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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือ

เปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD และเพ่ือศึกษาเจตคติ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ STAD  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 34 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เครื่องมือท่ีใชท่ีในการทําวิจัย แบงออกเปน 4 ชนิดดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั หลัง

ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05.  

 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั 

หลังใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนการสอนแบบSTAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท   ปทาโกรัส หลัง

ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณา พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลกิทํา

แบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรสัไมไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการ

เรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคาํถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ตามลาํดบั 
 

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนการสอนแบบ STAD/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/  

ทักษะการทํางานเปนกลุม/ เจตคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8 
students before and after the learning bySTAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 8 studentsafter learning bySTAD technique with a 75 percent of the 
criterion.To study the team work skill of grade 8 students after learning by STAD technique and 
To study the Attitudes toward mathematics of grade 8 students after learning by STAD technique. 
The samples of 34 students in grade 8 class 2from SrinagarindraThe Princess Mother School 
KamphaengPhet, 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 8 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The grade 8 students got mathematics achievement after learningby STADtechnique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  Grade 8 has the teamwork skills. After learningby STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 3 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 5 and 8 respectively, 
the learning. 
           4.  Grade 8 with attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall 
very level STAD. When considering a list of text found to 3) ) I will not give up the work 
immediately when I can do thinking and I can do solving the Pythagorean theorem, Average 
maximum. Second is 8)  I am happy with study and 11) I will not avoid answering questions, than 
the previous.  
 
The keyword: Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/   
     Attitudes toward mathematics 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดําเนินชีวิต และความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีทําใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดศึกษา

อยางหลีกเลี่ยงไมได สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ จึงตองเรงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เน้ือหาสาระ

ตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยเนนความรู ความสามารถ 

ทักษะใหทัดเทียมเปนท่ียอมรับของชาติอ่ืน และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สําหรับแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ไสว ฟกขาว (2556 : 3-4) ไดกลาววา ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ทุกระดับตองเปลี่ยนทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวนทัศนใหมท่ีทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากโลกแหง

ความเปนจริง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูโดยจัดใหผูเรียนไดเรียนวิชาแกน และประเด็นสําคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
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ทักษะชีวิต การทํางาน และจัดระบบสนับสนุนการศึกษาท่ีจําเปน รวมท้ังจัดการเรียนรูโดยยึดหลักการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 การจัดการเรียนรูในปจจุบันและอนาคต ควรจะเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการ

เรียนรูในลักษณะการศึกษาเปนรายบุคคลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในช้ันเรียน ซึ่งคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ท้ังยังเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง

ตอเน่ือง ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  

 การจัดการเรียนรูแบบกลุมใชเทคนิค STAD เปนวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบรวมมือกัน 
เรียนรูท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัด
ผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันและกัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม เกิดการเรียนรูท้ังดานความรูและดานจิตใจ (เจริญขวัญ นําพา. 2554 : 43) โดยมีหลักการจัด
กิจกรรมท่ีสําคัญดังน้ี คือ แบงผูเรียน เปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยแตละกลุมจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ
เรียนแตกตางกัน การจัดกิจกรรมจะเริ่มตนจากครูนําเสนอบทเรียน แลวจึงใหนักเรียนทํางานเปนทีมหรือเปนกลุม 
และ เมื่อมั่นใจวานักเรียนทุกกลุมมีความรูความเขาใจในบทเรียนจึงทําการทดสอบยอยโดยท่ีไมใหนักเรียน 
ปรึกษาหารือกัน คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยของนักเรียนแตละคนจะถูกเปรียบเทียบกับ คะแนนฐาน 
จากน้ัน จึงนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยแบบกลุม ซี่งกลุมท่ีทําคะแนนไดดีท่ีสุดจะไดรับ ใบประกาศหรือรางวัล กิจกรรม
ดังกลาวขางตนจะดําเนินการเปนวงจร โดยเริ่มตนตั้งแตครูนําเสนอ บทเรียน การทําแบบฝกหัดเปนกลุม และการทํา
แบบทดสอบยอย (Slavin. 1995 : 5) ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบกลุมจะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางาน 
สงเสริมในการคิดวิเคราะห นักเรียนจะมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหทํา และตองมีความรูสึกชอบในการ
เรียน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จมากกวาเดิม  
 เจตคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหน่ึงท่ีสําคัญ แตไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย แตเปนความโนมเอียง
ทางจิตภายในแสดงออกใหเห็นไดโดยพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง นอกจากน้ียังกลาววาเจตคติเปนเรื่องราวของ
ความชอบความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก และความเช่ือมั่นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Thurstone.  
1967 : 479) ซึ่งสอดคลองกับ Allport (1967 : 8) ท่ีใหความหมายไววา เจตคติเปนความพรอมของจิตใจและการ
ทํางานของระบบประสาท เกิดจากการไดรับประสบการณซึ่งมีผลโดยตรงตอการตอบสนองตอบุคคล สิ่งตางๆ และ
สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลน้ัน 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชเทคนิค STAD มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

หองเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ ในเรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาการทางดานคณิตศาสตรใหสูงข้ึนกวาเดิม และยังเปนประโยชนตอครูผูสอนวามี

ความบกพรองในดานใดและนําไปแกไขปรับปรุงในงานวิจัยตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กอน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับ

เกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD  

 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรียนรู
แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 

 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 2 ทฤษฎีบทปทาโกรัส 
 3 บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส 

 ดานตัวแปร 

  - ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบ STAD 
  - ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และทักษะการทํางานเปนกลุม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 123 คน จาก 4 หอง 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 34 คน โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Random Sampling) 
 
 

 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (STAD) 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร2. 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

3. เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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 เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 จํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคณุภาพ ซึ่งพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบ STAD มีคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.73 และ 0.35 ตามลําดับ จากน้ันปรับปรุง

แกไขแผนการจัดการเรยีนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในดานสาระการเรียนรู   

 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ เพ่ือคัดเลือก 

20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคณุภาพ พบวา ไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ

ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.62 คาความยากงาย มคีาอยูระหวาง 0.60 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มี

คาอยูระหวาง 0.23 – 0.63 

 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubirc) แบงเกณฑการ

ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผดิชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม 

ดานท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นเหน็ขณะทํางานกลุม พบวาไดคา IOC มีคาอยูระหวาง  

0.67 – 1.00 

 4.  แบบวัดเจตคติในการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ตามวิธีการของ

ลิเคอรท (Likert) พบวาไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค 

(สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.24 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 2.  การจัดนักเรยีนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจดันักเรยีนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ

เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด 

โดยใชเกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัสดังน้ี 

  2.1  หาจํานวนนักเรยีนท้ังหมดวามีก่ีกลุมจํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 34 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 6 

กลุม จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 8 กลุม 

  2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากมากไปนอย ดังน้ี 

  2.2.1  นักเรียนกลุมคะแนนสูงสดุ ไดแก นักเรยีนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 1-8 

จํานวน 8 คน 

  2.2.2  นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 9-

26จํานวน 18 คน 

  2.2.3  นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสดุ ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรยีน ลําดับท่ี 27-34 

จํานวน 8 คน 

  2.2.4  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 8 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง H จัดนักเรียนเขากลุม

โดยเริ่มจากนักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 8 ใหอยูกลุม H และ



710 
 

 

จากน้ันเริ่มใหมใหคนท่ี 9 อยูกลุม H คนท่ี 10 อยูกลุม G ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 26 อยูกลุมG ทําซ้ําดวย

ระบบเขากลุมน้ีจนถึงนักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  

  2.2.5  กลุม A-F ประกอบดวย นักเรียนท่ีมรีะดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน

วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากกลุมคะแนนสูงสดุ 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุม

คะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม G-H ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสดุ 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจาก

กลุมคะแนนต่ําสดุ 1 คน    

 3.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบ STAD เรื่อง ทฤทฏีบทปทาโกรัส จํานวน 10 คาบ 

โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และสังเกตทักษะการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการ

ทํางานกลุม 

 4.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏี

บทปทาโกรัส  

 5.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรยีนตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 

 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใชการทดสอบคาที (One sample t-

test) 

 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
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.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบ

กลุม โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD วิเคราะหขอคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

  เกณฑการแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน  
  มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

การทดสอบ N x  S.D. t 
กอนการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 34 9.67 2.42 

27.523* 
หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 34 17 2.07 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ทฤษฎีบทปทาโกรัส หลังการใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t = 27.523 
 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยหลังใชการ
จัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  พบดังตาราง 2 
 
ตาราง  2 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั ของนักเรียนช้ัน    
   มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  S.D. µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 34 17.00 2.07 15 5.622* 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส หลังใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
มีคาเฉลีย่ เทากับ 17.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.07 และคา t = 5.622 
 

 3. ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูแบบ STAD 
พบดังตาราง 3 และ4 
 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน 
 มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานที่ 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานที่ 2 
การใหความชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานที่ 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

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

1 3.38 1.06 3.63 0.52 3.25 0.71 3.42 0.76 
2 3.50 0.53 3.38 0.52 3.13 0.64 3.33 0.56 
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ตาราง3 (ตอ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานที่ 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานที่ 2 
การใหความชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานที่ 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

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

3 3.50 0.76 3.50 0.53 3.88 0.35 3.62 0.55 
4 3.38 0.52 3.25 0.71 3.13 0.64 3.25 0.62 
5 3.50 0.76 3.63 0.52 3.63 0.52 3.59 0.60 
6 3.25 0.46 3.38 0.52 3.38 0.74 3.33 0.57 
7 3.25 0.71 3.38 0.74 3.50 0.53 3.38 0.66 
8 3.25 0.71 3.5 0.76 3.63 0.52 3.46 0.67 

