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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม
และเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 1 ห้อง 
จ านวน 26 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (

x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น   สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีการท างานเป็นกลุ่ม หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / การท างานเป็นกลุ่ม / เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ /  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare mathematics achievement before and after 
learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships for students in grade 7, to compare 
mathematics achievement after learning by STAD Technique on Graphs and Linear relationships for 
students in grade 7 with 70 percent of the criterion, to study teamwork and attitude towards 
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mathematics after learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships for students in 
grade 7. The population was one classroom with 26 students of grade 7, in academic year 2018, 
second semester of Koanamjone School, using specific methods. The research instruments were 
the lesson plans by STAD technique, mathematical learning achievement test, teamwork 
measurement forms and attitude inventory towards mathematics. The data were analyzed by 
mean, standard deviation and t-test 
 The findings showed that: Students in grade 7 had the mathematics achievement after 
learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships was higher than before at .05 level. 
Students in grade 7 had the mathematics achievement after learning by STAD technique on Graphs 
and Linear relationships was higher than 70 percent criteria at .05 level. Students in grade 7 had 
teamwork after learning by STAD technique was at a high level. Students in grade 7 had attitude 
towards mathematics after learning by STAD technique was at a high level.  

Keyword: Mathematics Achievement / Teamwork / Attitude towards mathematics / STAD 

Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อย ๆ 
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C อย่างแรก คือ 3R คือ ทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน 1) Reading คือ สามารถอ่านออก  2) (W) Riteing คือ สามารถเขียนได้ 3) (A) 
Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ และอีกอย่างที่ส าคัญไม่แพ้ 3R คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นเช่นกัน ซึ่ง
ทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้ 1) Critical thinking and problem solving คือ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 2) Creativity and innovation คือ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 4) Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้น า 5) Communication information and media literacy คือ มีทักษะใน
การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 6) Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 7) Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8) Compassion คือ มีความเมตตา
กรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามไปด้วย จับจ่าย for School (2560 : 1) ได้กล่าวไว้ 
และการจัดการเรียนการสอนจะให้ดีจะต้อง จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ แล้วให้นักเรียน
ช่วยเหลือกัน ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะตัวที่ 4 ของ 8C คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้น า 
และทักษะอื่น ๆ ร่วมด้วย 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จะมีการแบ่งกลุ่มย่อย และแต่ละกลุ่มย่อยจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งความสามารถแต่
ละระดับ ประกอบไปด้วย นักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ความสามารถปานกลาง และความสามารถอ่อน แล้วน า
นักเรียนมาจัดกลุ่มเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความรู้เก่งไดส้อนนักเรียนท่ีมีความรู้ ปานกลาง และอ่อน แล้วนักเรียนภายในกลุม่
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ช่วยเหลือกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสามารถแบ่งได้หลายการแบบ แต่ในที่นี่จะกล่าวถึงความหมายการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  (Student  
Teams Achievement Division) เป็นวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แบบหนึ่งที่แบงนักเรียน
เป็นกลุม ๆ กลุ่มละ ประมาณ 4-6 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความสามารถแตกต่างกัน แลวใชระบบที่เรียกวา 
“กลุ่มสัมฤทธ์ิ”คือ ใชคะแนนในการพัฒนาตนเองของทุกคนเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งท าใหสมาชิกใน กลุ่มตองช่วยเหลือ
กันในเรื่องการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีเป้าหมายของกลุ่มในการร่วมมือ กันท างาน สมาชิกในกลุ่มต้อง
รับผิดชอบตอตนเองเทา ๆ กับรับผิดชอบตอกลุ่ม เกิดกระบวนการกลุ่ม ซึ่งท าใหผู้เรียนใชทักษะทางสังคมและมนุษย์
สัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ทิศนา แขมมณี   (2552 : 98 – 101) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ในการฝึกวิชาชีพครู ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความรู้ที่นักเรียนจะสามารถน าเรื่องของกราฟไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นเรื่อ งที่ใกล้ตัวของ
นักเรียนถ้าสังเกตดี ๆ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นจะอยู่รอบ ๆ ตัวของเราทั้งสิ้น และถ้าผู้วิจัยมุ่งเน้นในเรื่องนี้ 
นักเรียนก็จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าวิจัย เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และในการท าวิจัยครั้งนี้ยั งเน้นถึงทักษะการคิดและ
ปฏิบัติงานกลุ่มร่วมมือ จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อการภายในกลุ่ม  และฝึกให้
นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม และมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีความเห็นอกเห็นใจกัน สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา    ปีท่ี 1  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
     - การท างานเป็นกลุ่ม 
     - เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

