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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD และเพ่ือศึกษา
เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ที่ในการท าวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังน้ี แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทา
โกรัส หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05.  
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปี
ทาโกรัส หลงัใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบท   ปีทา
โกรัส หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา พบว่า ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะเลิก
ท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแก้ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสไม่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อ 8 ความสุขกับ
การเรียนทฤษฎีบทปีทาโกรัส และ ข้อ 11 หลีกเลี่ยงที่จะตอบค าถามเกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8 
students before and after the learning bySTAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 8 studentsafter learning bySTAD technique with a 75 percent of the 
criterion.To study the team work skill of grade 8 students after learning by STAD technique and 
To study the Attitudes toward mathematics of grade 8 students after learning by STAD technique. 
The samples of 34 students in grade 8 class 2from SrinagarindraThe Princess Mother School 
KamphaengPhet, 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 8 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2. The grade 8 students got mathematics achievement after learningby STADtechnique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.Grade 8 has the teamwork skills. After learningby STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 3 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 5 and 8 respectively, 
the learning. 
 4.  Grade 8 with attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, 
overall very level STAD. When considering a list of text found to 3) ) I will not give up the work 
immediately when I can do thinking and I can do solving the Pythagorean theorem, Average 
maximum. Second is 8)  I am happy with study and 11) I will not avoid answering questions, than 
the previous.  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การด าเนินชีวิต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัด
ศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เน้ือหา
สาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส าหรับแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ไสว ฟักขาว (2556 : 3-4) ได้กล่าวว่า ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาทุกระดับต้องเปลี่ยนทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบด้ังเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากโลกแห่งความเป็นจริง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาแกน และประเด็น
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีทักษะชีวิต การท างาน และจัดระบบสนับสนุนการศึกษาที่จ าเป็น รวมทั้งจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ควรจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ในลักษณะการศึกษาเป็นรายบุคคลโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในชั้นเรียน ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  
 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มใช้เทคนิค STAD เป็นวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบ
ร่วมมือกัน เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจ (เจริญขวัญ น าพา. 2554 : 43) โดยมีหลักการ
จัดกิจกรรมที่ส าคัญดังน้ี คือ แบ่งผู้เรียน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมจะเริ่มต้นจากครูน าเสนอบทเรียน แล้วจึงให้นักเรียนท างานเป็นทีมหรือ
เปน็กลุ่ม และ เมื่อมั่นใจว่านักเรียนทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจึงท าการทดสอบย่อยโดยที่ไม่ให้นักเรียน 
ปรึกษาหารือกัน คะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อยของนักเรียนแต่ละคนจะถูกเปรียบเทียบกับ คะแนนฐาน 
จากน้ัน จึงน ามาคิดเปน็คะแนนเฉลี่ยแบบกลุ่ม ซี่งกลุ่มที่ท าคะแนนได้ดีที่สุดจะได้รับ ใบประกาศหรือรางวัล กิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้นจะด าเนินการเป็นวงจร โดยเริ่มต้นต้ังแต่ครูน าเสนอ บทเรียน การท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม และการท า
แบบทดสอบย่อย (Slavin. 1995 : 5) ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างาน 
ส่งเสริมในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนจะมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ท า และต้องมีความรู้สึกชอบในการ
เรียน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จมากกว่าเดิม  
 เจตคติเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหน่ึงที่ส าคัญ แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย แต่เป็นความ
โน้มเอียงทางจิตภายในแสดงออกให้เห็นได้โดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง นอกจากน้ียังกล่าวว่าเจตคติเป็นเรื่องราว
ของความชอบความไม่ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก และความเชื่อมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Thurstone.  
1967 : 479) ซึ่งสอดคล้องกับ Allport (1967 : 8) ที่ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติเป็นความพร้อมของจิตใจและการ



