไม่หลากหลาย มีวิธีแก้ปัญหาคือ ท้าตามแบบท่ีครูสอน ไม่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน นักเรียนไม่กล้าคิดหาวิธีหาค้าตอบท่ีแตกต่าง ท้าให้ขาดความมั่นใจในตนเอง จะยึดเพื่อนคนเก่งและครูเป็นหลัก  
ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนแบบบรรยาย ตั้งค้าถามให้นักเรียนตอบ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเริ่มมีน้อยเพราะมีข้อจ้ากัดเรื่อง 
เวลา เนื้อหา กลัวสอนไม่จบเนื้อหา  

1.3 ปัญหาด้านเนื้อหาการเรียนรู้ จากการสังเกตและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูที่ท้าการสอนคณิตศาสตร์ และผู้ปกครอง พบว่า เนื้อหาท่ีมีปัญหามากที่สุดคือเรื่อง การบวกและการลบ  

  2.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บ้านน้้าบุ้น 

  จากการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุป
ปัญหา และหาแนวทางการพัฒนา ซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ
โรงเรียนบ้านน้้าบุ้นร่วมกัน ดังนี ้

   2.1 ปัญหาจากนักเรียน แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด และปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข 

   2.2 ปัญหาจากครู แก้ไขโดย ใช้การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการจัดกลุ่มให้นักเรียนโดยคละ
ความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้ท้างานร่วมกันโดยเด็กเก่งสอนเด็กอ่อน เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน  
และซักถามครู  ครูหาสื่อท่ีเป็นรูปธรรมมาให้ นักเรียนดูและทดลองใช้งานจริง ให้ นักเรียนได้ท้าใบงาน แบบฝึกหัด  และแบบฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี 
    2.3 ปัญหาด้านเนื้อหาการเรียนรู้  แก้ไข โดยใช้ คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยแผนการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบ จ้านวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
20 รวมทั้งหมด 15 แผนเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้สอนเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถ นักเรียน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ทบทวนพ้ืนฐานการบวกและการลบให้กับนักเรียนก่อน แล้วค่อยให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหาตามหน่วย
การเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  3.  ผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
   3.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวกและการลบจ้านวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
75.96/76.11 
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   3.2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจ้านวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 68 
  4.  ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ 
ต่อการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
   4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น  
ที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ 
ต่อการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้้าบุ้น พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การสังเกต การคิดแก้ปัญหา วางแผน
เลือกแนวทางแก้ปัญหา ด้าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลด้วยตนเอง จากสถานการณ์ที่ครูและนักเรียนเป็นผู้ก้าหนด  
มีทักษะการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1.  ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 คู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์เป็นการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ก่อนการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนท้ากิจกรรมต้องค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สติปัญญา และพื้นฐานเดิมของนักเรียนแต่ละคน 
   1.2 การจัดกิจกรรมกลุ่มในวันแรก ๆ นักเรียนอาจยังไม่สามารถร่วมมือกันเรียนรู้ได้ดีนักครูผู้สอนจะต้อง 
คอยให้ค้าแนะน้า ใช้รางวัลและผลส้าเร็จของกลุ่มเป็นแรงเสริมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคใ์นแต่ละแผนมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาจยืดหยุ่นเวลาได้
ตามความเหมาะสม 
   1.3 ครูผู้สอนควรช่วยเหลือหรือแนะน้านักเรียนถึงวิธีการตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัดที่แสดงวิธีหาค้าตอบ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจให้คะแนนได้อย่างถูกต้อง และทันตามเวลาที่ก้าหนดไว ้ผู้สอนอาจเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ให้
น้อยลงเหมาะสมกับเวลา แต่ยังคงความหลากหลายของกิจกรรมไว ้
   1.4 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามคู่มือ ครูควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท้าการสอน  
เช่น การจัดเตรียมกิจกรรม สภาพแวดล้อม วัสด ุอุปกรณ ์และสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และอธิบายการใช้สื่อการเรียนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทันเวลาที่ก้าหนด 
   1.5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามคู่มือ ครูควรให้ความส้าคัญกับนักเรียนเท่า  ๆกัน โดยจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกต่างกัน ใช้วิธีการให้คนเก่งยอมรับคนอ่อนหรือปานกลาง ท้าให้คน
อ่อนเกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยครูคอยให้ก้าลังใจและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  
   1.6 โรงเรียนที่มีบริบทของสถานศึกษาคล้ายกับบริบทของโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาสามารถน้าเอา
คู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ ปัญหาเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกต์ใช้ได้ ส่วนโรงเรียนที่มีบริบท
แตกต่างกันในกรณีที่มีจ้านวนนักเรียนหรือกลุ่มตัวอย่างมากกว่าที่ผู้วิจัยท้าการทดลองสามารถใช้ระดับนัยส้าคัญทางสถิติได้ที่
ระดับ .01 
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  2 .  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการน้าคู่มือการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียน 
       2.2 ควรมีการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนและระดับชั้นอื่น ๆ ให้ครบทุกระดับชั้น 
        2.3 ควรมีการน้าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
รูปแบบ STAD    
   2.4 ควรมีการน้าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ มาบูรณาการร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
   2.5 ควรมีการน้าเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิส และแมคแทคการ์ด มาบูรณาการ
ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิค SWOT  
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