ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (STAD)
ชื่ อผู้ศึกษา : นายวิเชียร กันยานะ
บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้(STAD) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิ ค STAD เรื่ อง ความน่าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ค23102 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง
ความน่าจะเป็ น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
และมีจานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนโคกนางามพิทยาสรรพ์
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จานวน 23 คน ใช้เนื้อหารายวิชา ค23102 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ความน่าจะเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เครื่ องมือที่ใช้ทดลองปฏิบตั ิการ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ จานวน 15 แผน เครื่ องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่ แบบบันทึก
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบบันทึกการสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ผลงานนักเรี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน คือ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดย
การอธิบายเป็ นความเรี ยง
การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนการปฏิบตั ิ ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิการ ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ และมีวงจรปฏิบตั ิการวิจยั 3 วงจร คือ วงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ประกอบด้วยแผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 1–7
วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ประกอบด้วยแผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 8–11 และวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ประกอบด้วยแผน
จัดการเรี ยนรู้ที่ 12–15
ผลการศึกษา พบว่า
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิค STAD เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ มีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนาการและมีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะ

ทางสังคมและความรู ้สึกในการเห็นคุณค่าของตนเอง ยึดหลักการให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักถึงรางวัลหรื อ
เป้ าหมายของกลุ่ม ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่มมีผลต่อรางวัลและแต่ละบุคคลมีโอกาสในการ
ช่วยเหลือให้กลุ่มประสบผลสาเร็ จเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้น
เสนอบทเรี ยนต่อทั้งชั้น ขั้นศึกษากลุ่มย่อย ขั้นสรุ ป และขั้นวัดผล ครู เป็ นผูก้ ระตุน้ เสนอแนวทาง ให้
คาปรึ กษาในการเรี ยน นักเรี ยนร่ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรมโดยคานึงถึงหลักการและเป้ าหมาย ทาให้
บรรยากาศในชั้นเรี ยนมีความเป็ นกันเอง นักเรี ยนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทากิจกรรมร่ วมกันอย่างชื่น
ชม จากการสังเกตพบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่ งพัฒนาและเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น คิดเป็ นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.59 และมีจานวนนักเรี ยนร้อยละ 78.26 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