ท างานของระบบประสาท เกิดจากการได้รับประสบการณ์ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อบุคคล สิ่งต่างๆ และ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลน้ัน 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้เทคนิค STAD มาใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ ในเรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนกว่าเดิม และยังเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนว่ามีความบกพร่องในด้านใดและน าไปแก้ไขปรับปรุงในงานวิจัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD  
 4. เพ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเน้ือหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปี
ทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 
  1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
  2 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
  3 บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
 ด้านตัวแปร 
   ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร2์. 
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
3. เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 123 คน จาก 4 ห้อง 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 จ านวน 8 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ซึ่งพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.73 และ 0.35 ตามล าดับ 
จากน้ันปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในด้านสาระการเรียนรู้   
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ เพ่ือคัดเลือก 20 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ พบว่า ได้ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  ค่าความ
เชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.62 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80 และคา่
อ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.63 
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubirc) 
แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม ด้านที่ 2 การให้ความ
ช่วยเหลือในกลุ่ม ด้านที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเห็นขณะท างานกลุ่ม พบว่าได้ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง  
0.67 – 1.00 
  4. แบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) พบว่าได้ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีค่าเท่ากับ 0.24 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 2. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนน
ต่ าสุด โดยใช้เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัสดังน้ี 
  2.1  หาจ านวนนักเรียนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่มจ านวนกลุ่มหาได้จาก การน าจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 2 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มละ 4 คน 
จ านวน 6 กลุ่ม จะได้จ านวนกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่ม 
  2.2  ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม เพ่ือให้ได้กลุ่มที่สมดุลกัน ผู้วิจัยได้เรียงล าดับตาม
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรสั จากมากไปน้อย ดังน้ี 
  2.2.1  นักเรียนกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับที่ 1-8 
จ านวน 8 คน 



  2.2.2  นักเรียนกลุ่มคะแนนปานกลาง ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับที่ 9-
26จ านวน 18 คน 
  2.2.3  นักเรียนกลุ่มคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ล าดับที่ 27-34 
จ านวน 8 คน 
  2.2.4  ก าหนดให้ชื่อกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่ม ด้วยอักษรจาก A ถึง H จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม
โดยเริ่มจากนักเรียนคนที่เก่งที่สุดให้อยู่กลุ่ม A ไล่ลงมาเรือ่ยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่ 8 ให้อยู่กลุ่ม H และ
จากน้ันเริ่มใหม่ให้คนที่ 9 อยู่กลุ่ม H คนที ่10 อยู่กลุ่ม G ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 26 อยู่กลุ่มG ท าซ้ าด้วย
ระบบเข้ากลุ่มนี้จนถึงนักเรียนคนที่อ่อนที่สุด  
  2.2.5  กลุ่ม A-F ประกอบด้วย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส จากกลุ่มคะแนนสูงสุด 1 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุม่
คะแนนต่ าสุด 1 คน ส่วนกลุ่ม G-H ประกอบด้วย กลุ่มคะแนนสูงสุด 1 คน กลุ่มคะแนนปานกลาง 3 คน และจาก
กลุ่มคะแนนต่ าสุด 1 คน    
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ทฤทฏีบทปีทาโกรัส 
จ านวน 10 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และสงัเกตทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยใช้
แบบวัดทักษะการท างานกลุ่ม 
 4.  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส  
 5.  หลังจากทดสอบหลงัเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรสั โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้การทดสอบค่าที (One 
sample t-test) 
   3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ 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. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD วิเคราะห์ข้อค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 



  เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น  
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

การทดสอบ N x  S.D. t 
ก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 34 9.67 2.42 

27.523* 
หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 34 17 2.07 

 * ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส หลงัการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่า t = 27.523 
 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทปีทาโกรัส โดยหลัง
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบดังตารางที่ 2 
ตารางที่  2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n x  S.D. µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 34 17.00 2.07 15 5.622* 

 * ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.07 และค่า t = 5.622 
 

 3. ศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในแต่ละด้านทั้งหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที ่

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน 
ด้านท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านท่ี 2 
การให้ความช่วยเหลือ 

เพื่อนในกลุ่ม 

ด้านท่ี 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะท างานกลุ่ม 

1X  1S.D.  2X  2S.D.  3X  3S.D.  รวมX  รวมS.D.  

1 3.38 1.06 3.63 0.52 3.25 0.71 3.42 0.76 
2 3.50 0.53 3.38 0.52 3.13 0.64 3.33 0.56 



ตารางที่ 3 (ต่อ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที ่

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน ด้านท่ี 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านท่ี 2 
การให้ความช่วยเหลือ 

เพื่อนในกลุ่ม 

ด้านท่ี 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะท างานกลุ่ม 

1X  1S.D.  2X  2S.D.  3X  3S.D.  รวมX  รวมS.D.  

3 3.50 0.76 3.50 0.53 3.88 0.35 3.62 0.55 
4 3.38 0.52 3.25 0.71 3.13 0.64 3.25 0.62 
5 3.50 0.76 3.63 0.52 3.63 0.52 3.59 0.60 
6 3.25 0.46 3.38 0.52 3.38 0.74 3.33 0.57 
7 3.25 0.71 3.38 0.74 3.50 0.53 3.38 0.66 
8 3.25 0.71 3.5 0.76 3.63 0.52 3.46 0.67 

