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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  ก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 กับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาเจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที                                                                                                              
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 
รองลงมาคือ ฉันคิดว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ  และข้อฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อนตามล าดับ 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement in fraction and 
Decimal of Grade 7 students before and after the learning by STAD technique. To compare the 
mathematics achievemen in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD 
technique with a 75 percent of the criterion. To study the team work skill in fraction and decimal of 
Grade 7 students after learning by STAD technique and To study the Attitudes toward mathematics 
in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of 42 
students in Grade 7 class 2 from Of Wat Thai Chumphon School (Dam rong pra cha san) Muang 
District, Sukhothai, 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 7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The Grade7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  Grade 7 has the teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 5 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 3 and 2 respectively, the 
learning. 
 4.  Grade 7 with attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 
very level STAD. When considering a list of text found to 3)   I'm willing to explain the math content 
to my friends second article 8)  I think the content of math is interesting . Article 1) I was fun to learn 
about math and running with friends respectively . 
   
The keyword:  Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/   
   Attitudes toward mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ใน อนาคต มนุษย์มองเห็น
คุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา มนุษย์ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อความอยู่รอดในสังคม การรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
และความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ (Martin, 2010) การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เป็นการเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลเมืองส าหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อ สะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสรุปทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1)  ทักษะการเรียนรู้และ 
นวัตกรรม ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือท างาน การคิดเชิงวิพากษ์ และการ
แก้ไขปัญหา 2)  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ 3) ทักษะชีวิตและการท างาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดท าขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาน า ไปเป็นกรอบ และทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตร์ หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์   เป็นตัวกลางใน
การสื่อสาร ผ่านกระบวนการคิด การค านวณ และสังเกตอย่างรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันไปเป็นไปตามล าดับขั้นความยากง่าย( ปภณ ตั้งประเสริฐ, 2558) สภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ปัจจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ คือ ปัญหาที่ตัวนักเรียน เช่น 
นักเรียนขาดความรู้พื้นฐาน นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ความสนใจและทัศนคติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยจึงอยู่ในเกณฑ์ ไม่น่าพอใจ (กนกศรี วิลาวัลย์, 2553)  จากรายงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ของของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารง
ประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 6 ห้องเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ 
 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่
เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ร่วมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนน
ความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคล เรียกว่า คะแนนฐาน (อทิติยา สวยรูป, 2556) จากปัญหาที่กล่าวมาผู้ศึกษาจึงน า การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 42 คน ที่
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ และเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 



วัตถุประสงค์การวิจัย                                                                                                                     
 1.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนกบัหลังเรียน                                                                                                                            
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 กับเกณฑ ์
  3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4.   เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง 
เศษส่วนและทศนยิม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน
และทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องเศษส่วน
และทศนิยม   ซึ่งน าเสนอเนื้อหา 8 เรื่อง  
 ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น ได้แก่   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
   ตัวแปรตาม ได้แก่   -    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
               -    ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
                       -    เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรยีนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 
6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 245 คน                                                                                                                                            
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรยีนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 
1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 42  คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม      
 
 
 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 



เคร่ืองมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   ( x  = 
3.62 และ S.D. = 0.48) 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพ พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.70 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.21 – 0.41 
 3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม ด้านที่ 2 การให้ความช่วยเหลือในกลุ่ม ด้านที่ 3 การ
แสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
 4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า 
IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีค่าเท่ากับ 0.72 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 
 2.  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้
เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ดังนี ้
  2.1  หาจ านวนนักเรียนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม จ านวนกลุ่มหาได้จาก การน าจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/2 จ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 2 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มละ 4 คน จ านวน 8 กลุ่ม จะได้จ านวน
กลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม 
  2.2  ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม เพื่อให้ได้กลุ่มที่สมดุลกัน ผู้วิจัยได้เรียงล าดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม จากมากไปน้อย ดังนี้ 
   2.2.1   นักเรียนกลุ่มคะแนนสูงสุดได้แก่ นักเรียนท่ีมีคะแนน ล าดับที ่1-10จ านวน10คน  
   2.2.2   นักเรียนกลุ่มคะแนนปานกลางได้แก่ นักเรียนท่ีมีคะแนน ล าดับที ่11-32  จ านวน 22 คน 
   2.2.3   นักเรียนกลุ่มคะแนนต่ าสุดได้แก่ นักเรียนท่ีมีคะแนน ล าดับที่ 33-42   จ านวน10 คน 
   2.2.4   ก าหนดให้ช่ือกลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม ด้วยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเก่งท่ีสุดให้อยู่กลุ่ม A ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่10 ให้อยู่กลุ่ม J และจากนั้นเริ่มใหม่ให้
คนที่ 11 อยู่กลุ่ม J คนที่ 12 อยู่กลุ่ม I ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 32 อยู่กลุ่ม I ท าซ้ าด้วยระบบเข้ากลุ่มนี้จนถึง
นักเรียนคนท่ีอ่อนท่ีสุด  
   2.2.5   กลุ่ม A-H ประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม จากกลุ่มคะแนนสูงสุด 2 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 2 คน 
ส่วนกลุ่ม I-J ประกอบด้วย กลุ่มคะแนนสูงสุด 2 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 2 คน  
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกต
ทักษะการท างานกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานกลุ่ม 
 4.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 
  4.1  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  
  4.2  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้
เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ดังน้ี 



