


848 
 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

A study mathematics achievement by using STAD techniquefor grade 9 
 

อารียา ศิริมุลตรี1 โกมินทร บุญชู2 และ ประมวลทรัพย เนียมสุม3 
Arreeya Sirimuntree1 Komin Boonchoo2 and Pramuansap Neamsoom3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 เพ่ือ
ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 และ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนมเีจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การ
คํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 9 students 
before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics achievement of grade 9 
studentsafter learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion.To study the team work skill 
and To study the Attitudes toward mathematics of grade 9 students after learning by STAD technique. 
The samples of 30 students in grade 9 class 3 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng 
Phet, 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 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 had teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level.and 
considering a list of plans, found that lesson plans 1 with an average score of learning are the second is 
lesson plan 4 and lesson plan 5 respectively. 
 4. The students had attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall very 
level. When considering a list of text found to that The students often avoid making unfamiliar math 
problems, Average maximum. Second is Mathematical calculations are easy for The students. and The 
students always keen on researching mathematics, than the previous. 
 
The keyword:  Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/    
       Attitudes toward mathematics 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
โลกยุคปจจุบันเปนยคุโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อตอง

เผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆท่ีรออยูในอนาคต มนุษยมองเห็นคุณคาอเนกอนันตของการศึกษา เพ่ือนําไปสูการมีชีวิตท่ีดี
ข้ึนในศตวรรษใหมทักษะท่ีมนุษยมีและใชไดผลในโลกยุคกอนๆไมสามารถใชไดผลในยคุปจจุบันและอนาคตมนุษยตองเรียนรู
ทักษะใหมเพ่ือความอยูรอดในสังคม (เอกชัย พุทธสอน, 2557 : 10) การเรยีนรูท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
ดานทักษะ ประกอบดวยกลุมทักษะตาง ๆ 3 กลุม ไดแก 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานขอมูล
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพสําหรับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน 
ประกอบดวยความสามารถในการปฏิบัติ 4 ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียก 4 การ ไดแก การคดิแบบมวิีจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การทํางานรวมกัน (Collaboration) และการสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ 
พานิช, 2555: 2) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะดังกลาวสามารถใชวิธีการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการจัดการ
เรียนรู (Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณ,ี 2548 : 11)  

การจัดการเรยีนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน การเรียนของผูเรียนจะไปสูจดุหมาย
ปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการจัดการเรยีนรูท่ีดีของผูสอน หรอืผูสอนดวยเชนกัน หาก
ผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจดัการเรยีนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรยีน ดังน้ัน การท่ีผูสอนจะสงเสรมิใหผูเรียน
มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญาน้ัน การสงเสริมท่ีดท่ีีสุดก็คือการให
การศึกษา ซึ่งจากท่ีกลาวมาจะเหน็ไดวาการจัดการเรยีนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (คูมือการ
จัดระบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลางการเรียนรู, 2555 : 3) ดังน้ันครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
วิธีสอนท่ีเปนการเรียนรูท่ีพัฒนาทางดานสมองการเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค STAD 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD  เปนวิธีสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันซึ่งนําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชาและหลายระดับช้ันโดยแบงนักเรยีนออกเปนกลุมเล็กๆ
โดยท่ัวไปจะมสีมาชิก 4 คนท่ีมีความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คนปานกลาง 2 คนและออน 1 คนนักเรียนในกลุม
ตองเรียนและรับผิดชอบงานของกลุมรวมกันนักเรียนจะประสบผลสาํเร็จก็ตอเมื่อเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบผลสําเร็จ
บรรลเุปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกัน และกันสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกันเมื่อไดคะแนนถึงเกณฑท่ี
กําหนดไว การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เปนวิธีการจัดกลุมการทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และ
เพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน และความรวมมือภายในกลุม (วิมลรตัน สุนทรโรจน, 2551 : 45) ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ี
ดีตอคณติศาสตร และอยากเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 

