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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ
ท่ีใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3)  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี 
และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู
ท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
 4)  นักเรียนมเีจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและ
ทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร /  
  ทักษะการทํางานเปนกลุม / เจตคติตอคณติศาสตร 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 7 
students before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 7 students after learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion. 
To study the team work skill of grade 7 students after learning by STAD technique and To study the 
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Attitudes toward mathematics of grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of 
30 students in grade 7 class 2 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng Phet, at 
2nd semester in 2017 were selected by the Simple 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 students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher 
than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher 
than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  The students has teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that lesson plans 3 with an average score of learning are 
the second is lesson plan 5 and lesson plan 2 respectively. 
 4.  The Student has attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 
high level. When considered a list of the text found that I have actively pursued additional 
knowledge about mathematics is always present, Average maximum. Second is calculation about 
mathematics are simple for me, I feel joy so much when I work and study about mathematics 
together with friends and I need to learn about more mathematics respectively, than the previous.
  
The keyword:  Learning by STAD technique / Mathematics achievement / Team work skills /  
   Attitudes toward mathematics  
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัว
และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ีมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปน ซึ่งเปนผลจาก
การปฏิรปูเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills) วิจารณ พานิช (2555 : 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 
สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 
(Content หรือ Subject Matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ
กิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  
 การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูข้ึน การ
เรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรูท่ีดี
ของผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู นักเรยีนจะเกิดทักษะหรือมีความ
ชํานาญในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู และยังเกิดทัศนคติท่ีดีตอสิ่งท่ีเรียน สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีกได ดังน้ัน การท่ีผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม
ในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญาน้ัน การสงเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจากท่ี
กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (กรมวิชาการ, 2545 : 3) 
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 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันอีกรปูแบบหน่ึง เหมาะสําหรับวิชาท่ี
เนนคําถามแบบท่ีตองการคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบ Slavin (1995 : 2-7) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีท่ี
นําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชา และหลายระดับช้ัน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยท่ัวไปสมาชิก 4 คน ท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน นักเรียนในกลุมตองเรียนและ
รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน ตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความสําเร็จท้ังของตนเอง
และความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มท่ีครใูหความรู ตอจากน้ันแบงผูเรียนเปนกลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ี
มีความสามารถแตกตางกัน แลวใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนมีความเอาใจใส
รับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุม สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปน
ผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน (สมจิตร หงสสา, 2551 : 27) 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญท่ีตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีดี เน่ืองจากเจตคติเปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูเรียน เจตคติตอคณิตศาสตรจึงเก่ียวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของ
ผูเรียน และมีผลตอความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตร และนําความรูคณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง 
การวัดผลประเมินผลดานเจตคติทางคณิตศาสตรของผูเรียนจะชวยใหไดขอมูลเก่ียวกับความรูสึกของผูเรียนตอวิชา
คณิตศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
(สสวท, 2555 : 188) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร จึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง เพ่ือเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตอไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 
สมมติฐาน 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ครั้งน้ีครอบคลุมเฉพาะเน้ือหาเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน   ไดแก การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม  ไดแก -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
      -  ทักษะการทํางานเปนกลุม  
      -  เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 118 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด ( x  = 4.76 และ S.D. = 0.33) 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินการสราง
และหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.73 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.72 – 0.79 และคาอํานาจจําแนก มี
คาอยูระหวาง 0.21 – 0.41 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 
3 การแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการ
หาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคา
เทากับ 0.91 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

-  ทักษะการทํางานเปนกลุม 

-  เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรยีนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะได
จํานวนกลุมท้ังหมด 7 กลุม 
   2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังน้ี นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการ
เรียน ลําดับท่ี 1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 8-23 
จํานวน 16 คน นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 24-30 จํานวน 7 คน 
   2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 7 ใหอยูกลุม G และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 8 อยูกลุม G คนท่ี 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด 
   2.4  กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร 
จากกลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม F-G 
ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน 
  3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 
  4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม และ
แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
   คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
   คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจดัการ
   เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 8.43 3.89 

14.073* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 16.50 1.96 

* ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 14.073 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
   รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 30 16.50 1.96 15.00 4.190* 

* ระดับนัยสําคัญ .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.96 และคา t = 4.190 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 3 และ ตาราง 4 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน
   มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางานกลุม 

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

1 3.14 0.69 3.71 0.49 3.71 0.49 3.52 0.56 
2 3.57 0.53 3.86 0.38 3.57 0.53 3.67 0.48 
3 3.29 0.49 3.86 0.38 4.00 0.00 3.71 0.29 
4 3.43 0.79 3.86 0.38 3.71 0.49 3.67 0.55 
5 3.57 0.53 3.86 0.38 3.71 3.71 3.71 1.54 
6 3.14 0.38 3.57 0.53 3.57 0.53 3.43 0.48 



472 
 

 

7 3.29 0.76 3.43 0.53 3.57 0.53 3.43 0.61 
8 3.14 0.69 4.00 0.00 3.57 0.53 3.57 0.41 

รวมทุกแผน 3.32 0.61 3.77 0.38 3.68 0.85   

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ 
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( x = 3.77 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x = 3.68 และ S.D. = 0.85) 
และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.32 และ S.D. = 0.61) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5   
( x = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ัน
   มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D แปลความหมาย 

1 3.52 0.56 ดี 
2 3.67 0.48 ดีมาก 
3 3.71 0.29 ดีมาก 
4 3.67 0.55 ดีมาก 
5 3.71 1.54 ดีมาก 
6 3.43 0.48 ดี 
7 3.43 0.61 ดี 
8 3.57 0.41 ดี 

รวม 3.59 0.61 ดี 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.59 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ( x = 3.71 
และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
   ปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.  เน้ือหาวิชาคณติศาสตรมีความนาสนใจ 4.47 0.63 มาก 
2.  ความรูเก่ียวกับวิชาคณติศาสตรท่ีฉันไดรับสามารถนําไปใชใน      
    ชีวิตประจําวันได 

4.27 0.64 มาก 

3.  การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
4.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ียาก มีความซับซอน และนา 
    เบ่ือ 

3.27 0.64 ปานกลาง 

5.  ฉันอยากเรยีนวิชาคณติศาสตรใหมากกวาน้ี 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
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6.  ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับ 
    เพ่ือน 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
    วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 

9.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณติศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.37 0.56 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย 3.60 0.72 มาก 

รวม 3.93 0.59 มาก 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.70 และ        
S.D. = 0.53) รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน ( x = 4.60 และ S.D. = 0.50) และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี              
( x = 4.57 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึก
สนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD น้ันเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนท่ีเรียนไมเกง ทําใหคนท่ีเรียน
เกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีดีข้ึน สวนคนท่ีเรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในนํ้าใจเพ่ือนมี
ความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ท่ีสําคัญในการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด รวมกันทํางาน จนกระท่ังสามารถหาคําตอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง ชวยใหความรูท่ีไดรับเปนความรูท่ีมีความหมายตอผูเรียนอยาง
แทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 
87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทําใหผลงานประสบ
ความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ            
ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : 82) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยรูปแบบ STAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือดวยรูปแบบ STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 
75.16 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน 
เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกท่ีดี
ตอผูอ่ืนในสังคมมากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางาน
เปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลวดี สรอยวารี (2553 : 89) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Suyanto (1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการสอนเทคนิค 
STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : 91) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการสอนดวยเทคนิคเอส
ทีเอดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนดวยเทคนิคเอสทีเอดี (STAD) มีเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการ
เรียนรูใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน 
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
  4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวน
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
  5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเรื่องอ่ืนหรือในระดับช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอ่ืน เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
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