       

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 26 คน โรงเรียน   
บ้านเกาะน้ าโจน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 8 แผน 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้
วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 
– 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.53 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73  
 3. แบบวัดการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.87 
  4. แบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ตัวเลือก ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์  
- การท างานเป็นกลุ่ม  
- เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
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ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.87 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่ งนักเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนน
ต่ าสุด 
  2. จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็น
กลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

 4. การศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑ์การแปลความหมายทางบวก 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 
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 เกณฑ์การแปลความหมายทางลบ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 26 8.57 3.07 
18.941 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 26 23.65 3.26 

P < .05 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่า     t = 18.941 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 21 23.65 3.26 4.149 .00 

P < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.149 และค่า Sig. = .00 
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 3. การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบภายในกลุ่ม 2.38 0.50 มาก 

2. การแสดงความคิดเห็น 2.19 0.49 ปานกลาง 

3. การรับฟังความคิดเห็น 2.23 0.43 ปานกลาง 

4. ความตั้งใจท างาน 2.50 0.51 มาก 

5. การแก้ไขปัญหา 2.00 0.28 ปานกลาง 

6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.81 0.40 มาก 

รวม 2.35 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.35 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้

ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 2.81 และ S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ความตั้งใจท างาน ( x = 

2.50 และ S.D. = 0.51) และการวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ( x = 2.38 และ S.D. = 0.50) 
ตามล าดับ 

 4. การศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

1. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.12 0.52 มาก 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันไดร้ับสามารถน าไปใช้ใน   

    ชีวิตประจ าวันได ้

4.23 0.82 มาก 

3. การค านวณเกีย่วกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 3.54 0.81 มาก 

4. ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน    

    และน่าเบื่อ 

1.96 0.82 มาก 

5. ฉันอยากเรียนวิชาคณติศาสตร์ให้มากกว่าน้ี 4.08 0.80 มาก 

6. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรยีนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์   

    ร่วมกับเพื่อน 

4.35 0.75 มาก 

7. ฉันมีความสุขกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.00 1.02 มาก 

8. ฉันมีความกระตือรือร้นในการคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

    เกี่ยวกับวิชาคณติศาสตร์อยูเ่สมอ 

3.58 0.64 มาก 

9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 3.38 0.70 ปานกลาง 

10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 1.88 0.91 มาก 

รวม 3.51 0.78 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.51 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 4.35 และ 

