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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็น
กลุ่ม และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม / ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
  The purpose of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Pythagorean Theorem of grade 8 students, to compare the 
mathematics achievement after using STAD technique on Pythagorean Theorem of grade 8 
students with 70 percent of the criterion, to study the team work skills and the responsibility for 
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learning mathematics after using STAD technique of grade 8 students. The samples of 26 students 
in grade 8 class 2 from Saingampittayakom School, at 2nd semester year 2018 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 skills and the responsibility for 
learning  mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation and      t-test. 
  The result found that: The students in grade 8 had mathematics achievement after more 
than before using STAD technique on Pythagorean Theorem at .05 level of significance, had 
mathematics achievement after using STAD technique on Pythagorean Theorem higher than 70% at 
.05 level of significance, had teamwork skills after using STAD technique all at a high level, had 
responsibility for learning mathematics after using STAD technique all at a high level. 

Keywords: Using STAD Technique / Mathematics Achievement / Teamwork Skills / Responsibility 

for Learning Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของ
นักเรียนยุคใหม่ต้องมีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนในศตวรรษที่ 
21 นี้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช. 
2555 : 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ การจัดการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา 
และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการ
ทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
การเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนา
ปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นไดวาการ
จัดการเรียนรูเป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแกผู้เรียนเป็นอย่างมาก (พิมพันธ์  เดชะคุปต์. 2550) 
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  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะส าหรับวิชาที่เน้นค าถามแบบที่ต้องการค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบ (ศรีวรินทร์ 
ทองย่น 2552 : 17) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือว่า การเรียนที่ก าหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน แบบคละความสามารถคณิตศาสตร์กันเป็น
นักเรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2-3 คน และเรียนอ่อน 1 คน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือและร่วมมือกัน
แก้ปัญหาหรือท างานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มีการระดม
ความคิด มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและร่วมกันสรุปผลเพื่อ
น าเสนอเป็นผลงานของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้แนะน า ช่วยขยายแนวคิด และเป็นผู้อ านวยความสะดวกจึงท าให้นักเรียน
ช่วยเหลือพ่ึงพากัน และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับข้อดีของ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเอง
และต่อกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น า ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์และอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น (สมจิตร หงส์สา. 2551 : 27)
 และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตร์แล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ ความรับผิดชอบ การที่บุคคลรับรู้ เข้าใจ สนใจและตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความเพียรพยายามเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความละเอียดรอบคอบ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านทางบวกหรือทางลบ และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับให้ดียิ่งขึ้น (โกศล  
แย้มกาญจนวัฒน์. 2552. : 28) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นกลุ่มและความ
รับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูในการน ารูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD           
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน ช้ัน
มัธยม ศึกษาปีที่ 2 
 4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2  
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สมมติฐานการวิจัย 
   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้ง
นี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ท้ังหมด 9 แผน 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
      - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
      - ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  ระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ังหมด 4 ห้อง จ านวน 113 คน โรงเรียนไทร
งามพิทยาคม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
   กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน  
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)    
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 9 แผน  
  2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 
-  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 
-  ความรับผิดชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร์ (A) 
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ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 
พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubirc) เป็นแบบมาตรประเมิน
ค่า 3 ระดับตามแบบตามวิธีของ (ชูใจ คูหารัตนไชย. 2542) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของของครอนบาค 

(แอลฟา) พบว่า α   เท่ากับ 0.90 
   4. แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของ (วะรีพร  บ ารุงผล 2548 : 22 -27)  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับตามแบบของ            
(ชูใจ คูหารัตนไชย. 2542)  จ านวน 12 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของของครอนบาค (แอลฟา) พบว่า α
เท่ากับ 0.89  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 9 แผน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบท           
พีทาโกรัส ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STADเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One 
sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย  
    เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

   4.  การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย   
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 เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STADเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 26 15.04 1.37 
45.374 .000 

หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 26 25.81 1.55 

p< .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 
45.374 และค่า Sig. = .000 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2  แสดงผลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 26 21 25.81 1.55 15.819 .000 

p< .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยใช้  t = 15.819 และค่า Sig = .000 
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 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

ข้อ 1  การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.58 0.49 มาก 

ข้อ 2  การแสดงความคิดเห็น 2.65 0.48 มาก 

ข้อ 3  การรับฟังความคดิเห็น 2.73 0.44 มาก 

ข้อ 4  ความตั้งใจท างาน 2.88 0.32 มาก 

ข้อ 5  การแก้ไขปัญหา 2.77 0.42 มาก 

ข้อ 6  การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.65 0.48 มาก 

รวม 2.71 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 2.71 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความตั้งใจท างาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 2.88 และ S.D. = 0.32) รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหา     
( x  = 2.77 และ S.D.  = 0.42) และการรับฟังความคิดเห็น ( x  = 2.73 และ S.D. = 0.44) ตามล าดับ  

