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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ตามล าดับ 
 4)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พบว่า 10) ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่
คุ้นเคย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน และข้อ 8) ฉันมีความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 9 
students before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 9 students after learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion. 
To study the team work skill of grade 9 students after learning by STAD technique and To study the 
Attitudes toward mathematics of grade 9 students after learning by STAD technique. The samples of 
30 students in grade 9 class 3 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng Phet, at 
2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments  of 
as follows; STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the 
team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by 
mean, standard deviation and t-test. 
 The research results were as follows; 
 1.  The grade 9 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The grade 9 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  Grade 9 has the teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 1 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 4 and 5 respectively, the 
learning. 
 4.  Grade 9 with attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 
very level STAD. When considering a list of text found to 1) I have actively pursued additional 
knowledge about mathematics is always present, Average maximum. Second is 10) I often avoid 
making unfamiliar math problems. 3) Mathematical calculations are easy for me and 8) I am always 
keen on researching mathematics.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกยุคปัจจุบันเป็นยคุโลกาภิวัตนท์ี่มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อต้อง 

เผชิญหน้ากับปญัหาท้าทายต่างๆที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อน าไปสู่การมี
ชีวิตที่ดีขึ้นในศตวรรษใหม่ (เอกชัย พุทธสอน, 2557) ทักษะที่มนุษย์มีและใช้ได้ผลในโลกยุคก่อนๆไมส่ามารถใช้ได้ผลใน
ยุคปัจจุบันและอนาคตมนุษย์ต้องเรียนรู้ทักษะใหมเ่พื่อความอยู่รอดในสังคม (เอก ชัย พุทธสอน, 2557) การเรียนรู้ที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ ประกอบด้วยกลุม่ทักษะต่าง ๆ 3 กลุ่ม ได้แก ่1) ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (วิจารณ์ พานิช , 2555) 
ส าหรับทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning andInnovation Skills) จะเป็นตัวก าหนด ความพร้อมของ
นักเรียนเข้าสู่โลกการท างานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยความสามารถในการปฏบิัติ 4 ทักษะ หรือ 
4Cs หรืออาจเรียกว่า 4 การ ได้แก่ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร 
(Communication) 3) การท างานร่วมกัน (Collaboration) 4) การสรา้งสรรค์ (Creativity) (วิจารณ ์พานิช, 2555) 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะดังกล่าวสามารถใช้วิธีการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
(Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณ,ี 2548)  

การจัดการเรยีนรเูปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการเรียน การเรียนของผู้เรียนจะไปสูจุดหมาย
ปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยู่กับการจัดการเรยีนรทูี่ดีของผู้สอน หรอืผู้สอนด้วยเช่นกัน 
หากผู้สอนรจูักเลือกใช้วิธีการจัดการเรยีนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมผีลดีต่อการเรียนของ ดังนั้น การที่ผู้สอนจะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเจรญิงอกงามในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญานัน้ การส่งเสริมที่ดี
ที่สุดก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรเูป็นสิ่งส าคัญในการให้การศกึษาแกผู้เรยีนเป็น
อย่างมาก (คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้. 2555 : 3) ดังนั้นครูควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอนท่ีเป็นการเรยีนรู้ที่พัฒนาทางด้านสมองการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ STAD  เป็นวิธีสอนที่เนน้กรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ร่วมกันซึ่งน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชาและหลายระดับชั้นโดยแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยทั่วไปจะมสีมาชิก 4 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรยีนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 
นักเรียนในกลุม่ต้องเรียนและรับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเรจ็ก็ต่อเมื่อ เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคน ประสบผลส าเร็จบรรลเุป้าหมายร่วมกัน จึงท าให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุม่จะได้รับรางวัล
ร่วมกัน เมื่อได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีการจดักลุ่มการท างานเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน และความร่วมมือภายในกลุ่ม (วิมลรัตน ์สุนทรโรจน.์ 2551 : 45) 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์และอยากเรียนวิชาคณติศาสตรม์ากขึ้น 

เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เจตคต ิต่อวิชามีบทบาทส าคัญในอันท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้วิชาใด ๆ ไดด้ีขึ้นหากนักเรยีนมีเจตคติทีด่ตี่อวิชานั้นๆ ดงันัน้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดตี่อวิชาใด
ย่อมท าให้ การเรยีนวิชานั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นกัเรยีนที่มเีจตคติทีไ่ม่ดตี่อวิชาคณติศาสตร์ก็จะท าให ้การ
เรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะจะท าให ้นักเรียนไม่สนใจไม่ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมไม ่ชอบวิชาคณิตศาสตร์
ไม่เห็นคุณค่าของวิชาคณติศาสตรแ์ละเห็นว่าวชิาคณิตศาสตร์น่าเบื่อหน่าย ลกัษณะของนกัเรียนที่เรียนอ่อนคณิตศาสตร์
มักจะมีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ คิดว่าตนเป็นผูล้้มเหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าช้ันเรียน ไม่ชอบท างานชอบรบกวน
นักเรียนคนอ่ืน เบื่อหน่ายการเรียน อยากหนีโรงเรยีน ซึ่งสิ่งเหล่านีม้ีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท้ังสิ้น ดังนัน้ การที่
นักเรียนจะเรียน คณิตศาสตรไ์ด้ด ีนักเรียนจะต้องมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร ์

