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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD กับเกณฑ์ ร้อยละ75 เพื่อศึกษา
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD และเพื่อศึกษาเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายแผน พบว่า ทักษะการท างานเป็น
กลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นทักษะการท างานเป็นกลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
และทักษะการท างานเป็นกลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 

4.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูมีความตั้งใจ
สอนและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และครูสอนเข้าใจและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนตามล าดับ 

 
 ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน  ผ 
   เป็นกลุ่ม และ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 
3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) 



Abstract 
The objectives of this study were (1) to compare a before and after of using STAD technique of 

the achievement of mathematics subject of grade 8 (2) to compare the achievement of mathematics 
subject grade 8 students after using STAD technique with the criteria of 75 percent and to study attitude  
of grade 8  to mathematics subject after using STAD technique. The sample consisted of 40 grade 8 class 
2 students of Watthaichumpol municipality school in the second semester in academic year 2017, 
obtained by using cluster random sampling. The instruments used for data collection were STAD  
cooperative lesson plan, the mathematics achievement test, group work test and attitude test. Analyzing 
the data by using the mean, standard deviation and T score test.  

Research findings were as follows:  
 1.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

the previous statically significant at the level 0.5 
 2.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

75 percent statically significant at the level 0.5  
 3.  In overall, grade 8 students had group work skill in a good  
 4.  The attitude with mathematics subject for grade 8after using STAD cooperative lesson plan 

in agreeing level in overall  
 
The keyword: Collaborative learning/ Achievement in mathematics/ Group work skills/  c  
    Attitudes toward mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่าง

รวดเร็วมีการแข่งขันสูงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป 
ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าว
ไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) เป็นการที่สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อความส าเร็จทั้งของตนเองและความส าเร็จของกลุ่ม โดยการสอนเริ่มที่ครูให้ความรู้ ต่อจากนั้นแบ่งผู้เรียนเป็น
กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกันแล้วให้ท างานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันอธิบายวิธีเรียน การ
ท าแบบฝึกหัดซึ่งกันและกัน ในช่วงการทดสอบนั้น จะให้ท าเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกัน ในตอนท้ายจึงมีการ
ค านวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม (Slavin. 1995 : 71-73) ส าหรับข้อดีของการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สามารถสรุปได้
ดังนี้ คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้
ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น (สมจิตร หงส์สา. 2551 : 27) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จในการศึกษาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เท่าที่ควรโดนเฉพาะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นนักเรียนยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ต่ าส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ต่ าด้วยผูว้ิจัยเห็นว่าการศึกษาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นั้นครูควรมีการน ารูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จึงสนใจที่จะน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้เทคนิคSTAD กับเกณฑ์ ร้อยละ75 

3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD 
4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD 

 
 



สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD สูง

กว่าก่อนเรียน 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้มือเทคนิคSTAD 

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เนื้อหา 
 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง โดยมีเนื้อหาต่อไปนี้ 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

 -  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ    
 -  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

(ด ารงประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 140 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจ านวนนักเรียน 40 คน จ านวน 1 
ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 

 
 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม   
- เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 

จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า อยูใ่นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.76 และ  
S.D.= 0.37) 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรงโดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33-
1.00  ค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20)  มีค่าเท่ากับ 0.795 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.43-0.79
และ ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.32 

3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ด้าน 
ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม ด้านท่ี 2 การให้ความช่วยเหลือในกลุ่ม ด้านที่3 การแสดงความคิดเห็นขณะ
ท างานกลุ่ม ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ 
ครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.526 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของจ านวนจริง 
2.  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่

แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้เกณฑ์ตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวจ านวนจริง 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสงัเกตทักษะ
การท างานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

4.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวจ านวนจริง 
5.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริงของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริงของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือSTAD ใช้การทดสอบค่าที  (t-test Dependent) 

3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(STAD) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 



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 2 หลังการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (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.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ แ
 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

การทดสอบ n x  S.D. t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 40 8.78 2.17 

21.522* 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 40 16.43 0.74 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 23.373  
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD กับเกณฑ์ ร้อยละ75  
ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  แ
 ร่วมมือ STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 40 16.43 0.74 15.00 12.061* 

* ระดับนัยส าคัญ .05 



จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 และค่า t = 12.061 

3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
STAD 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ัน ป
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STADในแต่ละด้านท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ี 

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทุกด้าน 
ด้านที่ 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม 

ด้านที่ 2 
การให้ความ
ช่วยเหลือ 

เพ่ือนในกลุ่ม 

ด้านที่ 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะท างานกลุม่ 

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

1 3.00 0.53 3.62 0.51 3.62 0.51 3.41 0.51 
2 3.50 0.53 3.75 0.46 3.62 0.51 3.62 0.50 
3 3.25 0.46 3.87 0.35 3.87 0.35 3.66 0.38 
4 3.37 0.74 3.62 0.74 3.75 0.46 3.58 0.64 
5  3.50  0.53  3.75  0.46  3.75  0.46  3.66  0.48  
6  3.37  0.51  3.62  0.51  3.62  0.51  3.53  0.51  
7  3.50  0.53  3.37  0.51  3.62  0.51  3.49  0.51  
8  3.25  0.46  3.87  0.35  3.62  0.51  3.58  0.44  