S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x = 4.23 

และ S.D. = 0.82) และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ( x = 4.12 และ S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
รองลงมา คือ ความตั้งใจท างาน และการวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างาน
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังสูงกว่าก่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และหลังสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราสมุทร    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผน
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์และแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (Dependent samples t-test) และการทดสอบค่าที 
(One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งการได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ได้เรียนตามจุดประสงค์และตามเนื้อหาที่ได้ตั้งไว้จะท าให้นักเรียนได้มี
ทักษะ  หลาย ๆ ด้านรวมกัน และน าความรู้มาใช้ได้อย่างถูกทาง ไม่ว่าจะเป็นการได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและการ
พยายามน าความรู้มาใช้ภายในกลุ่มท าให้กลุ่มได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งภายในกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนรวมด้วย ซึ่งภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อท าให้สมาชิกภายในกลุ่มท าคะแนนออกมาดีและรวม
เป็นคะแนนกลุ่มที่ดี ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใน
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การเรียนรูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Wehmeier (2000 : 9) ใหความหมายไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง  ความส าเร็จในดานความรูทักษะและสมรรถภาพในดานต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร ประกอบด้วยส
วนส าคัญอย่างน้อย 3 สวน คือ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพของด้านอื่น ๆ มาประกอบกันท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 2. การท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการ
ท างานเป็นกลุ่มที่นักเรียนทุกคนควรจะมีคือการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอัญชนา แข่งขัน (2558 : 52) ความสามารถในการท างานกลุ่ม หมายถึง การงานของบุคคล
ที่รวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 2-6 คน โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน มี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ ยอมรับฟังความคิดเห็นเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างาน มีการประเมินการท างานซึ่งกันและกัน โดยในการเรียนการสอนในวิจัยในครั้งผู้วิจัยได้จัดนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม ๆ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มละประมาณ   4 – 5 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบกลุ่มในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มาท าการแบ่งกลุ่มเพื่อท าให้นักเรียนช่วยเหลือกันและท าให้กลุ่มของตนเองมีคะแนนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ว่าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์ (2553 : 24) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึงวิธีการจัดการเรียน การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลทางการเรียนซึ่ง
ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 4 คน เป็นนักเรียนความสามารถสูง 1 
คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้น
น าเสนอเนื้อหา ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ขั้นทดสอบย่อย ขั้นคิดคะแนนก้าวหน้าแต่ละคนและกลุ่มย่อย และขั้นยกย่อง
ชมเชยบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความรับผิดชอบร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมีการตรวจสอบผลงาน มีการ
ทดสอบหาคะแนนเฉลยรายกลุ่มเพื่อแข่งขันกันระหว่างกลุ่มนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 
และสอดคล้องกับแนวคิดของราตรี ศรีอุทธา (2553 : 31) การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งที่ยอมรับกันแพร่หลายโดยแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกจากกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน 
กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน เป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 – 3 คน และอ่อน 1 คน โดยก าหนดให้สมาชิก
ของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วท าการทดสอบความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง โดยการกล่าวค าชมเชยหรือ
ให้รางวัล เป็นต้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม  
 3. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ท าให้
นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแก้วมะณี เลิศสนธิ์ (2558 : 
บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่ จ านวน 30 คน ส านักงานเขตตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้มาแบบ
เจาะจง เนื่องจากมีนักเรียน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
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ค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ในระดับดี 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน 2 สัปดาห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางหลัง
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนแบบ
คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับเนื้อหาอื่น และในการเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันอื่น และควรมีการศึกษาด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการ
สอนอื่น ๆ ซึ่งในการเรียนถ้านักเรียนเกิดเจตคติทางการเรียนที่ดีจะท าให้นักเรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและสนุกกับ
การเรียนและส่งผลให้การเรียนดีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความพร้อมต่าง ๆ ประกอบกันซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของ Thurstone (1946 : 531) ได้กล่าวว่า เจตคติเป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษย์ เกี่ยวกับความรู้สึก อคติ 
ความคิด ความกลัวต่อบางสิ่งบางอย่าง การวัดสามารถท าได้โดยการวัด ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เพราะเจต
คติเป็นระดับความมากน้อยของความรู้สึกในทางบวก และทางลบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็
เช่นเดียวกันนักเรียนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังด้านที่ไม่ดีและด้านท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 189) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ว่า เป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อ การเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อการเรียนคณิตศาสตร์ใน ลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เห็นคุณค่าหรือไม่เห็น
คุณค่า รวมทั้งพร้อม หรือไม่พร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งถ้านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ก็จะท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และหลังสูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 และในการจัดการเรียนการสอนได้จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย
นักเรียนท่ีมีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้นักเรียนรู้สึกดี และรู้สึกอยากเรียน
มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนเจตคติในการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนในครั้งนี้นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มักประสบปัญหานักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากการช้ีแจงวัตถุประสง ค์วิธีการ
ด าเนินการการปฏิบัติตนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มให้
นักเรียนเข้าใจก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
  2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ดังนั้นในการจัดการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมโดยให้
นักเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ก าหนดให้จนเสร็จสิ้นเป็นส าคัญเพื่อให้นักเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 3. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับเนื้อหาที่นักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจด้วย
ตนเอง ต้องอาศัยการอธิบายการให้ค าแนะน าจากครูก่อน เมื่อครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนที่เรียนเก่ง จะ
อธิบายให้นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าตนฟังอีกครั้งหนึ่งอเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น เป็นการสอนกันเองระหว่างกลุ่มเพื่อน ดังนั้น 
ครูต้องเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และคอยให้ค าปรึกษาแนะน ากับนักเรียน เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบ
อื่น ๆ และกับนักเรียนในบทเรียนอื่น ๆ และนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ 
 2. ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอื่น ๆ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นเรียนอื่น ๆ  
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