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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75 เพ่ือศึกษา
ทักษะการทํางานเปนกลุมSTAD และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคSTAD กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.  ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับดี  
4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / ทักษะการ ทํางานเปนกลุม    
เจตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 
The objectives of this study were: To compare a before and after of using STAD technique of 

the achievement of mathematics subject of grade 8. To compare the achievement of mathematics 
subject grade 8 students after using STAD technique with the criteria of 75 percent and To study attitude  
of grade 8  to mathematics subject after using STAD technique. The sample consisted of 40 grade 8 class 
2 students of Watthaichumpol municipality school in the second semester in academic year 2017, 
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obtained by using cluster random sampling. The instruments used for data collection were STAD  
cooperative lesson plan, the mathematics achievement test, group work test and attitude test. Analyzing 
the data by using the mean, standard deviation and T score test.  

Research findings were as follows:  
 1.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

the previous statically significant at the level 0.5 
 2.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

75 percent statically significant at the level 0.5  
 3.  In overall, grade 8 students had group work skill in a good  
 4.  The attitude with mathematics subject for grade 8after using STAD cooperative lesson plan 

in agreeing level in overall  
 
The keyword:  Collaborative learning/ Achievement in mathematics/ Group work skills /  c  
   Attitudes toward mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มี
จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล การศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดังน้ันจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีตองจัดสาระ การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดให ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวน และการดําเนินการ การวัดและเรขาคณิต พีชคณิต 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูน้ันไปประยุกต มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี
จําเปนไดแกความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองพรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร(กระทรวงศึกษาธิการ : 1-5) 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เปนการท่ีสมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือความสําเร็จท้ังของตนเองและความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มท่ีครูใหความรู ตอจากน้ันแบงผูเรียนเปน
กลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันแลวใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกันอธิบายวิธีเรียน การ
ทําแบบฝกหัดซึ่งกันและกัน ในชวงการทดสอบน้ัน จะใหทําเปนรายบุคคล ไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ในตอนทายจึงมีการ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม (Slavin. 1995 : 71-73) สําหรับขอดีของการจัดเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สามารถสรุปได
ดังน้ี คือ ชวยใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุม รวมกับสมาชิกคนอ่ืน สงเสริมใหผู เรียนท่ีมี
ความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําให
ผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากข้ึน (สมจิตร หงสสา. 2551 : 27) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เทาท่ีควรโดนเฉพาะการแกปญหาทางคณิตศาสตรน้ันนักเรียนยังมีความสามารถในการแกปญหาอยูในเกณฑต่ําสงผลให
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นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรต่ําดวยผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตรน้ันครูควรมีการนํารูปแบบ
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการเรียนรูเพ่ือชวยใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 จึงสนใจท่ีจะนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ75 

3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD  

4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ75 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เน้ือหา 
 เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง โดยมีเน้ือหาตอไปน้ี 
ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม ไดแก  -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

 -  ทักษะการทํางานเปนกลุม และ    
 -  เจตคติตอคณิตศาสตร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนกลุม   
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 140 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจํานวนนักเรียน 40 คน จํานวน 1 
หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
จํานวนจริง จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  
( x= 4.76 และ S.D. = 0.37) 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง  
0.33-1.00  คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20)  มีคาเทากับ 0.795 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง  
0.43-0.79และ คาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21-0.32 

3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคแบงเกณฑการประเมินออกเปน 3 ดาน 
ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี3 การแสดงความคิดเห็นขณะ
ทํางานกลุม ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 

4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC 
มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค มีคาเทากับ 0.526 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนของจํานวนจริง 
2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ี

แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร  

3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวจํานวนจริง 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสงัเกตทักษะ
การทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 

4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวจํานวนจริง 
5.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
 
 
 



617 
 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริงของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (One sample t-
test) 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริงของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที  (t-test 
Dependent) 

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใช
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

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 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
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 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
ตาราง 1   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ จัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

การทดสอบ n x  S.D. t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 40 8.78 2.17 

21.522* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 40 16.43 0.74 

* ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 21.522 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75 
 
ตาราง 2   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD  กับเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 40 16.43 0.74 15.00 12.061* 

 * ระดับนัยสําคัญ .05 
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.43 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 และคา t = 12.061 

 
3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

STAD 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน ป
 อมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

 
ดานท่ี 3 

การแสดงความ
คิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

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

1 เรื่อง รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.00 0.53 3.62 0.51 3.62 0.51 3.41 0.51 

2เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.50 0.53 3.75 0.46 3.62 0.51 3.62 0.50 

3เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.25 0.46 3.87 0.35 3.87 0.35 3.66 0.38 

4เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.37 0.74 3.62 0.74 3.75 0.46 3.58 0.64 

5 เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.50  0.53  3.75  0.46  3.75  0.46  3.66  0.48  

6 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.37  0.51  3.62  0.51  3.62  0.51  3.53  0.51  

7 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.50  0.53  3.37  0.51  3.62  0.51  3.49  0.51  
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8 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.25  0.46  3.87  0.35  3.62  0.51  3.58  0.44  

รวมทุกกลุม  3.34  0.53  3.68  0.48  3.68  0.47    

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.68 และ S.D. = 0.47) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ( x  = 3.68 และ S.D. = 
0.48) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.34 และ S.D. = 0.53) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู  ท่ี 
5 ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.48) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน ป   

มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1 เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.41 0.51 ดี 

2เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.62 0.50 ดีมาก 

3เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.66 0.38 ดีมาก 

4เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.58 0.64 ดี 

5 เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.66 0.48 ดีมาก 

6 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.53 0.51 ดี 

7 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.49 0.51 ดี 

8 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.58 0.44 ดี 

รวม 3.56 0.49 ดี 

จากตาราง 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ( X  = 3.56 และ S.D. = 0.49) และ
เมื่อพิจารณารายแผนการจัดการเรียนรูจากมากไปนอย พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ยในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 3 สูงท่ีสุด อยูในระดับดีมาก ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุม
เฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 อยูในระดับ ดี ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.48) สวนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ย
ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ต่ําท่ีสุด อยูในระดับดี ( X  = 3.41 และ S.D. = 0.51) 
 

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD  
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ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ ป 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหม ๆ ในปจจุบัน 

3.88 0.91 มาก 

2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.18 0.63 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเขาใจยากและนาเบ่ือ 2.60 0.49 ปานกลาง 
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนสนใจท่ีจะคนควาหาความรูวิชา
คณิตศาสตรเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆท่ีทาทาย 4.13 0.79 มาก 
6. อุปกรณในหองเรียนทําใหขาพเจาเรียนอยางสนุกสนาน 4.03 0.48 มาก 
7. การสอนของครูทําใหขาพเจาไมเขาใจในวิชาคณิตศาสตร 2.93 1.09 ปานกลาง 
8. ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเขาใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  การสอนของครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรนาเบ่ือ 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆ 4.18 0.38 มาก 
รวม 3.52 0.64 มาก 

จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x  = 3.52และ S.D. = 0.64)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอ 10.  ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.18 กับ S.D. = 0.38) 
รองลงมา คือ ขอ 2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล( x  = 4.18 และ S.D. = 0.63) และขอ 5.  
การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆท่ีทาทาย ( x  = 4.13 และ S.D. = 0.79) ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD  สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี  

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) น้ัน เปนการเพ่ิมทักษะทางสังคมใหกับผูเรียนทุกคนใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมาก
ข้ึน สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน จนเกิดความสําเร็จในท่ีสุด 
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ  อาโน(2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูป
เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑของโรงเรียนท่ีกําหนดรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ 
ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรู
การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรีรตัน  พันธุมะโน (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
คณิตศาสตร เรื่องกําหนดการเชิงเสน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบวา แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรือ่งกําหนดการเชิงเสน ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 81.50/80.40 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง
กําหนดการเชิงเสน ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นภารัตน  นามบุญลา(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานนางโทพัฒนา จากการจัดดารเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) ผลการศึกษาพบวา การคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนางโทพัฒนาหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 60 นักเรียนมีการคดิวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  ทักษะการทํางานเปนกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (STAD) พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน และพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการรวมกันทํางานของ
สมาชิกท่ีมากกวา 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนน้ันจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวาง
แผนการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชไมพร  รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ ปะระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หนวยการ
เรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน 
มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) พบวานักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย จะเหน็ไดวานักเรียนจะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี  พุทธขันธ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ผลการศึกษา พบวา เจตคตขิองนักเรียนท่ีมีผลตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรบัการสอนแบบรวมมือตาม
รูปแบบ STAD เรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅� =
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4.63,𝑆.𝐷. = 0.68) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร  รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับวิธีการสอนแบบ STAD มีเจตคตติอการเรียนวิชาคณติศาสตรระดับดีข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ในขณะการทํางานกลุมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันในกลุมอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียน

ทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูตลอดเวลา 
 2.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบคะแนนของ

ตนเองและคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 ควรทําการศึกษาคนควาผลการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ STAD กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความ คงทนในการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา คณิตศาสตร เปนตน เพ่ือ
นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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