รวมทุกกลุ่ม  3.34  0.53  3.68  0.48  3.68  0.47    

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  
( x  = 3.68 และ S.D. = 0.47) รองลงมาเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( x  = 3.68 และ S.D. = 0.48) และความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ( x  = 3.34 และ S.D. = 0.53) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ 5 ( X  = 3.66 
และ S.D. = 0.48) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ัน ป
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STADในแต่ละแผน 
 



แผนที่ X  S.D ระดับทักษะ 

1 3.41 0.51 ดี 
2 3.62 0.50 ดีมาก 
3 3.66 0.38 ดีมาก 
4 3.58 0.64 ดี 
5 3.66 0.48 ดีมาก 
6 3.53 0.51 ดี 
7 3.49 0.51 ดี 
8 3.58 0.44 ดี 

รวม 3.56 0.49 ดี 

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการท างานกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 3.56 และ  
S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณารายแผนการจัดการเรียนรู้จากมากไปน้อย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม
เฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สงูที่สุด อยู่ในระดับดีมาก ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเป็นคะแนนทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 อยู่ในระดับ ดี ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.48) ส่วนคะแนนทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ต่ าที่สุด อยู่ในระดับดี ( X  = 3.41 และ S.D. = 0.51) 

4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ ป
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบัน 

3.88 0.91 มาก 

2. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.18 0.63 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจยากและน่าเบื่อ 2.60 0.49 ปานกลาง 
4. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
อยู่เสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. การสอนของครูท าให้ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆที่ท้าทาย 4.13 0.79 มาก 
6. อุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ข้าพเจ้าเรียนอย่างสนุกสนาน 4.03 0.48 มาก 
7. การสอนของครูท าให้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ 2.93 1.09 ปานกลาง 
8. ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  การสอนของครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าเบื่อ 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. ข้าพเจ้าอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่นๆ 4.18 0.38 มาก 

รวม 3.52 0.64 มาก 



จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ STAD โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x  = 3.52และ S.D. = 0.64)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 10.  
ข้าพเจ้าอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่นๆมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.18 กับ S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ข้อ 2. วิชา
คณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล( x  = 4.18 และ S.D. = 0.63) และข้อ 5.  การสอนของครูท าให้
ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆที่ท้าทาย ( x  = 4.13 และ S.D. = 0.79) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายแผน พบว่า ทักษะการท างานเป็น
กลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นทักษะการท างานเป็นกลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
และทักษะการท างานเป็นกลุ่มในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตามล าดับ 

4.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูมีความตั้งใจ
สอนและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และครูสอนเข้าใจและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(STAD) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) นั้น เป็นการเพิ่มทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียนทุกคนให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคี และไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน จนเกิดความส าเร็จในที่สุด 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ  อาโน(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูป
เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
เกณฑ์ของโรงเรียนที่ก าหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์วรรณ 
ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้
การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 2.  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรีรตัน ์ พันธุมะโน (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องก าหนดการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยกลุม่ร่วมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบว่า แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือ่งก าหนดการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยกลุม่ร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 81.50/80.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื่อง
ก าหนดการเชิงเส้น ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวร้้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์  นามบุญลา(2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา จากการจัดดารเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ผลการศึกษาพบว่า การคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนาหลัง
การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เมื่อเทียบกับเกณฑร์้อยละ 60 นักเรียนมีการคดิวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น และพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการร่วมกันท างานของ
สมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยทีส่มาชิกทุกคนน้ันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวาง
แผนการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชไมพร  รังสิยานุพงศ์(2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่มและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์วรรณ ปะระมสัโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการ
เรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน 
มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 4. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือ 
(STAD) พบว่านักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย จะเหน็ได้ว่านักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือเพื่อนในกลุม่อย่างเต็มที่เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไมตรี  พุทธขันธ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ผลการศึกษา พบว่า เจตคตขิองนักเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ หลังจากได้รบัการสอนแบบร่วมมือตาม
รูปแบบ STAD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  



( ̅                 ) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร  รังสิยานุพงศ์(2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน พฤติกรรมการท างานกลุม่และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่งความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ับวิธีการสอนแบบ STAD มีเจตคตติ่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ในขณะการท างานกลุ่มครูผู้สอนควรเข้าไปกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันในกลุ่มอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนทุกคน

ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ตลอดเวลา 
2. ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบคะแนนของตนเอง

และคะแนนกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาค้นคว้าผลการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ STAD กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความ คงทนในการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา  คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อน ามา
พัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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