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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รับการสอนโดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD, แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / ทักษะการท างานเป็นกลุม่ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ / เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

583 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare mathematics achievement after learning 
using STAD technique on Ratio and Percentage for students in Grade 7 with 70 percent of the 
criterion, to compare mathematics achievement before and after learning using STAD technique on 
Ratio and Percentage for students in Grade 7, to study teamwork skills and attitude towards 
mathematics after learning using STAD technique for students in Grade 7. The samples of 37 
students in grade 7 class 8 from Prankrataipittayakhom School, at 2nd semester year 2018 were 
selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments were the lesson plans using 
STAD technique, mathematical learning achievement test, teamwork skills 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 using STAD technique was higher the 70 percent criterion at .05 level,  had the 
mathematics achievement after learning using STAD technique was higher than before teaching at a 
.05 level, had teamwork skills after learning by STAD technique was at a high level and had attitude 
towards mathematics after learning using STAD technique was at a high level. 

Keywords:  STAD Technique / Teamwork Skills / Mathematics Achievement / Attitude towards 

mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่จะต้องมีการ
จัดการเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยได้เน้นถึงความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิด เป็น ท า เป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ ร่ วมกั บผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 56) และเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่ง ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
คือ เป็นวิชาที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น และการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิด
เป็น และคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด แสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจนรัดกุม นอกจากนี้ ยังช่วย
สร้างเสริมคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และยังสามารถน าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การชั่ง การตวง การวัด การซื้อขาย (คงศักดิ์ ทองอันดัง.  2551: 1-2) 
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา โดยเหมาะ
อย่างยิ่งกับวิชาที่มีการวางจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจนมีค าตอบตายตัว เช่น คณิตศาสตร์ วิชาค านวณต่าง ๆ เป็นต้น การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นวิธีการที่เน้นความส าคัญของการเรียนเป็นกลุ่มการช่วยเหลือกันใน
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กลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนและท าให้มองเห็นคุณค่าของการร่วมมือที่ง่ายที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดี
ที่สุดส าหรับครูในการเริ่มต้นใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2555 : 198)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่ม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดีอีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD          
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากได้รับการสอน
โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ด้านตัวแปร 
 ตวัแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

   - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
     - เจตคติ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 10 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม              
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน ได้มาโดยการเลอืกสุ่มอย่าง
ง่าย 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.80 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27-
0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22-0.54  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้
ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 
  4. แบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ตัวเลือก ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

- ผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  

- ทักษะการท างานเป็นทีม  

- เจตคติ  
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  4. ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( 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. 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 
 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 มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสดุ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 37 21 23.21 1.87 7.19 .00 

 *p < .05 
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 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค  
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 12.97 2.43 
27.20 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.21 1.87 

 *p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัด
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบภายในกลุ่ม 2.51 0.51 มาก 

2. การแสดงความคิดเห็น 2.24 0.80 ปานกลาง 

3. การรับฟังความคิดเห็น 2.54 0.56 มาก 

4. ความตั้งใจท างาน 2.41 0.60 มาก 

5. การแก้ไขปัญหา 2.19 0.70 ปานกลาง 

6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.35 0.79 มาก 

รวม 2.37 0.66 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.36 และ S.D. = 0.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 2.54 และ S.D. = 0.56) รองลงมา คือ การวางแผน แบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบภายในกลุ่ม ( x = 2.51 และ S.D. = 0.51) และความตั้งใจท างาน ( x = 2.41 และ S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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 4. การศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากได้รับการสอน
โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและระดับเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

1. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.62 0.68 มากที่สุด 

2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันไดร้ับสามารถน าไปใช้ใน   

   ชีวิตประจ าวันได ้
4.30 0.52 มาก 

3. การค านวณเกีย่วกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 3.81 0.70 มาก   

4. ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน และน่าเบื่อ 4.00 0.67 มาก 

5. ฉันอยากเรียนวิชาคณติศาสตร์ให้มากกว่าน้ี 3.95 0.78 มาก 

6. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรยีนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์   

   ร่วมกับเพื่อน 
3.68 0.47 มาก 

7. ฉันมีความสุขกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.46 0.77 ปานกลาง 

8. ฉันมีความกระตือรือร้นในการคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกีย่วกับวิชา
คณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

3.86 0.67 มาก 

9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 3.41 0.50 ปานกลาง 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 4.19 0.74 มาก 

รวม 3.93 0.65 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. =0.65)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.62 และ S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ความรู้

เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x = 4.30 และ S.D. = 0.52) และ ฉันมักจะ

หลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย ( x = 4.19และ S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือ 
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม และความตั้งใจท างาน ตามล าดับ   
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 
มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงาน
ประสบความส าเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยการแก้ปัญหาการเรียน
แบบแข่งขัน การเรียนโดยล าพัง เรียนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันละกันระหว่างเรียน ท าให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนที่
เรียนอ่อนกว่า และเทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่มีการวัดผลโดยใช้คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท า
ให้นักเรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและประกอบด้วยหลายๆองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประอรพรรณ บางนกแขวก. (2554 : 40) องค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมดี้วยกัน หลายประการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  และองค์ประกอบท่ีส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู้เรียนก็คือ  วิธีการสอน
หรือวิธีการจัดการเรียนรูของครูนั่นเอง 
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งทักษะการท างานเป็นกลุ่มที่นักเรียนทุกคนควรจะรู้จักคือขั้นตอนการท างานภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุคนธ์ธาธรรมพุธโธ (2552: 68) กล่าวว่า ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม มีดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางและจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจะต้องวางจุดมุ่งหมายและแนวทางของกิจกรรมให้
ชัดเจน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมอย่างถ่องแท้ ข้ันท่ี 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ในขั้นนี้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ต่าง ๆ ของผู้เรียน จะได้มาจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือกลุ่ม ซึ่งสามารถจัด
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมได้ ดังนี้ 1) ขั้นน า เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ ช้ีแจงกิจกรรม และจัดสมาชิก
กลุ่มเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งครูมีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ 2) ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอน โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งครูจะมีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา ทั้งนี้กิจกรรมที่เลือกนั้นจะต้องเหมาะสมกับบทเรียนที่ใช้ในการสอน
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และเอื้อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นให้ได้มากที่สุด 3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย เป็น
ขั้นตอนที่ครูจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม ท้ังในเรื่องของความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการท างานกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อที่จะน าไปใช้ใน
การปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมกลุ่มและที่ส าคัญ
เข้าใจถึงกระบวนการของการท างานกลุ่ม และจากการท างานเป็นกลุ่มยังช่วยให้ผลส าเร็จมาขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของส ารอง เสนงาม (2553) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนให้ความสามารถ
เฉพาะตัวแทนและศักยภาพในตนเองและร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า
ตระหนักว่าแต่ละคนเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ทั้งนี้นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่เพ่ิมขึ้น เพราะว่านักเรียนได้มีสว่น
ร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม นอกจากน้ันการสอนแบบกลุ่มร่วมมือยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียนได้พูดคุยกันเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนเข้าใจปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นการที่นักเรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้เป็นการยกระดับความ
เข้าใจให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส าหรับบทบาทของครูที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ในช้ันเรียนเดียวกัน แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองและจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

3. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจากขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการฝึกทักษะการเรียนตามเรื่องนั้น สมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มที่
เพื่อให้กลุ่มได้รางวัล เนื่องจากรางวัลที่ครูให้เป็นรางวัลคะแนนพัฒนาการ นั่นคือ กลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าครั้งก่อนจะ
ได้รางวัลซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกัน
อย่างดีที่สุด ช่วยกันเรียนไม่ว่าเรียนเก่งหรืออ่อน ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรมีการเสริมแรงหลังจากท่ีผู้เรียนเกิดการตอบสนองที่เหมาะสม เช่น การชมเชย การให้
รางวัล เป็นต้องสอดคล้องกับแนวคิดของ ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538:5-58) ไดรวบรวมลักษณะทั่วไป
หรือมิติของเจตคติจากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายคนส่วนใหญ่ของเจตคติ มีลักษณะดังนี้ 1. เจตคติขึ้นอยู่กับการ
ประเมินมโนภาพของเจตคติแล้วเกิดเป็นพฤติกรรม แรงจูงใจ เจตคติเป็นเพียงความรูสึกโน้มเอียงจากการประเมินยังไม
ใช่พฤติกรรม แต่ถ้าแสดงออกเป็นพฤติกรรม แลวจะ     เป็นลักษณะ4 กลุ่ม คือ Positive – approach ตัวอย่างเช่น 
ความเป็นเพื่อน ความรัก ฯลฯ Negative – approach       ตัวอย่าง เช่น การโจมตี ด่าว่า ต่อสู้ ฯลฯ Negative – 
Avoidance ตัวอย่าง เช่น ความกลัว ความเกลียด  ฯลฯ ประเภทนี้  เป็นเจตคติที่ไมดีแบบไมอยากพบเห็นคือ อยาก 
หลีกเลี่ยงไปให้ไกล และอีกมุมหนึ่ง คือ Positive – Avoidance เป็นลักษณะเจตคติทางบวกแต่ก็ อยากจะหลบหลีก
หรือไมรบกวน ตัวอย่าง เช่น การปล่อยเขาให้อยู่เงียบๆ เมื่อเขามีทุกข์เป็นต้น         2. เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้น
ตามแนวของทิศทาง ตั้งแต่บวกจนถึงลบ น่ันคือ เป็นการแสดงความรูสึกว่าไปทางบวกมากหรอืน้อยไป ทางลบมากหรือ
น้อยไป ความเข้มข้นก็คือ ไมรูสึกนั่นเองหรือเป็นกลางระหว่างบวกกับลบ แต่จุดที่เป็นนกลางน้ันเป็นปัญหาต่อการแปล
ผล เพราะตาม ธรรมดาจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD บางเนื้อหาอาจไม่สามารถด าเนินให้ครบทุก ๆ ขั้นตอน
ในหนึ่งคาบ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมครูผู้สอนควรใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมออกมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด 
 2. จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง 
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อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการน าเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยอ่ืนๆต่อไป 
 3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน และมีความเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มจะมีส่วน
ช่วยในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในลักษณะนี้ในเนื้อหาอ่ืน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อจะได้ทราบว่า การเรียนโดยใช้
กิจกรรมแบบ STAD เหมาะสมกับเนื้อหาใด 
 2. ควรมีการพัฒนาแผนและการจัดการเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และในระดับช้ันอ่ืนให้ครบทุกระดับชั้น 
 3. ควรมีการส่งเสริมทักษะสื่อสารทางคณติศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆหรือใช้วิธีการสอนที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน 
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