เจตคตติอคณติศาสตรมีบทบาทสาํคัญในอันท่ีจะชวยสงเสริมการเรยีนรู กลาวคือ นักเรยีนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ 
ไดดีข้ึนหากนักเรยีนมีเจตคติท่ีดตีอวิชาน้ัน ๆ ดังน้ัน นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอคณิตศาสตรก็จะทําให การเรียนคณิตศาสตรไม
ประสบผลสําเรจ็เพราะจะทําให นักเรยีนไมสนใจไมศึกษาหาความรูไมชอบไมเห็นคณุคาของวิชาคณติศาสตร และเห็นวาวิชา
คณิตศาสตรนาเบ่ือหนาย ลักษณะของนักเรียนท่ีเรียนออนคณิตศาสตรมักจะมเีจตคติทางลบตอคณิตศาสตร คดิวาตนเปนผู
ลมเหลวเสมอ ไมชอบเขาช้ันเรียน ไมชอบทํางานชอบรบกวนนักเรียนคนอ่ืน เบ่ือหนายการเรียนอยากหนีโรงเรยีน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี
มีผลตอท้ังสิน้ ดังน้ัน การท่ีนักเรยีนจะเรยีนคณติศาสตรไดดีจะตองมเีจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร (สมจติร หงสสา, 2551: 62) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการจัดการเรยีนรูแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดการเรียนรู นาจะเปนแนวทางในการชวย
แกไขปญหาการเรียนของนักเรียน เพ่ือปรับปรุงและแกไขปญหาทางการเรยีนคณติศาสตร และชวยสงเสรมิใหนักเรยีนได
เรียนรู ตามความถนัดของแตละบุคล ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ตลอดจน สงเสรมิใหนักเรยีนไดมี
โอกาสพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจดัการเรียนรู

แบบรวมมอืเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75  
3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD 
4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจดัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD สูงกวากอนเรียน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครั้งน้ี
ครอบคลุมเฉพาะเน้ือหาเรื่อง อสมการ ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน   ไดแก การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
      - ทักษะการทํางานเปนกลุม  
      - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 109 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หนวยการเรียนรูท่ี 1 
จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  
( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนกลุม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอ
นบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21 
– 0.41 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 3 การแสดง
ความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวาไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา 
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.72 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ 
  2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ี
แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3/3 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 7 
กลุม 
   2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังน้ี นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 
1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 8-23 จํานวน 16 คนนักเรียน
กลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 24-30 จํานวน 7 คน 
   2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจากนักเรียนคน
ท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 7 ใหอยูกลุม G และจากน้ันเริ่มใหมใหคนท่ี 8 อยูกลุม G 
คนท่ี 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึงนักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด 
   2.4  กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จาก
กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม F-G ประกอบดวย กลุม
คะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน 
  3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ จํานวน 8 คาบ 
โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกตทักษะการทํางานเปน
กลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 
  4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
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   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 3 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 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจดัการ 
 เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  S.D t 

กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 11.27 1.99 
15.922 

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 16.47 1.63 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 15.922 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
 เทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  S.D µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 30 16.47 1.63 15.00 4.195 

  
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคSTADสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.47 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 และคา t = 4.195 
 
 

p < .05 
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 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD 

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

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางาน

กลุม 

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. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.86 0.38 3.43 0.53 3.57 0.53 3.62 0.48 

2. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.29 0.49 3.71 0.49 3.71 0.49 3.56 0.49 

3. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.29 0.76 3.29 0.76 3.57 0.53 3.38 0.68 

4. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.53 3.57 0.79 3.71 0.49 3.62 0.60 

5. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.53 3.71 0.49 3.43 0.53 3.57 0.52 

6. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.49 3.57 0.53 3.86 0.38 3.43 0.46 

7. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.76 3.71 0.49 3.57 0.53 3.52 0.59 

8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.49 3.43 0.79 3.71 0.49 3.48 0.59 

