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วิจัยในช้ันเรียน 

1. ช่ืองานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
2. ชื่อผู้วิจัย นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี     
3. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่จบในระดับประถมศึกษามาแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน 
เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป การศึกษาระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับประเทศไทย นักเรียนจะต้องจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือ
ว่าจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างไรก็ตามหลังจากจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่ จะ
หยุดเรียนแล้วออกไปประกอบอาชีพหรือเรียนต่อก็ได้ ในกรณีที่เรียนต่อจะมี 2 ระบบให้เลือกเรียน ระหว่างสาย
สามัญ ซึ่งเป็นการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานสำหรับ
การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับอาชีพทางด้านต่า ง ๆ เช่น งานช่าง และ
เกษตรกรรม เป็นต้น ดังนั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาการ วิชาชีพตาม
ความถนัด และความสนใจ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เน้นการเรียนกลุ่มวิชาที่ผู้เรยีน
จะยึดเป็นอาชีพต่อไป (ออนไลน์, 2555) ทั้งนี้เมื่อศึกษาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีการบรรจุวิชา
คณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรตลอดมา โดยการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารอย่างปลอดภัย  ซ่ึงจะส่งผลให้ผู ้เรียนรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคม
โลกได้ ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งจะ
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จึงได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพ
ของนักเรียน เมื่อเรียนจบนักเรียนจะได้มีความรู้และทักษะในสาระจำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติ
และความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้อง
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  และต้องมีการพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ   

2) นักเรียนไม่ส่งงาน/การบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 3) นักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณ เมื่อพิจารณา

ลำดับความสำคัญของปัญหาพบว่า ปัญหาในลำดับที่ 3 มีความสำคัญมากที่สุด ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า 

เนื่องจากเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดค่อนข้างยาก ประกอบกับครูผู้สอนยังเน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ค่อยมีความหลากหลาย ไม่กระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน จึงทำให้ผู้เรียนเบื่อ

หน่ายและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การคิด
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนในชีวิตจริง และกระตุ้นความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่า 
กิจกรรมที่เหมาะสมมากที่สุดที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์มากที่สุดคือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะ การให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกทักษะมากๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ในเนื้อหาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น 
จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ทำให้นักการศึกษาได้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนต่างๆ เรื่อยมา เพ่ือ
นำมาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน ครูควรสอนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีการทำงานร่วมกัน ทำางานเป็น
กลุ่ม บทบาทหน้าที่ของบุคคลในกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ฝึกใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ความรู้ที่ผู้เรียนสนใจมี
การวางแผนร่วมกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มีหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบการ
ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับวิชาที่เน้นคำถาม
แบบที่ต้องการคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว เพราะธรรมชาติของคณิตศาสตร์มักจะถามคำถามที่ต้องการคำตอบที่
ตรงไปตรงมา ซึ่งเทคนิคนี้จะส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม โดยจะมีการแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
ออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกำหนดให้สมาชิกของกลุ่ม ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระท่ี
ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้วทำการทดสอบความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนนำเอามาบวกเป็น
คะแนนรวมของทีม ดังนั ้นสมาชิกกลุ ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึ ่งกันและกันเพ่ือ
ความสำเร็จทั้งของตนเอง และความสำเร็จของกลุ่ม ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ขึ้น โดยมีความเชื่อว่า แบบฝึกทักษะจะเป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และตอบสนองความต้องการของหลักสูตร และนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
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เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

5. สมมติฐาน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

6. ขอบเขตการวิจัย 
1. ด้านประชากร  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 33 คน ที่เรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 16 คน 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 17 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 16 คน ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ได้มาโดยสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

3. ด้านเนื้อหา 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ได้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
2. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอน 
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8. นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง การให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกทักษะที่สร้างโดย

ครูผู้สอน เพื่อฝึกทักษะหลังจากได้เรียนเนื้อหาจากบทเรียนไปแล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ใน
เนื้อหาได้ดีขึ้น  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับจากการทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ทศนิยม หมายถึง ข้อคำถามวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้วัดความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
9. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง 

จังหวัดตาก ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รายละเอียด ดังนี้ 

1.   สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2.   เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ได้กล่าวถึง ความสำคัญ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

ความสำคัญ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้

มนุษย์มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ นั่นคือการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การ
คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติ
และความน่าจะเป็น แคลคูลัส 
➢ จำนวนและพีชคณิต ระบบจำนวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริงอัตราส่วน ร้อยละการประมาณค่า 

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์เอก
นาม พหุนาม สมการระบบสมการอสมการกราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและ
อนุกรม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
➢ การวัดและเรขาคณิต ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที่ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด 

ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติรูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตการนึก
ภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิตการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การ
สะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์  เวกเตอร์ในสามมิติและการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
➢ สถิติและความน่าจะเป็น การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณค่าสถิติ            การ

นำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น      การแจก
แจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการ
ตัดสินใจ 
➢ แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

และการนำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่ 

เกิดข้ึนจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้ 
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มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค1.3  ใช้นิพจน์ สมการอสมการและเมทริกซ์  อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ 
หมายเหตุ  :  มาตรฐาน ค 1.3 สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.4  เข้าใจเวกเตอร์  การดำเนินการของเวกเตอร์และนำไปใช้ 
หมายเหตุ  :   1. มาตรฐาน ค 2.1 และค 2.2 สำหรับผู ้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. มาตรฐาน ค 2.3 และค 2.4 สำหรับผู ้เร ียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6 ที่เน้น
วิทยาศาสตร์  

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและนำไปใช้ 
หมายเหตุ  :  ค 3.2 สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
สาระท่ี 4 แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและปริพันธ์ของฟังก์ชัน และ

นำไปใช้ 
หมายเหตุ  :  มาตรฐาน ค 4.1 สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ไดแ้ก่ ความสามารถต่อไปนี้ 

1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าในปัญหาหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 

2. การสื ่อสารและการสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์  เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
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3. การเชื ่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง 

4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อนำไปสู่
การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิมหรือสร้างแนวคิดใหม่ เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาองค์ความรู้ 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ( สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ) 
➢ เข้าใจและใช้ความรู ้เกี ่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื ้องต้น ในการสื ่อสารและสื ่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์  
➢ เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และนำความรู้

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
➢ นำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหารวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
➢ เข้าใจและใช้ความรู ้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ( สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ) 
➢ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
➢ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
➢ เข้าใจและใช้สมบัติของจำนวนจริงและพหุนาม 
➢ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
➢ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  
➢ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์  
➢ เข้าใจและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน 
➢ นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ 
➢ เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และนำความรู้

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
➢ นำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ 
➢ เข้าใจและใช้ความรู ้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
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➢ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการ
แจกแจงปกติ และนำไปใช้ 