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรยีนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ใน
การ จัดการเรียนการสอนเรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จากการจัดการเรียนรู้ น่าจะเป็นแนวทางใน
การช่วยแกไ้ขปัญหาการเรียนของนักเรียน เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขปญัหาทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ และช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความถนดัของแต่ละบุคล ซึ่งจะท าให้นักเรยีนมีความสุขในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ตลอดจน 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแ้บบ

ร่วมมือ STAD 
4. เพื่อศึกษาเจตคตติ่อคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

STAD 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
STAD สูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์หลังการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง อสมการ ทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น   ไดแ้ก่ การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม  ได้แก ่ - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์
      - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
      - เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งหมด 4 ห้อง จ านวน 109 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (
x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) 

  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการสร้าง
และหาคุณภาพ พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.70 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.41 
  3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม ด้านท่ี 2 การให้ความช่วยเหลือในกลุ่ม ด้านที่ 
3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
  4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการ
หาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) มีค่า
เท่ากับ 0.72 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
  2.  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรยีนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้
เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
   2.1  หาจ านวนนักเรียนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม จ านวนกลุ่มหาได้จาก การน าจ านวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 4 คน จ านวน 5 กลุ่ม จะได้
จ านวนกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่ม 
   2.2  ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม เพื่อให้ได้กลุ่มที่สมดุลกัน ผู้วิจัยได้เรียงล าดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากมากไปน้อย ดังนี้ นักเรียนกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการ
เรียน ล าดับที่ 1-7 จ านวน 7 คน นักเรียนกลุ่มคะแนนปานกลาง ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับที่ 8-23 
จ านวน 16 คน นักเรียนกลุ่มคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับท่ี 24-30 จ านวน 7 คน 
   2.3  ก าหนดให้ช่ือกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่ม ด้วยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเก่งท่ีสุดให้อยู่กลุ่ม A ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่ 7 ให้อยู่กลุ่ม G และจากนั้นเริ่มใหม่ให้
คนที่ 8 อยู่กลุ่ม G คนที่ 9 อยู่กลุ่ม F ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 23 อยู่กลุ่ม F ท าซ้ าด้วยระบบเข้ากลุ่มนี้จนถึง
นักเรียนคนท่ีอ่อนท่ีสุด 
   2.4  กลุ่ม A-E ประกอบด้วย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
จากกลุ่มคะแนนสูงสุด 1 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 1 คน ส่วนกลุ่ม F-G 
ประกอบด้วย กลุ่มคะแนนสูงสุด 1 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 1 คน 



    3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ จ านวน 8 
คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกตทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
    4.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และแบบวัดเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มดีมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มดี 
   ค่าเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มพอใช้ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มปรับปรุง 
  4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจดัการ
  เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 30 11.27 1.99 

15.922* 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 30 16.47 1.63 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 15.922 
 
 
 



 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
  แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 30 16.47 1.63 15.00 4.195* 

* ระดับนัยส าคัญ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
16.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.63 และค่า t = 4.195 
 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ัน
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในแต่ละด้านท้ังหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน ด้านที่ 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านที่ 2 
การให้ความ
ช่วยเหลือ 

เพ่ือนในกลุ่ม 

ด้านที่ 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะท างานกลุม่ 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 
1 3.86 0.38 3.43 0.53 3.57 0.53 3.62 0.48 
2 3.29 0.49 3.71 0.49 3.71 0.49 3.56 0.49 
3 3.29 0.76 3.29 0.76 3.57 0.53 3.38 0.68 
4 3.57 0.53 3.57 0.79 3.71 0.49 3.62 0.60 
5 3.57 0.53 3.71 0.49 3.43 0.53 3.57 0.52 
6 3.29 0.49 3.57 0.53 3.86 0.38 3.43 0.46 
7 3.29 0.76 3.71 0.49 3.57 0.53 3.52 0.59 
8 3.29 0.49 3.43 0.79 3.71 0.49 3.48 0.59 

