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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนกับหลังเรียน เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวน

และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือศึกษาเจตคติ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชเทคนิคการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ี

ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที                                                                                                              

  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 
รองลงมาคือ คิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ  และรูสึกสนุกเมื่อไดเรยีนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณติศาสตร
รวมกับเพ่ือนตามลําดับ 
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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 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อตองเผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆ ท่ีรออยูใน อนาคต มนุษยมองเห็น

คุณคาอเนกอนันตของการศึกษา มนุษยตองเรียนรูทักษะใหมเพ่ือความอยูรอดในสังคม การรับรูถึงความเปลี่ยนแปลง

และความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู (Martin, 2010) การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

เปนการเรียกรองใหเตรียมความพรอมพลเมืองสําหรับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ สะทอนความเปนไปไดในดานตางๆ ของการ

เรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสรุปทักษะการเรียนรูท่ีจําเปน ในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและ 

นวัตกรรม ไดแก การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การสื่อสารและการรวมมือทํางาน การคิดเชิงวิพากษ และการ

แกไขปญหา ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) และทักษะชีวิตและการทํางาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุง

พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปน กําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน

ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จัดทําข้ึนเพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานระดับทองถ่ินและสถานศึกษา

นําไปเปนกรอบ และทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 คณิตศาสตร หมายถึงภาษาท่ีใชในการสื่อสารประเภทหน่ึงท่ีใชตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ  เปนตัวกลางใน

การสื่อสาร ผานกระบวนการคิด การคํานวณ และสังเกตอยางรอบคอบ เปนไปตามระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกันไปเปนไปตามลําดับข้ันความยากงาย (ปภณ ตั้งประเสริฐ, 2558) สภาพการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรเน่ืองมาจากปญหาหลายประการ คือ ปญหาท่ีตัวนักเรียน เชน 

นักเรียนขาดความรูพ้ืนฐาน นักเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร ความสนใจและทัศนคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยจึงอยูในเกณฑ ไมนาพอใจ (กนกศรี วิลาวัลย, 2553)  จากรายงานดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษาท่ีผานมา ของของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง

ประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 6 หองเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรยังไมเปนท่ีนา

พอใจ 

 การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีช่ือเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซึ่งกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนท่ี

เรียนเกง 1 คน นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนท่ีเรียนออน 1 คน รวมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนน

ความรูพ้ืนฐานของแตละบุคคล เรียกวา คะแนนฐาน (อทิติยา สวยรูป, 2556) จากปญหาท่ีกลาวมาผูศึกษาจึงนํา การ

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มาพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจมากข้ึนในการเรียน รายวิชา

คณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ท่ี

ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) ดวยการเรียนการสอนแบบกลุม

รวมมือ STAD ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได และเปนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 
 



839 
 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนกับหลังเรียน                                                                                                                            
 2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 กับเกณฑ 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4.   เพ่ือศึกษาเจตคตติอคณิตศาสตรหลงัการใชเทคนิคการเรียนรูแบบกลุมรวมมอืเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง 

เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน

และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 

  

ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 เรื่องเศษสวน
และทศนิยม   ซึ่งนําเสนอเน้ือหา 8 เรื่อง  
 ตัวแปร 

   ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  

   ตัวแปรตาม ไดแก   -    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

               -    ทักษะการทํางานเปนกลุม 

                       -    เจตคตติอคณิตศาสตร  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรยีนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดาํรงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 
6 หองเรียน นักเรียนจํานวน 245 คน                                                                                                                                            
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรยีนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดาํรงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 
1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42  คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม      
 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนกลุม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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 เคร่ืองมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวย
การเรียนรูท่ี 1 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.41 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 3 การ
แสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
 4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา 
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.72 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
 2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังน้ี 
  2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม จะไดจํานวน
กลุมท้ังหมด 10 กลุม 
  2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดบัตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังน้ี 
   2.2.1   นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุดไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 1-10จํานวน10คน  
   2.2.2   นักเรียนกลุมคะแนนปานกลางไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 11-32  จํานวน 22 คน 
   2.2.3   นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุดไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 33-42   จํานวน10 คน 
   2.2.4   กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี10 ใหอยูกลุม J และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 11 อยูกลุม J คนท่ี 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  
   2.2.5   กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณติศาสตร 
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน 
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน  
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม 
 4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
  4.1  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม  
  4.2  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรยีนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังน้ี 
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   4.2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม 
จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 10 กลุม 
   4.2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังน้ี 
 นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 1-10จํานวน 10 คน 
 นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 11-32 จํานวน 22 คน 
 นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 33-42จํานวน 10 คน 
   4.2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี10 ใหอยูกลุม J และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 11 อยูกลุม J คนท่ี 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  
   4.2.4  กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน 
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน  
  4.3  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องทศนิยมและเศษสวน 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม 
  4.4  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑการแปลความหมาย 
  คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
  คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
  คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑการแปลความหมาย 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอน  และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 42 7.73 3.329 

17.949* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 42 16.17 0.935 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 17.949 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

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

 * ระดับนัยสําคัญ .05 
 จากตารางท่ี 2  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 16.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.935 และคา t = 8.088 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STADในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจัดการ
เรียนรูท่ี 

 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน ดานท่ี 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางาน

กลุม 

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

1.  เศษสวนและการ
เปรียบเทียบเศษสวน                                                                   

3.12 0.66 3.71      0.45 3.69 0.41 3.50 0.50 

2.  การบวกและการ 
ลบเศษสวน                                                                                                       

3.55 0.54 3.85     0.36   3.59   0.52 3.85 0.47 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