➢ นำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้ 
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  คือ มทีักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณ์
ญาณ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการร่วมมือ สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ โดยสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ
ความน่าจะเป็น แคลคูลัส 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ 
 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนต้องเข้าใจเกี่ยวกับเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น จำนวนจริง
และพหุนาม หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเรขาคณิต
วิเคราะห์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน เวกเตอร์ในสามมิติ ลำดับและอนุกรม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล และแคลคูลัส และนำไปใช้ได้ 
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ไว้ดังนี้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบ
หนึ ่งที ่ม ีช ื ่อเต็มว ่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน ซึ่ง
กำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่
เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 1. ขั้นนำเสนอเนื้อหา โดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียนกลุ่มใหญ่
ทั้งชั้น 
 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม 
 3. ขั้นทดสอบย่อย นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกัน 
 4. คิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดยคะแนนที่
นักเรียนทำได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วนำคะแนนรายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม 
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 5. ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคำชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับคำชมเชยทั้งกลุ่ม 
ส่วนประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
 1. กลุ่มหรือทีม (Student Teams) 
 กลุ่มนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD นั้น ในแต่ละกลุ่มหรือทีม จะมีสมาชิก 4-5 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ำ นักเรียนที่มีผิวขาว ผิวดำ ต่างชาติและต่าง
เพศ สมาชิกในแต่ละกลุ่มหรือทีมจะต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียน เพื่อที่จะให้แต่
ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ในแต่ละกลุ่มหรือทีมจะต้องเตรียมสมาชิกประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
คะแนนที่แต่ละคนทำได้จะถูกแปลงให้เป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ระบบผลสัมฤทธิ์ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มา
รวมกันเพื่อเป็นคะแนนของกลุ่มหรือข่าว หรือทีม ในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศผลทีมที่ได้คะแนนสูงสุดใน
ลักษณะของจดหมายข่าว (Newsletter) สมาชิกภายในกลุ่มหรือทีมจะร่วมมือกันในการทำงานเพ่ือที่จะแข่งขันกับ
กลุ่มหรือทีมอ่ืน 
 2. ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Divisions) 
 ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์เป็นวิธีทางที่จะช่วยให้เด็กทุกระดับความสามารถทางการเรียนสามารถที่จะทำคะแนน
ได้สูงสุดเต็มความสามารถของตนเอง ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์จะเริ่มจากการนำคะแนนทดสอบของครั้งที่ผ่านมาของ
นักเรียนทุกคน มาเรียงลำดับจากคะแนนมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 6 คนแรก จะถือได้ว่า
เป็นกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที ่ 1(Divisions 1) นักเรียนที่ได้คะแนนรองลงไปอีก 6 คน จะถือว่าเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์ที ่ 2 
(Divisions2) เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์นี้จะใช้สำหรับคะแนนการทดสอบที่นักเรียนแต่ละคน ได้รับจาก
การทดสอบแต่ละครั้งให้เป็นคะแนนของกลุ่มหรือทีมของตน โดยการแปลงคะแนนนี้จะพิจารณาของนักเรียนในแต่
ละกลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Divisions) โดยนักเรียนได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์จะได้รับคะแนน
สำหรับกลุ่มหรือทีมของตนอยู่ 8 คะแนน นักเรียนที่ได้เป็นอันดับสองของแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์จะได้คะแนนสำหรับ
กลุ่มหรือทีมของตนเท่ากับ 6 คะแนน ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ของแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์ จะได้คะแนน
สำหรับกลุ่มหรือทีมของตนเท่ากับ 4คะแนน และนักเรียนที่ได้อันดับที่ 4, 5 และ 6 ของแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์ จะได้รับ
คะแนนสำหรับกลุ่มหรือทีมของตน เท่ากับ 2 คะแนน การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์นี ้ นักเรียนที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็แข่งขันกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเช่นเดียวกัน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับปานกลางแข่งกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียนต่ำก็จะ
แข่งขันอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้น วิธีการเช่นนี้จะพบว่า นักเรียนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันจะแข่งขันกันเท่านั้น 
การแข่งขันจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างนักเรียนทุกคนในห้องเรียนเดียวกัน ดังนั้นการนำระบบผลสัมฤทธิ์เข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละระดับความสามารถ ได้กระทำกิจกรรมเต็มที่
ตามความสามารถของตนในการทดสอบนั้น บางครั้งสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ต่ำ มีคะแนนที่สามารถอยู่ใน
กลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าได้ เช่น นักเรียนที่ได้อันดับที่ต้นๆ ของกลุ่มสัมฤทธิ์ที่ 2 อาจจะได้คะแนนมากกว่านักเรียนที่
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ได้อันดับท้ายๆ ของกลุ่มสัมฤทธิ์ที่ 1 เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นสัมฤทธิ์ในการสอบครั้งต่อไปจะต้องถูกจัด
ใหม่ โดยการนำคะแนนที่ได้จากการสอบครั้งล่าสุดมาเรียงลำดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แบ่งนักเรยีน
ออกเป็นกลุ่มสัมฤทธิ ์โดยใช้วิธีการและหลักการเช่นเดิม จะเห็นได้ว่ากลุ่มสัมฤทธิ์นี ้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาเพ่ือที่จะให้นักเรียนที่มีความสามารถเท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้แข่งขันซึ่งกันและกัน 
หลักพ้ืนฐานของการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
 1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent) นักเรียนจะรู้สึกว่าตนจำเป็น
จะต้องอาศัยผู้อื่น ในการที่จะทำงานกลุ่มให้สำเร็จ กล่าวคือ “ร่วมเป็นร่วมตาย” วิธีการที่จะทำให้เกิดความรู้สึก
แบบนี้ อาจจะทำได้โดยให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ถ้านักเรียนทำคะแนนกลุ่มได้สูง แต่ละคนจะได้รับรางวัล
ร่วมกันประเด็นที่สำคัญคือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องทำงานกลุ่มให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความสำคัญหรือความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว 
 2. การติดต่อสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face Promotive Interaction) เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันเชิงบวก มิใช่จะทำให้เกิดผลอย่างปาฏิหาริย์ แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้น จะต้องมี
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี 
สิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 3. การรับผิดชอบงานของกลุ่ม (Individual Accountability at Group Work)การเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนแบบ STAD จะถือว่าไม่สำเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ ่มจะได้เรียนรู ้เร ื ่องในบทเรียนได้ทุกคน 
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่ละคน เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนไม่เก่ง บางที
ครูอาจจะใช้วิธีทดสอบสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้ตอบ ซึ่งกลุ่ม
จะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกันทำงาน มีความรับผิดชอบงานของตนเป็นพ้ืนฐานซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจ และรู้แจ้ง
ในงานที่ตนรับผิดชอบอันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จตามมา 
 4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Social Skills) นักเรียนทุกคนไม่ได้มาโรงเรียนพร้อมกับ
ทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยนักเรียนในการสื่อสารการเป็นผู้นำ 
การไว้ใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ครูควรแจ้งสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
มนุษยสัมพันธ์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นครูควรสอนทักษะและมีการประเมินการ
ทำงานของกลุ่มนักเรียนด้วย การที่จัดนักเรียนที่ขาดทักษะในการทำงานกลุ่มมาทำงานร่วมกัน จะทำให้การทำงาน
นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการที่จัดให้นักเรียนมานั่งทำงาน
เป็นกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นหลักการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD แตกต่าง
จากการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมที่เคยใช้กันมานาน 
 5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การให้นักเรียนมีเวลาและใช้
กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มทำงานได้เพียงใด และสามารถใช้ทักษะสังคมและมนุษยสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับกระบวนการกลุ่มนี้ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มทำงานได้ผล สามารถจัดกระบวนการกลุ่ม และสามารถ
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แก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนที่เป็นผู้สังเกต จะช่วยให้กลุ่ม
ดำเนินการได้เป็นอย่างดแีละมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลที่ได้จากวิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
 1. นักเรียนที่เก่งเข้าใจคำสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนคำสอนของครูเป็นภาษาพูดของนักเรียน อธิบายให้
เพ่ือนฟังได้และทำให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนที่ทำหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นซึ่งครูทุกคนทราบข้อนี้ดี คือยิ่ง
สอนยิ่งเข้าใจในบทเรียนที่ตนสอนได้ดียิ่งขึ้น 
 3. การสอนเพื่อนที่จะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ทำให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่และมีความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคะแนนของสมาชิกในกลุ่ มทุกคน จะถูก
นำไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มโดยใช้ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 
 5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่า คะแนนของตนมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้อง
พยายามอย่างเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้ 
 6. นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มีเพื่อนร่วมกลุ่มและเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มาก เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานอันแท้จริง 
 7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ก็ต้องมีการทบทวน
กระบวนการทำงานของกลุ่ม เพ่ือให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น 
 8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบไปท่องหนังสือ
เฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 
 9. ในการตอบคำถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เมื่อทำงานเป็นกลุ ่มนักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่ม คนอื่นๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือบ้าง ทำให้นักเรียนใน
กลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพโรจน์  คะเชนทร์ (2556, หน้า 89) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ 

ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจากการ
เรียนการสอน ทำให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมาก



12 
 

น้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 

วุฒิชัย ดานะ (อ้างใน นิชานันท์  ดงเจริญ, 2559, หน้า 40) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ระดับความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือใน
การวัดผลหลังจากการเรียน หรือจากการฝึกอบรม 

วารี  รักหะบุตร (อ้างใน กันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์, 2560, หน้า 45) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆของนักเรียนจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถและทักษะ
ของบุคคลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนการสอน 
จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า เป็น

แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอนมากน้อยปานใด 
ชาตรี เกิดธรรม (อ้างใน นิชานันท์ ดงเจริญ, 2559, หน้า 41 - 42) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ว่า หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการ ที่ ได้
เรียนรู้มาในอดีตว่ารับรู้ไว้มากน้อยเพียงไร โดยทั่วไปแล้วมักใช้วัดหลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเพื่อประเมิน
การเรียนการสอนว่าได้ผลอย่างไร 

พิตร ทองชั้น (อ้างใน กันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์, 2560, หน้า 47)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการที่ เรียนมาแล้วว่าได้มากน้อยเท่าไร ได้แก่ 
วิชาต่าง ๆ ที่เรียนในห้องเรียน เช่น วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น และส่วนมากจะ
ออกเป ็นข ้อทดสอบแบบเล ือกตอบ (Multiple Choice) มากกว ่าจะเป ็นแบบเร ียงความ (Essay Type) 
แบบทดสอบท่ีทำไว้จะมีมาตรฐาน (Standardized) 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของ
นักเรียนที่ได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนว่ามีมากน้อยเพียงไร เพ่ือประเมินการเรียนการสอนว่าได้ผลอย่างไร 
ส่วนมากจะออกเป็นข้อทดสอบแบบเลือกตอบมากกว่าจะเป็นแบบเรียงความ  

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 59 - 66) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยดำเนินการตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และทำตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ ขั้นตอนแรกสุดจะต้องทำการ