   4.2.1  หาจ านวนนักเรียนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม จ านวนกลุ่มหาได้จาก การน าจ านวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 2 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มละ 4 คน จ านวน 8 กลุ่ม 
จะได้จ านวนกลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม 
   4.2.2  ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม เพื่อให้ได้กลุ่มที่สมดุลกัน ผู้วิจัยได้เรียงล าดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม จากมากไปน้อย ดังนี้ 
 นักเรียนกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับท่ี 1-10จ านวน 10 คน 
 นักเรียนกลุ่มคะแนนปานกลาง ได้แก่ นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ล าดับที่ 11-32 จ านวน 22 คน 
 นักเรียนกลุ่มคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับท่ี 33-42จ านวน 10 คน 
   4.2.3  ก าหนดให้ช่ือกลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม ด้วยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเก่งท่ีสุดให้อยู่กลุ่ม A ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่10 ให้อยู่กลุ่ม J และจากนั้นเริ่มใหม่ให้
คนที่ 11 อยู่กลุ่ม J คนที่ 12 อยู่กลุ่ม I ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 32 อยู่กลุ่ม I ท าซ้ าด้วยระบบเข้ากลุ่มนี้จนถึง
นักเรียนคนที่อ่อนที่สุด  
   4.2.4  กลุ่ม A-H ประกอบด้วย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม จากกลุ่มคะแนนสูงสุด 2 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 2 คน 
ส่วนกลุ่ม I-J ประกอบด้วย กลุ่มคะแนนสูงสุด 2 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุ่มคะแนนต่ าสุด 2 คน  
  4.3  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องทศนิยมและเศษส่วน 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกต
ทักษะการท างานกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานกลุ่ม 
  4.4  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค 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 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 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.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน  และหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 42 7.73 3.329 

17.949* 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 42 16.17 0.935 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 17.949 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 42 16.17 0.935 15.00 8.088* 

* ระดับนัยส าคัญ .05 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 16.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.935 และค่า t = 8.088 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADในแต่ละด้านท้ังหมด 8 แผน 

แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้
ที ่

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน ด้านที่ 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านที่ 2 
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 
เพ่ือนในกลุ่ม 

ด้านที่ 3 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็น 
ขณะท างานกลุ่ม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 
1 3.12 0.66 3.71 0.45 3.69 0.41 3.50 0.50 
2 3.55 0.54 3.85 0.36 3.59 0.52 3.85 0.47 
3 3.29 0.46 3.84 0.39 4.12 0.10 3.75 0.31 

 
 
 



ตารางที่ 3 (ต่อ) 

แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้
ที ่

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน ด้านที่ 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านที่ 2 
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 
เพ่ือนในกลุ่ม 

ด้านที่ 3 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็น 
ขณะท างานกลุ่ม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 
4 3.39 0.78 3.85 0.36 3.72 0.49 3.65 0.54 
5 3.57 0.53 3.86 0.38 3.72 3.72 3.71 1.54 
6 3.12 0.38 3.58 0.54 3.58 0.54 3.42 0.48 
7 3.29 0.75 3.45 0.54 3.58 0.54 3.43 0.61 
8 3.18 0.69 4.01 0.00 3.58 0.53 3.62 0.50 
รวมทกุแผน 3.31 0.59 3.76 0.37 3.69 0.85   

 
 จากตารางที่3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( x  = 3.76 และ S.D. = 0.37) รองลงมาเป็นการแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม ( x  = 3.69 และ S.D. = 
0.85) และความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ( x  = 3.31 และ S.D. = 0.59) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.85 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือแผนการจัดการ
เรียนรู้  ท่ี 5 ( x  = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ( x  = 3.75 และ S.D. = 0.31) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของ 
       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในแต่ละแผน 

แผนที่ X
 S.D ระดับทักษะ 

1 3.53 0.56 ด ี
2 3.66 0.48 ดีมาก 
3 3.71 0.29 ดีมาก 
4 3.65 0.55 ดีมาก 
5 3.72 1.54 ดีมาก 
6 3.41 0.48 ด ี
7 3.42 0.61 ด ี
8 3.56 0.41 ด ี
รวม 3.58 0.61 ด ี