 4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าท่ีที่รับมอบหมาย 

1. การท าหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 

 

2.92 

 

0.27 

 

มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.65 0.55 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.62 0.49 มาก 

ด้านการยึดมั่นในกฎเกณฑ ์

4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

 

2.46 

 

0.50 

 

มาก 
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5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.69 0.46 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.31 0.61 ปานกลาง 

ด้านความเพียรพยายาม    

    7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 2.77 0.42 มาก 

    8. ยอมรับผลการกระท าของตน 2.77 0.42 มาก 

    9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 2.81 0.39 มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา    

    10. การเข้าเรียนตรงเวลา 2.81 0.39 มาก 

    11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 2.69 0.54 มาก 

    12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 2.31 0.54 ปานกลาง 

                   รวม  2.65 0.46 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 2.65 และ S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีการท าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 2.92 และ S.D. = 0.27) รองลงมา คือ 
ปรับปรุงแก้ไขผลงานและการเข้าเรียนตรงเวลา ( x  = 2.81 และ S.D. = 0.39) และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยอมรับ
ผลการกระท าของตน ( x  = 2.77 และ S.D. = 0.42) ตามล าดับ  

สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจท างาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
คือ การแก้ไขปัญหา และการรับฟังความคิดเห็น ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไขผลงานและการเข้าเรียนตรงเวลาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยอมรับ
ผลการกระท าของตน ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
ทฤษฎีบท พีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
นั้นเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน ท าให้เรียนทุก
คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เช่น นักเรียนที่เก่งช่วยอธิบายนักเรียนท่ีไม่เข้าใจ ท าให้นักเรียนที่เก่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาและ
ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ดีขึ้น ส่วนนักเรียนที่ไม่เข้าก็จะซาบซึ้ง ในน้ าใจเพื่อนมีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้าซักถามใน
ข้อสงสัยมากข้ึน จึงง่ายต่อการท าความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คือ 
ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน จนกระทั่งสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมที่สดุได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวารสาร ของ (ซวนดิงทิ่แทง และ สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์. 2560 : 95 - 103) เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ รู้จักอาเซียน และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้รู้จักอาเซียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส. 2556 : 94) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 70 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดย
มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส. 2556 : 94) 
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และงานวิจัยของ (จักรกฤษ แถมเงิน. 2557 : 82) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้สมการและโจทย์ปัญหาตามแนวคิดของวิลสนั (Wilson) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้สมการและโจทย์ปัญหา ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
75.16 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผล
ให้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยปลูกฝัง
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ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือของ (วัชรา เล่าเรียน. 2553 : 187) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กล่าวว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หมายถึง การแสดงออกด้วยค าพูดและการปฏิบัติ 
เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้นั้น สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องยอมรับ
ว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเร็จของงานกลุ่มทุกครั้งนั้นเป็นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน
ต่อผลงานกลุ่มทุกคนในกลุ่ม จึงต้องมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมเสนอและปฏิ บัติ
ด้วยความเต็มใจ ดังนั้น ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นครูต้องคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มโดยตลอดเวลา 
คอยช่วยปรับแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมกาลังใจให้ทุกคนร่วมกันคิดและปฏิบัติอย่างสนุกสนาน
ด้วย พฤติกรรมการท างานกลุ่มที่ครูจะต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนช านาญติดเป็นนิสัย และงานวิจัยของ (กุลวดี สร้อย
วารี. 2553 : 89) เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบ
ความก้าวหน้าของกลุ่มได้ทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสร้าง
ความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กนกรดา  มีชาญ. 2558) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 เรื่อง เลขยกก าลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  วิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง  เลขยกก าลัง  มีความรับผิดชอบในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ 
(ภัควิภา ภารดิลก. 2556) เรื่อง การศึกษาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์และพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรีมีพฤติกรรมความรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ 73.40 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านคิด
เป็นร้อยละ 83.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การน าขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน นักเรียนในกลุ่มร่วมกันคิด 
ร่วมกันท างาน จนกระทั่งสามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่งคอยช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนรู้จักแก้ปัญหา ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง  
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
  3.  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  1.  เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมี
การก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา ท างานร่วมกัน และส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 
  2.  ควรมีการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ 
STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่น ๆ 
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