รวม 3.38 0.69 3.43 0.60 3.47 0.58   

 จากตาราง 3พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจดัการเรียนรูแบบ 

STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคดิเห็นขณะทํางานกลุมการใหความชวยเหลือ

เพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสดุ ( x  = 3.47และ S.D. = 0.58)รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 

( x  = 3.43และ S.D. = 0.60)และความรับผดิชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.38และ S.D. = 0.69) ตามลาํดับ

และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสดุ ( x  = 3.62 และ S.D. = 

0.55)รองลงมาคือแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.59และ S.D. = 0.60)และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 8 ( x  = 

3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดบั 
 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม  
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STADในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1 3.42 0.76 ดี 
2 3.33 0.56 ดี 
3 3.62 0.55 ดีมาก 
4 3.25 0.62 ดี 
5 3.59 0.60 ดี 
6 3.33 0.57 ดี 
7 3.38 0.66 ดี 
8 3.46 0.67 ดี 

รวม 3.42 0.62 ดี 

 จากตารางท่ี 4พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.42และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.55) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 
3.59และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 ( x  = 3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
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 4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบ

กลุม โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD พบผลดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของ
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบกลุม  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.ทฤษฎีบทปทาโกรัสทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
  และมีเหตุผล 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

2.ความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัสไมสามารถ 
  นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.91 0.28 นอยท่ีสุด 

3.ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือ 
  แกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรสัไมได 

4.93 0.26 นอยท่ีสุด 

4.ชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีบทปทาโกรสั 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
5.สนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.32 0.47 มาก 
6.การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับโจทย 
   ปญหาใหมๆท่ีทาทาย 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

7.รูสึกกังวลกับการสอบเน้ือหาเรื่องทฤษฎี 
   บทปทาโกรัส 

4.50 0.60 นอยท่ีสุด 

8.ไมมีความสุขกับการเรยีนทฤษฎบีทปทาโกรัส 4.92 0.26 นอยท่ีสุด 
9.กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเรื่องทฤษฎี 
   บทปทาโกรัสเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

4.32 0.47 มาก 

10.ชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.50 0.60 มากท่ีสุด 
11.หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.91 0.28 นอยท่ีสุด 
12.ขาพเจาไมอยากเรียนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
   เพราะไมชอบครูท่ีสอนคณิตศาสตร 

4.90 0.26 นอยท่ีสุด 

13.ทฤษฎีบทปทาโกรัสเปนเน้ือหาท่ีมีประโยชนและ 
  นาเรียน 

4.45 0.601 มากท่ีสุด 

14.การแกปญหาของทฤษฎีบทปทาโกรัส จะชวยฝก  
  การคิดอยางเปนระบบ 

4.34 0.69 มาก 

15.ขาพเจาไมชอบเรยีนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
   เพราะเปนวิชาท่ีเขาใจยาก 

4.34 0.69 นอย 

รวม 4.66 0.81 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร ท่ีไดรับการจดัการเรียนรู

แบบกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.66 และ S.D. = 0.81) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรัสไมไดมี

คาเฉลี่ยสูงสดุ ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x  = 

4.92 และ S.D. = 0.26) และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x  = 4.91 และ S.D. 

= 0.28) ตามลําดับ 
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  อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 แสดงให

เห็นวา การเรียนการสอนแบบ STAD ทําใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ แคทลียา ใจมูล (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนโดย

ใชเทคนิค STAD จากการทดลองพบวา การทดสอบหลังเรียนนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 

ซึ่งอยูในระดับมาก และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชงซอน โดยวิธีการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง จํานวนเชิงซอน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรียนรู

แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 แสดงให

เห็นวา สุรยีวรรณ ปะระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และ

พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD 

ผลการวิจัยพบวา การจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสงูกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 3.  ทักษะการทํางานเปนกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนและพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบ

รวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองมีความสําคญัท่ีจะชวยใหกลุม

ประสบความสําเรจ็หรือลมเหลว ดังน้ันสมาชิกในกลุมตองชวยเหลอืกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ี

ไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรียวรรณ ปะ

ระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรยีนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน

กลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม

การทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนน

ความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 4.  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน โดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย การเรียนการสอนแบบ STAD เปนการสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน เกิดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการฝกความสามัคคี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีจริยธรรมคุณธรรมดานความมีนํ้าใจ กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto(1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ี
มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับ
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การสอนเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร หงสสา 
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการสอนดวยเทคนิค STAD กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการ
สอนดวยเทคนิค STAD มีเจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ  
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน 
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
 4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวน
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
 5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใน
เรื่องอ่ืนหรือในระดับช้ันอ่ืนๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในตัวแปรอ่ืน เชนความคงทนในการเรียนรู 
ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
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