 
 จากตารางที4่ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.72 และ    S.D. =1.54) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ( x  = 
3.71 และ S.D. = 0.29) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48) ตามล าดับ 
   
 



               4.การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
ตารางที่ 5   แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียน                           
               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 
1.  ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
ร่วมกับเพื่อน 

4.21 0.41 มาก 

2.  ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน และ
น่าเบื่อ 

1.28 0.45 น้อยที่สุด 

3.  ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 4.83 0.37 มากที่สุด 
4.  ฉันสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.21 0.41 มาก 

5.  ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ง่าย 1.71 0.45 น้อย 
6.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

1.07 0.26 น้อยที่สุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.66 0.47 มากที่สุด 
8.  ฉันคิดว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.59 0.49 มากที่สุด 
9.  ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกวัน 3.83 0.43 มาก 
10. ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.09 0.37 มาก 
รวม 4.09 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่ 5พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มเีจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.09 และ S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 3. ฉันยินดี
ที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง ( x  = 4.83 และ S.D. = 0.37) รองลงมา  คือ ข้อ 8. ฉันคิดว่าเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ( x  = 4.59 และ S.D. = 0.49)  และข้อ 1. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน ( x  = 4.21 และ S.D. = 0.41)  ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 
รองลงมาคือ ข้อฉันคิดว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ  และข้อฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อนตามล าดับ 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คือ การเรียนทีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันในระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีขั้นตอน ในการจัดการเรียนรู้ไม่ซับซ้อนและสามารถ
ประยุกต์ ใช้สอนกับทุกรายวิชาโดยจัดการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่ม การเรียนตามขั้นตอนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ โดยมีนักเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน ที่มีความสามารถคละกัน คือ เก่ง ปาน
กลาง อ่อน เรียนร่วมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนนความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคล เรียกว่า คะแนน  จึงมีผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา  พระโรจน์ (2551 : บทคัดย่อ) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรูปแบบ STAD และเรียนรู้ตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของคา ม่วน สิดประเสิด (2556) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสามัคคี อ าเภอหลวงน้า ทา จังหวัดหลวงน้า ทา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใช้
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท า
ให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และงานวิจัยของอนันต์ บุตรศรีเมือง (2550 : 87) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ (E1) 
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 3.  ทักษะการท างานกลุ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็น
กัน เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยปลูกฝังทักษะในการ
ท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และชไมพร  รังสิยานุพงศ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่มและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ผล



การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
 4.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
แข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของกลุ่มได้ทันที ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้ผู้เรี ยนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนา
ความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2557) ที่ว่า การกระท า ใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
อีกส่วนการกระท า ที่ไม่มีการเสริมแรง แนวโน้มที่ความถี่ของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด การเสริมแรงที่
แปรเปลี่ยนท า ให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัว การให้แรงเสริมหรือให้รางวัล สามารถช่วยปรับหรือ
ปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้ ดังนั้น นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวน้ีในวิชาคณิตศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของไมตรี พุทธขันธ์ (2555) ได้ท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า                
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3  ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและร่วมปรึกษา
กัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
  1.4  ขณะที่ท ากิจกรรมกลุ่มครูควรเตือนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวน
เพื่อนในกลุ่มอื่น ๆ 
  1.5  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงาน
ของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเรื่องอื่น หรือในระดับชั้นอื่น ๆ 
  2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์เชาวน์อารมณ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 
กนกศรี วิลาวัลย์. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเชิงซ้อน โดยวิธีการจัดการ
 เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลาม
 สันติชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).    ก                 ษ          า             2551. กรุงเทพมาหานคร 
ค าม่วน สิดประเสิด. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนของ 
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และ การจัดการเรียนรู้แบบ 
             ปกต.ิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน – คณิตศาสตร์.เชียงราย.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักวิทยบริการฯ. 
ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปรีดา พระโรจน์. (2551 : 65-98). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยุกต์ และ  
           ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนรูปแบบ STAD   
           และเรียนรู้ตามปกต.ิกรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ. 
ไมตรี พุทธขันธ.์ (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ 
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบ 
            ปกต.ิ วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏ 
              อุบลราชธาน.ี 
สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรูก้ารหารและ พฤติกรรมการ 
            ท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD.วิทยานิพนธ ์
              ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
อนันท์ บุตรศรีเมือง. (2550). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง ตัวประกอบของจ านวนนับ. การศึกษา ค้นคว้าอิสระ การศึกษา 
              มหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
Martin (2010) .Insulin-like growth factor binding protein-2 and -4 mRNA. expression in  
            bovine ovarian follicles: effect of gonadotropins and developmental status  
            Endocrinology. 

 
 
 