วิเคราะห์ว่าเนื้อหาหรือหัวข้อที่จะสร้างข้อสอบนั้น มีจุดประสงค์ของการสอนหรือจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้าง 
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ทำการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาว่ามีโครงสร้างอย่างไร จัดเขียนหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยทุกหัวข้อ พิจารณาความเกี่ยวโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเหล่านั้น จากนั้นก็จัดทำตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ หรือที่เรียกว่าตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ตารางนี้มี 2 มิติ คือด้านเนื้อหากับด้านสมรรถภาพที่ต้องการวัด และพิจารณาว่าจะออกข้อสอบทั้งหมดกี่
ข้อ เขียนจำนวนข้อลงในช่องรวมช่องสุดท้าย จากนั้นพิจารณาว่า หัวข้อเรื่องใดสำคัญมากน้อย เขียนลำดับ
ความสำคัญลงไปแล้วกำหนดจำนวนข้อที่จะวัดในแต่ละช่องขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นต้องการให้เกิดสมรรถภาพเรื่องใด
มากน้อยกว่ากัน 

2. กำหนดรูปแบบของข้อคำถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ทำการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะใช้ข้อ
คำถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ หลักการเขียนข้อคำถาม ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ สมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษา
เทคโนโลยีในการเขียนข้อสอบเพ่ือนำมาใช้เป็นหลักในการเขียนข้อสอบ 

3. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบ ใช้ตารางกำหนดลักษณะของข้อสอบที่จัดทำไว้ในขั้นที่ 1 เป็นกรอบ
ซ่ึงทำให้สามารถออกข้อสอบวัดได้ครอบคลุมทุกหัวข้อเนื้อหา และทุกสมรรถภาพ ส่วนรูปแบบและเทคนิคในการ
เขียนข้อสอบยึดตามทีไ่ด้ศึกษาในขั้นที ่2 

4. ตรวจทานข้อสอบ นำข้อสอบที่ได้เขียนไว้ในขั้นที่ 3 มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาถึง
ความถูกต้องตามหลักวิชา พิจารณาว่าแต่ละข้อวัดในเนื้อหาและสมรรถภาพตามตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ
หรือไม่ ภาษาที่ใช้เขียนมีความเข้าใจง่ายเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ ตัวถูกตัวลวงเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ หลัง
การพิจารณาทบทวนเองแล้ว นำไปให้ผู ้เชี่ยวชาญวัดผลด้านเนื้อหาสาระ พิจารณาข้อบกพร่อง และนำเอาข้อ
วิจารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง นำข้อสอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบ โดยจัดพิมพ์คำชี้แจงหรือ
คำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบไว้ที่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน การจัดพิมพ์วางรูปแบบให้เหมาะสม 

6. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะสอบจริง ซึ่งได้เรียนในวิชาหรือเนื้อหาที่จะสอบแล้ว นำผลการสอบมาตรวจให้คะแนน ทำการวิเคราะห์หาค่า
อำนาจจำแนก ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือกเอาข้อที่มีคุณภาพ
เข้าเกณฑ์ตามจำนวนที่ต้องการ ถ้าข้อเข้าเกณฑ์จำนวนมากกว่าที่ต้องการ ก็ตัดข้อทีม่ีเนื้อหามากกว่าที่ต้องการ ซึ่ง
เป็นข้อที่มีอำนาจจำแนกต่ำสุดออกตามลำดับ นำเอาผลการสอบที่คิดเฉพาะข้อสอบที่เข้าเกณฑ์เหล่านั้นมา
คำนวณหาค่าความเชื่อมัน่ 

7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง นำข้อสอบที่มีอำนาจจำแนก และระดับความยากทีเ่ข้าเกณฑ์ ตามจำนวนที่
ต้องการในขั้นที่ 6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบที่จะใช้จริง ซึ่งจะต้องมีคำชี้แจงวิธีทำด้วย และในการพิมพ์นอกจากใช้
รูปแบบที่เหมาะสมแล้วควรคำนึงถึงความประณีตถูกต้องซึ่งจะต้องตรวจทานให้ดี 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (อ้างใน พัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม, 2558, ออนไลน์) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
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1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
การสร้างแบบทดสอบ ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร และสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือ

วิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็ นกรอบในการออกข้อสอบ 
โดยระบุจำนวนข้อสอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดไว้ 

2. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งผู้สอน

จะต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
3. กำหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง 
โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู ้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและ

ตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัดว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียน
ข้อสอบ 

4. เขียนข้อสอบ 
ผู ้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบ ตามรายละเอียดที ่กำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบที่ได้ศึกษามาแล้ว 
5. ตรวจทานข้อสอบ 
เพื ่อให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วในขั ้นที ่ 4 มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม

รายละเอียดที่กำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบ ต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครั้ง 
ก่อนที่จะจัดพิมพ์และนำไปใช้ต่อไป 

6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง 
เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด จัดทำเป็นแบบทดสอบ ฉบับทดลอง โดยมีคำชี้แจง

หรือคำอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 
การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนนำไปใช้จริง โดย

นำแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ต้องการสอบจริง แล้วนำผลการสอบมา
วิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ 

8. จัดทำแบบทดสอบฉบับจริง 
คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

 สมนึก ภัททิยธนี (อ้างใน ลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์, 2557, หน้า 51 - 52) ได้กล่าวถึงลักษณะแบบทดสอบที่มี
คุณภาพควรมีลักษณะที่ดี 10 ประการ ดังนี้ 
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1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบ ที่สามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ หรือวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ความเที่ยงตรงจึงเปรียบเสมือนหัวใจของแบบทดสอบ 
ลักษณะความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรง
โครงสร้าง ความเที่ยงตรงตามสภาพและความเท่ียงตรงตามการพยากรณ์ 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถวัดได้คงที่คงวาไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะทำการทดสอบใหม่ก่ีครั้งก็ตาม 

3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในกลุ่มผู้เข้าสอบด้วยกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนทำข้อสอบได้โดยการเดา ไม่ให้นักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนทำ
ข้อสอบได้ดี ผู้ที่ทำข้อสอบได้ควรเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง และขยัน 

4. ความลึกของคำถาม (Searching) ข้อสอบแต่ละข้อจะต้องไม่ถามผิวเผินหรือถามประเภทความรู้
ความจำ แต่ต้องถามให้นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจไปคิดดัดแปลงแก้ปัญหาจึงจะตอบข้อสอบได้ 

5. ความยั่วยุ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบท่ีนักเรียนทำด้วยความสนุกเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย 
6. ความจำเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถาม การตอบต้อง

ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้นักเรียนงง 
7. ความเป็นปรนัย (Objective) แบบทดสอบจะเป็นปรนัยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ 
7.1 ตั้งคำถามให้ชัดเจน ทำให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าใจความหมายได้ถูกต้องและตรงกัน เมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอน ครูผู้สอนจะทำการตรวจสอบระดับความสามารถของผู้เรียน โดยทำการวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะวัดแบบใด
ขึ้นอยู่กับลักษณะและธรรมชาติของวิชา อาจวัดด้านการปฏิบัติหรือด้านเนื้อหา ถ้าเป็นด้านเนื้อหานิยมวัดโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

7.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน แม้ว่าจะตรวจหลายครั้งหรือหลายคนก็ตาม 
7.3 แปลความหมายของคะแนนได้เหมือนกัน 
8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจำนวนข้อมากพอประมาณ ใช้เวลาพอเหมาะ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำแบบทดสอบด้วยความประณีต สามารถตรวจให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการมี
สิ่งแวดล้อมในการสอนที่ด ี

9. อำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจำแนกผู ้สอบที ่มี
คุณลักษณะ หรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้ข้อสอบที่ดีจะต้องมีอำนาจจำแนกสูง 

10. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จำนวนคนที่ตอบข้อสอบได้ถูกหรืออัตราส่วนของคนตอบถูกกับ
จำนวนคนทั้งหมดที่เข้าสอบมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่เป็นหลักยึด เช่น ตามทฤษฎีการวัดแบบอิงกลุ่ม 
ข้อสอบที่ดีคือข้อสอบที่ไม่ง่ายหรือยากเกินไป หรือความยากง่ายพอเหมาะ ส่วนทฤษฎีการวัดแบบอิงเกณฑ์นั้น 
ความยากง่ายไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ข้อสอบนั้น ได้วัดในจุดประสงค์ท่ีต้องการวัดได้จริงหรือไม่ ถ้าวัดได้จริงก็
นับว่าเป็นข้อสอบที่ด ี
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เตือนใจ เกตุษา (อ้างใน อัจฉรา เปรมปรีดา, 2558, หน้า 114 - 117) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของ
แบบทดสอบท่ีดีจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 7 ประการ คือ 

1. ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คือ ค่าความคงที่ของคะแนนที่ได้จากการนำ
แบบทดสอบฉบับหนึ่ง ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจึง
เป็นเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับ ความคงเส้นคงวาของคะแนนที่ได้จากการทดสอบแบบทดสอบฉบับนั้นหลาย ๆ ครั้ง 
แบบทดสอบท่ีมีค่าความเชื่อมั่นสูง หมายความว่า คะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบแบบทดสอบฉบับนั้นกี่ครั้งก็ตาม เขา
ก็จะได้คะแนนเหมือนเดิมทุกครั้งไปหรือถึงแม้คะแนนจะไม่คงเดิม อาจจะได้สูงหรือต่ำไปบ้างเล็กน้อย ความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบใด ๆ จะมีอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 

แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นเป็น 1.00 หมายความว่า แบบทดสอบฉบับนี้มีความเชื่อมั่นสูงสุด นั่นคือ 
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบฉบับนี้เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ไม่ว่าจะนำแบบทดสอบฉบับนี้ไปทดสอบกับผลสอบคนเดิมกี่
ครั้ง กี่คนก็ตาม เขาก็จะได้คะแนนหรืออันดับที่เหมือนเดิมทุกครั้งไป 

ส่วนแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นเป็น 0.00 หรือใกล้เคียงศูนย์แสดงว่า แบบทดสอบฉบับนั้นขาดความ
เชื่อมั่น คะแนนที่ได้จากการทดสอบแบบทดสอบฉบับนั้นเชื่อถือไม่ได้ การทดสอบครั้งแรกอาจจะได้คะแนนอย่าง
หนึ่ง แต่พอทดสอบครั้งต่อมากลับได้คะแนนอีกอย่างหนึ่ง 

ตามปกติแล้ว ปริมาณความเชื่อมั่นของแบบทดสอบควรจะสูงต่ำเพียงใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการนำ
แบบทดสอบไปใช้ และแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น ควรมีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป สำหรับแบบทดสอบ
มาตรฐาน จะต้องมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80 - 1.00 จึงจะจัดว่าเป็นแบบทดสอบที่ดี 

2. ความเที่ยงตรง (Validity) แบบทดสอบที่ดีต้องมีความเที่ยงตรง แบบทดสอบที่มีความเที่ยงสูง คือ 
แบบทดสอบที่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ออกข้อสอบต้องการจะวัด ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
แบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 3 ชนิด คือ 

2.1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) การหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหามีจุดประสงค์เพ่ือ
จะศึกษาดูว่า แบบทดสอบสามารถวัดเนื ้อหาวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ดังนั ้น โดย
ความหมายทั่ว ๆ ไปแล้ว ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบฉบับหนึ่งที่จะมีข้อ
คำถามเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเนื้อหาวิชานั้น ควรเป็นแบบทดสอบประเภทวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2) ความเที ่ยงตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related validity) การหาความเที ่ยงตรงตามเกณฑ์ของ
แบบทดสอบ มีจุดประสงค์ท่ีจะดูว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบฉบับนั้น สามารถนำมาใช้พยากรณ์ผลการเรียนภาย
ภาคหน้าหรือนำมาคาดคะเนผลการเรียนในปัจจุบันนี้ได้ดีเพียงใด 

2.3) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จะบ่งถึงคุณลักษณะ
บางประการทางจิตว ิทยา เช ่น สมรรถภาพสมองทางด้านต่าง ๆซึ ่งได้แก่ สมรรถภาพทางด้านมีเหตุผล 
ความสามารถในการนำทฤษฎีไปใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์ หรือพฤติกรรมอื่นที่ต้องการให้นักเรียนมี 
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หลังจากที่ครูสอนวิชานั้นแล้ว ดังนั้น ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที ่มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง จะเป็นข้อสอบที่
สามารถวัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตรด้านพฤติกรรม 

3. ความเป็นปรนัย (Objective) แบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนัย จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
3.1) ผู้สอบอ่านโจทย์แล้วเข้าใจคำถามตรงกัน 
3.2) การตรวจกระดาษคำตอบ ไม่ว่าจะให้ใครตรวจก็ตามจะต้องให้คะแนนเท่ากันทุกคน 
3.3) ต้องสามารถนำคะแนนมาแปลความหมายเป็นรูปแบบเดียวกันได้ 
4. ความยากง่าย (Difficulty) ข้อสอบที่ใช้ในการสอบรวมหรือสอบประจำภาคเรียน ควรจะมีอัตราส่วน

ความยากของข้อคำถามเป็นอัตราส่วน 1: 2: 1 คือมีข้อสอบที่ง่าย 1 ส่วน ข้อสอบที่ยาก 1 ส่วน และข้อสอบที่ไม่
ง่ายไม่ยากอีก 2 ส่วน ความยากง่ายของข้อคำถามใช้ตัว p เป็นสัญลักษณ์ ถ้า p เท่ากับ 0.50แปลว่า ข้อสอบมี
ความยากพอเหมาะ แต่ถ้าน้อยกว่า 0.50 แปลว่า ข้อสอบยากและถ้า p มากกว่า 0.50 แปลว่า ข้อสอบง่าย 