รวม 3.38 0.69 3.43 0.60 3.47 0.58   

 จากตารางที่ 3พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่มการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.47และ S.D. = 0.58)รองลงมาเป็นการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนในกลุ่ม ( x  = 3.43และ S.D. = 0.60)และความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ( x  = 3.38และ S.D. = 0.69) 
ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ 
S.D. = 0.55)รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ( x  = 3.59และ S.D. = 0.60)และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 (
x  = 3.46และ S.D. = 0.67)ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ STADในแต่ละแผน 

แผนที่ X  S.D ระดับทักษะ 

1 3.42 0.76 ดี 
2 3.33 0.56 ดี 
3 3.62 0.55 ดีมาก 
4 3.25 0.62 ดี 
5 3.59 0.60 ดี 
6 3.33 0.57 ดี 
7 3.38 0.66 ดี 
8 3.46 0.67 ดี 

รวม 3.42 0.62 ดี 
 
 จากตารางที่ 4พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 3.42และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.55) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ( x  = 
3.59และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ( x  = 3.46และ S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

 
 



 4. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 
1.ทฤษฎีบทปีทาโกรัสท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบ 
  และมีเหตุผล 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

2.ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัสไม่สามารถ 
  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.91 0.28 น้อยที่สุด 

3.ข้าพเจ้าจะเลิกท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคิดหรือ 
  แก้ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสไม่ได้ 

4.93 0.26 น้อยที่สุด 

4.ชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
5.สนุกกับการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส 4.32 0.47 มาก 
6.การสอนของครูท าให้ข้าพเจ้าต่ืนเต้นกับโจทย์ 
   ปัญหาใหม่ๆที่ท้าทาย 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

7.รู้สึกกังวลกับการสอบเน้ือหาเรื่องทฤษฎ ี
   บทปีทาโกรัส 

4.50 0.60 น้อยที่สุด 

8.ไม่มีความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปีทาโกรัส 4.92 0.26 น้อยที่สุด 
9.กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เรื่องทฤษฎี 
   บทปีทาโกรัสเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

4.32 0.47 มาก 

10.ชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส 4.50 0.60 มากท่ีสุด 
11.หลีกเลี่ยงที่จะตอบค าถามเกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส 4.91 0.28 น้อยที่สุด 
12.ข้าพเจ้าไม่อยากเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
   เพราะไม่ชอบครูที่สอนคณิตศาสตร ์

4.90 0.26 น้อยที่สุด 

13.ทฤษฎีบทปีทาโกรัสเป็นเน้ือหาที่มีประโยชน์และ 
  น่าเรียน 

4.45 0.601 มากท่ีสุด 

14.การแก้ปัญหาของทฤษฎีบทปีทาโกรัส จะช่วยฝึก  
  การคิดอย่างเป็นระบบ 

4.34 0.69 มาก 

15.ข้าพเจ้าไม่ชอบเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
   เพราะเป็นวิชาท่ีเข้าใจยาก 

4.34 0.69 น้อย 

รวม 4.66 0.81 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่ม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.66 และ S.D. = 0.81) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะเลิกท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแก้ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ไม่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ ข้อ 8 ความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปีทาโกรัส (
x  = 4.92 และ S.D. = 0.26) และ ข้อ 11 หลีกเลี่ยงที่จะตอบค าถามเกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส ( x  = 4.91 

และ S.D. = 0.28) ตามล าดับ 

 

 



อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 แสดงให้เห็นว่า 
การเรียนการสอนแบบ STAD ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แคทลียา ใจมูล (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
เทคนิค STAD จากการทดลองพบว่า การทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.90 คิดเป็นร้อยละ 83.00 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวดี สร้อยวารี (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเชงซ้อน โดยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 แสดงให้
เห็นว่า สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. ทักษะการท างานเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ STAD พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนและพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือกันว่าเป็นแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีความส าคัญที่จะช่วยให้กลุ่ม
ประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลว ดังน้ันสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวดี สร้อยวารี (2553, บทคัดย่อ) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรีย์วรรณ ปะ
ระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนน
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 4. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีข้ึน โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย การเรียนการสอนแบบ STAD เป็นการส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการฝึกความสามัคคี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบในการท างาน มีจริยธรรมคุณธรรมด้านความมีน้ าใจ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของSuyanto(1999 : 3766-A) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตยอกจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ



การสอนเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร หงส์สา 
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนด้วยเทคนิค STAD กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนด้วยเทคนิค STAD มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกครูควรชี้แจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและร่วมปรึกษา
กัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง 
  4.  ขณะที่ท ากิจกรรมกลุ่มครูควรเตือนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไม่ให้
รบกวนเพ่ือนในกลุ่มอื่นๆ 
  5.  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพ่ือให้นักเรียนทราบผลงาน
ของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในตัวแปรอื่น เช่นความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่จ า เป็นในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
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