แผนการจัดการ 
เรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางานกลุม 

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

3.  การคูณเศษสวน                                                                                                                                  3.29 0.46 3.84 0.39 4.12 0.10 3.75 0.31  
4.  การหารเศษสวน                                                                                                                                                    3.39 0.78 3.85 0.36 3.72 0.49 3.65 0.54 
5.  การบวกและการ
ลบทศนิยม                                                                                   

3.57 0.53 3.86 0.38 3.72 3.72 3.71 1.54 

6.  การคูณทศนิยม                                                                                                                    3.12 0.38 3.58 0.54 3.58 0.54 3.42 0.48 
7.  การหารทศนิยม                                                                                                                        3.29 0.75 3.45 0.54 3.58 0.54 3.43 0.61 
8.  ความสัมพันธ
ระหวางทศนิยมและ
เศษสวน 

3.18 0.69 4.01 0.00 3.58 0.53 3.62 0.50 

รวมทุกแผน 3.31 0.59 3.76 0.37 3.69 0.85   

 
 จากตารางท่ี3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( x  = 3.76 และ S.D. = 0.37) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x  = 3.69 และ S.D. = 
0.85) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.31 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.85 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือแผนการจัดการ
เรียนรู  ท่ี 5 ( x  = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ( x  = 3.75 และ S.D. = 0.31) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทักษะการทํางานเปนกลุมของ 
       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X
 

S.D ระดับทักษะ 

1.  เศษสวนและการ
เปรียบเทียบเศษสวน                                                                   

3.53 0.56 ดี 

2.  การบวกและการลบ
เศษสวน                                                                                                       

3.66 0.48 ดีมาก 

3.  การคูณเศษสวน                                                                                                                                  3.71 0.29 ดีมาก 
4.  การหารเศษสวน                                                                                                                                                    3.65 0.55 ดีมาก 
5.  การบวกและการลบทศนิยม                                                                                   3.72 1.54 ดีมาก 
6.  การคูณทศนิยม                                                                                                                    3.41 0.48 ดี 
7.  การหารทศนิยม                                                                                                                        3.42 0.61 ดี 
8.  ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
ทศนิยมและเศษสวน 

3.56 0.41 ดี 

รวม 3.58 0.61 ดี 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.72 และ    S.D. =1.54) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ( x  = 
3.71 และ S.D. = 0.29) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
  
               4.การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD 

 

ตารางท่ี 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียน                           

               ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.  ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับเพ่ือน 

4.21 0.41 มาก 

2.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ียาก มีความซับซอน และ
นาเบ่ือ 

1.28 0.45 นอยท่ีสุด 

3.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.83 0.37 มากท่ีสุด 
4.  ฉันสามารถนําความรูเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.21 0.41 มาก 

5.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีงาย 1.71 0.45 นอย 
6.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคยเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 

1.07 0.26 นอยท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.66 0.47 มากท่ีสุด 
8.  ฉันคิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
9.  ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรทุกวัน 3.83 0.43 มาก 
10. ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 4.09 0.37 มาก 

รวม 4.09 0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.09 และ S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3. 
ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง ( x  = 4.83 และ S.D. = 0.37) รองลงมา  คือ ขอ 8. ฉันคิดวา
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ ( x  = 4.59 และ S.D. = 0.49)  และขอ 1. ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน ( x  = 4.21 และ S.D. = 0.41)  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
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 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 
รองลงมาคือ ขอฉันคิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ  และขอฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชา
คณิตศาสตรรวมกับเพ่ือนตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ การเรียนทีจัดใหผูเรียนไดเรียนเปนกลุมคละกันในระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีข้ันตอน ในการจัดการเรียนรูไมซับซอนและสามารถ
ประยุกต ใชสอนกับทุกรายวิชาโดยจัดการเรียนรูออกเปนกลุม การเรียนตามข้ันตอนการเรียนแบบกลุมรวมมือ โดยใช
เทคนิคแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ โดยมีนักเรียนเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถคละกัน คือ เกง ปาน
กลาง ออน เรียนรวมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนนความรูพ้ืนฐานของแตละบุคคล เรียกวา คะแนน จึงมีผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา พระโรจน (2551 : บทคัดยอ) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนรูปแบบ STAD และเรียนรูตามปกติ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของ คํามวน สิดประเสิด (2556) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสามัคคี อําเภอหลวงนา ทา จังหวัดหลวงนา ทา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใช
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 
แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 
และชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทํา
ใหผลงานประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
สุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรม
การทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของอนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87) 
ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดาน
กระบวนการ (E1) 
สูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมภีูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็น
กัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึก
ท่ีดีตอผูอ่ืนในสังคมมากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการ
ทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนน
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เฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และชไมพร  รังสิยานุพงศ (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอยูในระดับดี 
 4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2557) ท่ีวา การกระทํา ใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรง จะมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน
อีกสวนการกระทํา ท่ีไมมีการเสริมแรง แนวโนมท่ีความถ่ีของการกระทําน้ันจะลดลงและหายไปในท่ีสุด การเสริมแรงท่ี
แปรเปลี่ยนทํา ใหการตอบสนองคงทนกวาการเสริมแรงท่ีตายตัว การใหแรงเสริมหรือใหรางวัล สามารถชวยปรับหรือ
ปลูกฝงนิสัยท่ีตองการได ดังน้ัน นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวน้ีในวิชาคณิตศาสตร จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตรในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไมตรี พุทธขันธ (2555) ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรเรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา                
เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูใน
ระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตาง ๆ ในการเรียนรูให
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครผููสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน และ
คอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
 4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวนเพ่ือนใน
กลุมอ่ืน ๆ 
 5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเรื่องอ่ืน หรือในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 3.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนรวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคเชาวนอารมณ เปนตน 
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