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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 
 4)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 8) ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับ
ฉัน และข้อ 6) ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน และข้อ 5) ฉันอยากเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้มากกว่านี้ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 7 
students before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 7 students after learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion. 
To study the team work skill of grade 7 students after learning by STAD technique and To study the 
Attitudes toward mathematics of grade 7 students after learning by STAD technique. izThe samples 
of 30 students in grade 7 class 2 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 7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The grade 7 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 lesson plans 3 with an average score of learning are 
the second is lesson plan 5 and lesson plan 2 respectively. 
 4.  Grade 7 with attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 
high level. When considered a list of the text found that item 8) I have actively pursued additional 
knowledge about mathematics is always present, Average maximum. Second is 3) calculation about 
mathematics are simple for me, 6) I feel joy so much when I work and study about mathematics 
together with friends and 5) I need to learn about more mathematics respectively, than the 
previous.  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 น้ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
(Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
 การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู้ขึ้น การ
เรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ของผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้ นักเรียนจะเกิดทักษะหรือมีความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้ และยังเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้และไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ ดังนั้น การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม
ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่ดีที่สุดก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก (กรมวิชาการ, 2545 : 3) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะส าหรับวิชาที่เน้นค าถามแบบที่ต้องการค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบ Slavin 
(1995 : 2-7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีที่น าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชา และหลายระดับช้ัน 
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยทั่วไปสมาชิก 4 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนในกลุ่มต้องเรียนและรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็
ต่อเมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงท าให้นักเรียนช่วยเหลือพึ่งพากัน และสมาชิก
ในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการที่สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความส าเร็จทั้งของตนเองและความส าเร็จของกลุ่ม โดยการสอนเริ่มที่ครูให้ความรู้ 
ต่อจากนั้นแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน แล้วให้ท างานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน อธิบายวิธีเรียน การท าแบบฝึกหัดซึ่งกันและกัน ในช่วงการทดสอบนั้น จะให้ท าเป็นรายบุคคล ไม่
อนุญาตให้ช่วยเหลือกัน ในตอนท้ายจึงมีการค านวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม (Slavin, 1995 : 71-73) ส าหรับข้อดีของการ
จัดเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อ
กลุ่ม ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า 
ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น (สมจิตร หงส์สา, 2551 : 27) 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตร์แล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ การมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ด ีเนื่องจากเจตคติเป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้เรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน และมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง 
การวัดผลประเมินผลด้านเจตคติทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
(สสวท, 2555 : 188) 



 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูในการน า
รูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถน าคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
 4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
 
สมมติฐาน 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้
ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ไดแ้ก่ การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์
     - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
     - เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท้ังหมด 4 ห้อง จ านวน 118 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ( x  = 4.76 และ S.D. = 0.33) 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด าเนินการสร้าง
และหาคุณภาพ พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.73 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.79 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 0.91 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 
  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 
   2.2.3  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 
   2.2.4  กลุ่ม A-E ประกอบด้วย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 เศษส่วนและทศนิยม 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกต
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
  4.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม และ
แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 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 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจดัการ
  เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 30 8.43 3.89 

14.073* 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 30 16.50 1.96 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 14.073 
 
 
 



 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
  แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 30 16.50 1.96 15.00 4.190* 

* ระดับนัยส าคัญ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
16.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.96 และค่า t = 4.190 
 
 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 3.14 0.69 3.71 0.49 3.71 0.49 3.52 0.56 
2 3.57 0.53 3.86 0.38 3.57 0.53 3.67 0.48 
3 3.29 0.49 3.86 0.38 4.00 0.00 3.71 0.29 
4 3.43 0.79 3.86 0.38 3.71 0.49 3.67 0.55 
5 3.57 0.53 3.86 0.38 3.71 3.71 3.71 1.54 
6 3.14 0.38 3.57 0.53 3.57 0.53 3.43 0.48 
7 3.29 0.76 3.43 0.53 3.57 0.53 3.43 0.61 
8 3.14 0.69 4.00 0.00 3.57 0.53 3.57 0.41 

รวมทุกแผน 3.32 0.61 3.77 0.38 3.68 0.85   
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( x  = 3.77 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเป็นการแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม ( x  = 3.68 และ        
S.D. = 0.85) และความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ( x  = 3.32 และ S.D. = 0.61) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการ
จัดการเรียนรู้  ที่ 5 ( x  = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ( x  = 3.67 และ S.D. = 0.48) 
ตามล าดับ 
 
 



ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของ
  นักเ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 หลั งการจั ดการ เรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ เทคนิค STAD ในแต่ละ
  แผน 

แผนที่ X  S.D ระดับทักษะ 
1 3.52 0.56 ด ี
2 3.67 0.48 ดีมาก 
3 3.71 0.29 ดีมาก 
4 3.67 0.55 ดีมาก 
5 3.71 1.54 ดีมาก 
6 3.43 0.48 ด ี
7 3.43 0.61 ด ี
8 3.57 0.41 ด ี

รวม 3.59 0.61 ด ี
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอื
เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 3.59 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5           
( x  = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ( x  = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามล าดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 
1.  เนื้อหาวิชาคณติศาสตรม์ีความน่าสนใจ 4.47 0.63 มาก 
2.  ความรูเ้กี่ยวกับวิชาคณติศาสตร์ที่ฉันไดร้ับสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

4.27 0.64 มาก 

3.  การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 4.60 0.50 มากที่สุด 
4.  ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน และน่า
เบื่อ 

1.73 0.64 น้อย 

5.  ฉันอยากเรยีนวิชาคณติศาสตรใ์ห้มากกว่านี้ 4.57 0.57 มากที่สุด 
6.  ฉันรู้สึกสนุกเมื่อไดเ้รียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับ
เพื่อน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.57 0.63 มากที่สุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับ
วิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

4.70 0.53 มากที่สุด 

9.  ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 4.37 0.56 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 1.40 0.72 น้อยที่สุด 

รวม 3.93 0.59 มาก 
 



 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.93 และ S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 8) 
ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.70 
และ S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน และข้อ 6) ฉันรู้สึกสนุกเมื่อ
ได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน ( x  = 4.60 และ S.D. = 0.50) และข้อ 5) ฉันอยากเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้มากกว่านี้ ( x  = 4.57 และ S.D. = 0.57) 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 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 8) ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อ 3) การค านวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับ
ฉัน และข้อ 6) ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน และข้อ 5) ฉันอยากเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้มากกว่านี้ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 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 ส่วนคนที่เรียนไม่เก่ง
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 และงานวิจัยของสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 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 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้สมการและโจทย์ปัญหาตามแนวคิดของวิลสัน 
(Wilson) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้สมการและโจทย์ปัญหา ตาม
แนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.16 
 3.  ทักษะการท างานกลุ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 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
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี สร้อยวารี (2553 : บทคัดย่อ) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลาม
สันติชน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และงานวิจัยของสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : 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 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
แข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของกลุ่มได้ทันที ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนา
ความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suyanto (1999 : 3766-A) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตยอกจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนเทคนิค 
STAD มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของสมจิตร หงส์ษา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอน
ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการสอนด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
(STAD) มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมกลุม่ครผูู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและร่วมปรึกษากัน และ
คอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
 4.  ขณะที่ท ากิจกรรมกลุ่มครูควรเตือนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อนใน
กลุ่มอื่นๆ 
 5.  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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