รวมทุกแผน 3.43 0.55 3.55 0.61 3.64 0.50   
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจดัการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มีคะแนนเฉลีย่
สูงที่สุด ( x  = 3.43 และ S.D. = 0.55) รองลงมาเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( x  = 3.55 และ S.D. = 
0.61) และความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม ( x  = 3.43 และ S.D. = 0.55) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4 ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.60) และแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
 
 



ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของ
  นักเ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3 หลั งการจั ดการ เรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ เทคนิค STAD ในแต่ละ
  แผน 

แผนที่ X  S.D ระดับทักษะ 
1 3.62 0.48 ด ี
2 3.56 0.49 ด ี
3 3.38 0.68 ดีมาก 
4 3.62 0.60 ดีมาก 
5 3.57 0.52 ด ี
6 3.43 0.46 ด ี
7 3.52 0.59 ด ี
8 3.48 0.59 ด ี

รวม 3.52 0.55 ด ี
 
               จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 3.52 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ    S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
4 ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามล าดับ
   

               4.การศึกษาเจตคติตอ่คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 
1.  การเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ผูเ้รยีนมีความเป็นผู้น า 4.46 0.60 มาก 
2.  การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทีไ่ม่น่าเบื่อหนา่ย 4.43 0.63 มาก 
3.  การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 4.80 0.40 มากที่สุด 
4.  การเรียนคณิตศาสตร ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น 

4.41 0.60 
มาก 

5.  การเรียนคณิตศาสตร ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองมากยิ่งข้ึน 

4.07 0.26 
มาก 

6.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ท าให้ผู้เรยีนเกิดความ
สนุกสนานกับการเรยีน 

4.73 0.49 
มากที่สุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.79 0.46 มากที่สุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับ
วิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

4.77 0.47 
มากที่สุด 

9.  ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 4.36 0.60 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 4.93 0.26 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.48 มากที่สุด 



 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.58 และ S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 
10) ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา 
คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน ( x  = 4.80 และ S.D. = 0.40) และข้อ 8) ฉันมีความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ ( x  = 4.79 และ S.D. = 0.46) 
ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 10) ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน และข้อ 8) ฉันมีความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นั้นเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ  
4-5 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกันนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงออก ตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น คนเรียนเก่งช่วยคนที่
เรียนไม่เก่ง ท าให้คนที่เรียนเก่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาและช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ดีขึ้น ส่วนคนท่ีเรียนไม่เก่ง
ก็จะซาบซึ้ง ในน้ าใจเพื่อนมีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้าซักถามในข้อสงสัยมากขึ้น จึงง่ายต่อการท าความเข้าใจใน
เรื่องที่เรียน ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คือ ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน 
จนกระทั่งสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมที่สุดได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่
มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนันต์ บุตรศรีเมือง (2550 : 87) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท า



ให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มยุรี สาลีวงษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้สมการและโจทย์ปัญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้สมการและโจทย์ปัญหา ตามแนวคิดของวิลสัน 
(Wilson) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.16 
 3.  ทักษะการท างานกลุ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน 
เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้อื่นในสังคมมากข้ึน ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยปลูกฝังทักษะในการท างาน
เป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลาม
สันติชน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และงานวิจัยของงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 
คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
แข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของกลุ่มได้ทันที ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนา
ความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอเนก เตชะสุข (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการ
สอนเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของสมจิตร หงส์ษา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
สอนด้วยเทคนิคเอสทีเอดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการสอนด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
(STAD) มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.  ก่อนที่จะน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ร่วมกับ
กระบวนการ สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ ครูต้องศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูบทบาท
ของนักเรียน ค าถามและค าแนะน าที่จะให้กับนักเรียนให้ชัดเจน และครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนที่จะได้รับการ
เรียนรู้ เพราะถ้านักเรียนไม่เข้าใจ อาจจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จ 
  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD ร่วมกับกระบวนการสร้างตัว
แบบ เชิงคณิตศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อนการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนท ากิจกรรมต้อง
ค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และพื้นฐานเดิมของนักเรียนแต่
ละคน ครู ควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆ กัน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได  ้แสดงออกถึงความสามารถของตน
ที่แตกต่างกัน โดยมีครูคอยเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
  4.  ขณะที่ท ากิจกรรมกลุ่มครูควรเตือนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวน
เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ 
  5.  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ร่วมกับ 
กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน
ได้มี ประสบการณ์ในการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชา และเกิดประโยชน์ทางด้านการน าไปใช้ หรือการค้นพบ
ความรู้ใหม่ 
              ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
                 1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณติศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
                 2. ควรศึกษาการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับสาระการเรยีนรู้อื่นๆ เพื่อขยายผลทาง
การศึกษาต่อไป 
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