5. อำนาจจำแนก (Discrimination) แบบทดสอบที่ดีต้องมีอำนาจจำแนกสูง หมายความว่า แบบทดสอบ
นั้นต้องมีคุณสมบัติในการแจกแจงผู้สอบออกเป็นประเภท ๆ ตามความสามารถ ตั ้งแต่เก่งสุดจนถึงอ่อนสุด 
แบบทดสอบที่มีอำนาจจำแนกสูง คือ แบบทดสอบที่เด็กเก่งเท่านั้นที่ตอบถูก ส่วนเด็กอ่อนตอบผิด    ค่าอำนาจ
จำแนกเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของแบบทดสอบ เราใช้ค่า r เป็นสัญลักษณ์ แทนค่าอำนาจจำแนกข้อสอบ ข้อสอบที่
มีค่า r ตั้งแต่ 0.20-1.00 ขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ได้ 

6. ความยุติธรรม (Fairness) แบบทดสอบท่ีมีความยุติธรรมก็คือ แบบทดสอบท่ีให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้า
ทำการสอบทุกคน ไม่เปิดโอกาสให้คนเก่งเก็งข้อสอบได้ หรือเด็กอ่อนเดาได้ คือไม่ลำเอียงสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งกลุ่ม
ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น แบบทดสอบที่ยุติธรรมจะต้องวัดให้ครอบคลุมหลักสูตรโดยออกมาก ๆ ข้อและสอบหลาย ๆ 
ครั้งจึงจะด ี

7. ประโยชน์ใช้สอย (Usability) แบบทดสอบท่ีดีต้องมีประโยชน์ ดังนี้ คือ 
7.1) ง่ายต่อการดำเนินการสอบ 
7.2) ใช้เวลาพอเหมาะในการทดสอบ 
7.3) ง่ายต่อการให้คะแนน 
7.4) ง่ายต่อการแปลผล และนำไปใช้ 
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  ต้องมีความ

เที่ยงตรง มีความเชื่อม่ัน มีความเป็นปรนัย มีค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่ายและมีความยุติธรรม 
10. วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 33 คน ที่เรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
➢ แผนการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
➢ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
➢ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตามประเด็น ดังนี้ ความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

2) กำหนดกรอบการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
- พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยจัดทำตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมของการวัดในแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รูปแบบ/ประเภทของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที  
- สถานที่ในการสอบ คือ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและตามกรอบท่ีกำหนดไว้ 
4) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้างโดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ (IOC) ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี้ 

4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องสามารถวัดได้ตรงตาม
เนื้อหาหรือตามหลักสูตรกำหนดและวัดได้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

4.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องสามารถวัดได้ตรง
ตามแนวคิดทฤษฎีหรือโครงสร้างของสิ่งที่ต้องการวัด 

โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาและให้คะแนนแต่ละข้อ คือ  
+1 หมายถึง      แน่ใจว่าข้อสอบตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   0  หมายถึง      ไม่แน่ใจว่าข้อสอบตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง      แน่ใจว่าข้อสอบไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพ หากมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัยจึงจะถือว่าข้อสอบชุดนั้นมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 

5) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
6) จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริง 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
➢ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
- ค่าความเท่ียงตรง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

➢ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ จากโปรแกรมสำเร็จรูป 

11. ผลการวิจัย 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เสร็จสิ้น

แล้ว จึงได้ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม และนำคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ STAD เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คนที ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (20 คะแนน) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 
2 
3 
4 

8 
12 
9 
6 

11 
14 
12 
10 

40 
60 
45 
30 

55 
70 
60 
50 
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คนที ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (20 คะแนน) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

7 
6 
11 
10 
8 
8 
13 
9 
11 
8 
12 
13 

11 
10 
15 
12 
10 
11 
15 
12 
14 
12 
15 
16 

35 
30 
55 
50 
40 
40 
65 
45 
55 
40 
60 
65 

55 
50 
75 
60 
50 
55 
75 
60 
70 
60 
75 
80 

ค่าเฉลี่ย 9.44 12.50 47.19 62.50 
 

จากตาราง คะแนนจากการสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกลุ่มตัวอย่าง 16 คน ซึ่ง
เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 9.44 คะแนน (ร้อยละ 47.19) โดยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 13 คะแนน ต่ำสุดเท่ากับ 6 
คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.50 คะแนน (ร้อยละ 62.50) โดยมีนักเรียนได้คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 16 คะแนน ต่ำสุดเท่ากับ 10 คะแนน 
  เมื่อพิจารณาคะแนนเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน 
12. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เรื่อง ทศนิยม พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม สามารถทำแบบฝึกหัดได้คล่องแคล่วกว่าเดิม และนักเรียนมีโอกาสฝึก

ทักษะทางสังคม มีเพื่อนร่วมกลุ่มและเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เมื่อเข้าสู่ระบบการ

ทำงานอันแท้จริง เมื่อจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยัง

สามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
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13. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3. ควรพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ควรนำวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
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