รวมทุกแผน 3.43 0.55 3.55 0.61 3.64 0.50   

            จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมกีารแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  
= 3.43 และ S.D. = 0.55) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ( x  = 3.55 และ S.D. = 0.61) และความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.43 และ S.D. = 0.55) ตามลําดบั และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 1  มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ( x  = 3.62 
และ S.D. = 0.60) และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
           ปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.62 0.48 ดีมาก 
2.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.56 0.49 ดี 
3.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.38 0.68 ดี 
4.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.62 0.60 ดีมาก 
5.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.52 ดี 
6.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.43 0.46 ดี 
7.  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.52 0.59 ดี 
8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.48 0.59 ดี 

รวม 3.52 0.55 ดี 
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           จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.52 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ    S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรยีนรูท่ี 4 ( x  = 3.62 และ S.D. = 

0.60) และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลาํดับ 

            4. การศึกษาเจตคตติอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
           ปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.  การเรียนคณิตศาสตรทําใหผูเรยีนมีความเปนผูนํา 4.46 0.60 มาก 
2.  การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีไมนาเบ่ือหนาย 4.43 0.63 มาก 
3.  การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4.  การเรียนคณิตศาสตรสงเสรมิใหผูเรยีนไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.41 0.60 มาก 
5.  การเรียนคณิตศาสตรสงเสรมิใหผูเรยีนมีความรับผิดชอบตอตนเองมากยิ่งข้ึน 4.07 0.26 มาก 
6.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 
    กับการเรียน 

4.73 0.49 มากท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.79 0.46 มากท่ีสุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชา 
    คณิตศาสตรอยูเสมอ 

4.77 0.47 มากท่ีสุด 

9.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณติศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.36 0.60 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย 4.93 0.26 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.48 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.58 และ S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยง
การทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ  การคํานวณเก่ียวกับวิชา
คณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน ( x  = 4.80 และ S.D. = 0.40) และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ( x  = 4.79 และ S.D. = 0.46) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 4 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ตามลําดับ 
            4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD น้ันเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพ่ือให
บรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก 
ตลอดจนลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนท่ีเรียนไมเกง ทําใหคน
ท่ีเรียนเกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีดีข้ึน สวนคนท่ีเรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในนํ้าใจเพ่ือน
มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ท่ีสําคัญในการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ (2553 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยการ
เรียนรูการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 แสดงใหเห็นวา 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทําใหผลงาน

ประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ 
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิด
ของวิลสัน (Wilson) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 75.16 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา 
นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปน
การเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและ
เห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืนในสังคม
มากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียน

ไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี 
สาลีวงษ(2553 : บทคัดยอ) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STADของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ 
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางาน
กลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 
คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4.  เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา 
นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการแขงขันกัน 
และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนาความกาวหนาของกลุมและของตนเอง 
ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto (1999 : 
3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ
ตอคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู
ปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการมจีัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยการเรียนรูปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. กอนท่ีจะนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใช ครูตองศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
บทบาทของครูบทบาทของนักเรียนคําถามและคําแนะนําท่ีจะใหกับนักเรียนใหชัดเจน และครูตองช้ีแจงใหนักเรียนไดเขาใจ
กอนท่ีจะไดรับการเรียนรู เพราะถานักเรียนไมเขาใจ อาจจะสงผลใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรก ครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรูให
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ยึดผูเรียนเปนสําคัญ กอนการแบงกลุมใหนักเรียนทํากิจกรรมตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และพ้ืนฐานเดิมของนักเรียนแตละคน 
ครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆ กัน 
 4. ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆ เพ่ือไมใหรบกวนเพ่ือนในกลุม
อ่ืนๆ 
 5. ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯลฯ เพ่ือใหนักเรียนไดมีประสบการณในการเช่ือมโยง
ความรูระหวางสาขาวิชา และเกิดประโยชนทางดานการนําไปใช หรือการคนพบความรูใหม 
           ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

           1. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิดโดย

ใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

           2. ควรศึกษาการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลทางการศึกษาตอไป 
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