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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และความรับผิดชอบต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากร ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม / ความรับผิดชอบต่อการเรียน                                 
คณิตศาสตร์ / การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Parallel Lines of grade 8 students, to compare the mathematics after 
using STAD technique on Parallel Lines with a 70 percent of the criterion of grade 8 students, to 
study team work skill and the responsibility for learning mathematics after using STAD technique of 
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grade 8 students. The population was 27 student of grade 8 who were in Banbanglad School in the 
second semester, academic years 2018 which was selected using purposive sampling method. The 
research instruments were the lesson plans using STAD technique, the mathematics achievement 
test, the measurement of the team work skills and the responsibility for learning mathematics. Data 
analyzed by mean, standard deviation and t-test.  
 The result found that: The students in grade 8 had mathematics achievement after more 
than before by using STAD technique on Parallel Lines at .05 level of significance, had mathematics 
achievement after by using STAD technique on Parallel Lines higher than 70% at .05 level of 
significance, had teamwork skills after by using STAD technique all at a high level, had responsibility 
for learning mathematics after by using STAD technique all at a high level. 

Keywords: Mathematics Achievement / Teamwork Skills/ Responsibility for Learning Mathematics 

/ STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค านวณที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของ
มนุษย์ ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบและมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ และท าให้เกิดการวางแผน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ ท า
ให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
แต่ในการจัดการเรียนรู้     วิชาคณิตศาสตร์นี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเรียนด้วยเหตุว่า คณิตศาสตร์มี
ลักษณะเป็น นามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ค าอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท คณิตศาสตร์มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรง เป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบแบบแผน เป็นระบบ (อัมพร ม้าคนอง , 2557 : 2 ; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร
ขจร, 2555 : 1 – 2) ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรยีนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเนื้อหาบางตอนยาก ตัวเลขมาก ไม่เข้าใจ
ทฤษฎีบท เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดลง  
 หลักการและเหตุผลส าคัญที่สามารถน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากแนวคิดและ
การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพราะในปัจจุบันผู้เรียนมีความนิยมและสนใจที่จะ
เรียนสอนเสริมแบบตัวต่อตัวหรือเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กมากกว่า ที่จะเรียนแบบกลุ่มใหญ่จากครูผู้สอนในห้องเรียน 
ผู้วิจยัจึงได้น าแนวทางการจัดการเรียนการสอนต่างๆ มาประยุกต์กับการสอนในห้อง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD  (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 266) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
จ าแนกผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4 - 5 คน ประกอบด้วยผู้เรียนที่เรียนเก่ง 1 คน 
ผู้เรียนที่เรียนปานกลาง 2 - 3 คน และผู้เรียนที่เรยีนอ่อน 1 คน โดยที่ผู้เรียน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD นั้นจะส่งผลท าให้ผู้เรียน
มีผลการเรียนรู้สูงขึ้นเนื่องจากผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มสามารถถามปัญหาที่ไม่
เข้าใจได้สะดวก ไม่เกรงกลัวเหมือนถามครูผู้สอน คนที่เข้าใจเนื้อหาเมื่อได้อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังก็เป็นการทบทวน
ความรู้ของตนเองและเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองด้วย การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัด
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กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ส่วนในด้านพฤติกรรมผู้เรียนจะ
มีพฤติกรรมที่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถน ามาใช้ได้กับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับช้ัน และจะมีประสิทธิผลอย่างยิ่ง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาในด้านการแก้ปัญหาการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การ
คิดแบบหลากหลายการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในช้ันเรีย น 
ทักษะทางสังคม การสร้างวินัยความรับผิดชอบร่วมกันและความร่วมมือภายในกลุ่ม จ า ก เ ห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ า ว ม า
ทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งเป็น
วิธีการสอนวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนา
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครั้งนี้ เรื่อง เส้นขนาน ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
     - ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 



 

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

635 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  ไ ด้แก่  นัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรี ยนบ้านบางลาด                              
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 จ านวน 8 แผน 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 
0.89 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67  
  3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.86 
  4.  แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        
3 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (LIkert) จ านวน 12 ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 
0.83 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.  จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ 
แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test Dependent 
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD 

 - ผลผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 

 - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

 - ความรับผิดชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร์ (A) 
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  3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย   2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม   มาก 
  คะแนนเฉลี่ย   1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม   ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม   น้อย  
  
 4.  การศึกษาความรับผิดชอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี ้

   คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม   มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม   ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม   น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ตาราง 1  ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n µ  σ  t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 12.00 4.24 
21.46 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 27 25.19 2.62 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่า       
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 70 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n K X̅ S.D. T Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 27 21 25.19 2.62 8.31 .00 

 p < .05 
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   จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 2.67 0.47 มาก 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.70 0.46 มาก 

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.74 0.44 มาก 

รวม 2.74 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
วางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, การรับฟังความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
2.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) และ ความ
ตั้งใจท างาน ( X  = 2.70 และ S.D. = 0.46) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกา
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าท่ีที่รับมอบหมาย    

1. การท าหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 2.85 0.36 มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.41 0.49 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.63 0.48 มาก 

ด้านการยึดมั่นในกฎเกณฑ ์    

4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 2.67 0.47 มาก 

5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.56 0.50 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.63 0.48 มาก 

ด้านความเพียรพยายาม    

7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 2.26 0.44 ปานกลาง 

8. ยอมรับผลการกระท าของตน 2.48 0.50 มาก 

9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 2.78 0.42 มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา    

10. การเข้าเรียนตรงเวลา 2.63 0.48 มาก 

11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 2.70 0.46 มาก 

12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 2.63 0.48 มาก 

รวม 2.60 0.46 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.58 และ S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.85 และ S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน  ( X  = 2.78 และ S.D. = 0.42) และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ( X  = 2.70 และ S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การวางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม , 
การรับฟังความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม และ 
ความตั้งใจท างาน ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะแผนการเรียนรู้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่งแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน นักเรียนได้พึ่งพาอาศัยกัน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่นปรึกษากันอย่างใกล้ชิดการร่วมมือกันเรียนรู้ มีความพยายามที่จะให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักเรียนจึงเรียนรู้อย่างมีความสุข การมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมประสพ
ผลส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจ รู้คุณค่าของตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) องค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการวิจัยคือความเป็นผู้น า การสื่อสารภายในกลุ่ม การ
วางแผนการท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สอดคล้องกับ แนวคิดของรัชนี แก้ววิจิตร 
(2554 : 43)   ที่ว่า องค์ประกอบการท างานเป็นทีมมี 3 องค์ประกอบ คือ 
 1.  องค์ประกอบด้านผู้น าทีม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ สามารถขจัดความ
ขัดแย้งของทีมได้และมีวิธีที่เหมาะสมท าให้งานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ   
 2.  องค์ประกอบด้านสมาชิกในทีม ตั้งใจท างานมีทักษะในการท างาน มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 3.  องค์ประกอบด้านการจัดการทีมที่มีเป้าหมายของทีมชัดเจน มีการประสานงานกันเป็นทีม มีการแสวงหา
วิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอและมีแผนการติดตามแผนเพื่อให้การท างานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย 
  3.  ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.58 และ S.D. = 0.47) อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนาน ได้
แสดงออกถึงความสามารถท่ีตนเองมี เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับ แนวคิดของสุเทพ เบ็ญจวิไลกุล (2550: 24) กล่าวว่า จะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลาละเอียด 
รอบคอบ ขยันและมีความตั้งใจเรียนกระตือรือร้น ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถอุทิศ
เวลาให้แก่งาน เอาใจใส่งานเพื่อให้งานนั้นเกิดผลดีมีคุณภาพ มุ่งหวังความ ส าเร็จของงานเป็นท่ีตั้ง ยอมรับความผิดจาก
ผลการกระท าของตนเอง และปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน ทั้งของตนเองของเพื่อน และของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวก่อนด าเนินการสอน ควรจัดอุปกรณ์ในการสอนให้พร้อมก่อนเข้าท ากิจกรรม
การสอนทุกครั้ง 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาในขณะที่เรียน ให้นักเรียนท ากิจกรรมช่วยเหลือกันในกลุ่ม ให้นักเรียน
ระดมความคิด และใช้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลืองานในกลุ่ม ซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึกด้วยตนเองให้มากที่สุดและครูต้อง
กระตุ้น ด้วยการพูดซ้ าๆ หรือพูดให้ก าลังใจ 
 3. ผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรน าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือระดับช้ันเรียนอื่นต่อไป 
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