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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการ
และการแกส้มการของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเพชรถนอม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 39 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง 
สมการและการแกส้มการ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ  
t-test ผลการวิจยัพบว่า 1.) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/89.93  
2.) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 3.) ความพึงพอใจต่อ
การเรียนวชิาคณิตศาสตร์มีระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : วธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทนํา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์
คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ 
ช่วยการคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหาและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีช่วยก่อให้เกิด
ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกในปัจจุบนัเจริญข้ึนเพราะการคิดคน้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยความคิด การใช้
กระบวนการคิดตอ้งอาศยัเหตุผลและการเรียนคณิตศาสตร์เป็นการฝึกแกปั้ญหาต่าง ๆ นอกจากน้ีการใช้
ความคิดยงัช่วยพฒันาให้เกิดการคิดคน้และดดัแปลงพฒันาส่ิงต่าง ๆ ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการ
น าไปใช ้และคณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีสร้างความมีระเบียบแบบแผน มีล าดบัขั้นตอนในการคิดและตอ้ง
อาศยัการคิดอย่างมีเหตุผล ส่ิงท่ีเรียนก่อนจะเป็นพื้นฐานในการเรียนเร่ืองต่อไป หรือการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในชั้นสูง นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมือง
ดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีระบบระเบียบ
ในการคิด มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความรับผดิชอบต่อกิจการงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลกัษณะของความเป็นผูน้ าในสังคม (สิริพร  ทิพยค์ง , 2545) หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดก้ าหนดสาระการ
เรียนรู้ท่ีเป็นองค์ความรู้ ทกัษะส าคญัและคุณลกัษณะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือ การน า
ความรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวิต และการศึกษาต่อ 
การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์และไดก้ าหนด
สาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน ประกอบดว้ย 6 สาระ คือ จ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต 
พีชคณิต การวิ เคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ เป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 ทกัษะความสามารถหรือความช านาญของบุคคลในการท างาน ทักษะทางคณิตศาสตร์จึงเป็น
ความสามารถของบุคคลในการท างานในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในอดีตความเจริญใน
สังคมยงัไม่ซบัซอ้น ความตอ้งการใชง้านคณิตศาสตร์ยงัไม่มากนกั การก าหนดทกัษะทางคณิตศาสตร์ไว้
ในหลกัสูตรจึงไม่ชดัเจน ส าหรับในปัจจุบนั สภาพสังคมมีความเจริญและซับซ้อนมากข้ึน ทกัษะทาง
คณิตศาสตร์หรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีจึงตอ้งมากข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจาก
เป็นพื้นฐานของการคิด การแกปั้ญหา และการท างาน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหลายประเทศในโลกจึงไดมี้
การก าหนดทกัษะและกระบวนการหรือความสามารทางคณิตศาสตร์ไวใ้นหลกัสูตรคณิตศาสตร์อย่าง



ชดัเจน (อมัพร  มา้คนอง, 2544) ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้กบัการเรียนการสอนดา้นเน้ือหาดว้ยการใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหรือ
ตั้งค  าถามท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่น ให้นกัเรียนแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ท่ีเรียน
มาแลว้หรือให้นกัเรียนเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหา ให้นกัเรียนใชค้วามรู้ทางพีชคณิตในการแกปั้ญหาหรือ
อธิบายเก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัหรือกระตุน้ให้นกัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลายและแตกต่างจากคนอ่ืนรวมทั้งแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนดว้ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากสภาพปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเพชรถนอม  ครูส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย ไม่ไดน้ าเทคนิคท่ีแปลกใหม่มาใชใ้นการสอน การจดักิจกรรมเนน้การอธิบาย
และยกตวัอย่างประกอบ นกัเรียนแทบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม นกัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาเพียงท าตาม
ตวัอย่างท่ีครูสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์การเรียนรู้ของนกัเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยเฉพาะ
ในสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในเร่ืองการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ขาดทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ไม่สามารถท าความเขา้ใจและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนด
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมได ้ท าให้ไม่สามารถหาค าตอบไดห้รือค าตอบท่ีหาไดเ้ป็นค าตอบท่ีผิด ซ่ึง
แตกต่างกบันกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาจะสามารถแกปั้ญหาโดยน าความรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการหาค าตอบของปัญหาได ้ดงันั้นจากการท่ีผูเ้รียนท่ีขาดทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเช่ือมโยงใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาในการแกปั้ญหาจริง จึงเป็นเร่ืองยากยิ่งท่ีจะเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ต ่า ซ่ึงพิจารณาได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเพชรถนอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 40.6  ซ่ึงสูงกวา่ระดบัประเทศ ท่ีมีคะแนน
เฉล่ีย 38.06 และจากการวิเคราะห์เป็นรายสาระพบว่า สาระท่ีการเรียนรู้ท่ีควรพฒันาเน่ืองจากคะแนน
เฉล่ียโรงเรียน 33.64 ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั คือ สาระท่ี 4 พีชคณิต ประกอบดว้ย มาตรฐาน ค 
4.1 เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนั มาตรฐาน 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศร้อยละ 29.76 และมี
ความสัมพนัธ์กบัสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐานท่ี 6.1 มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การ
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวความคิดว่า ควรจะหาทางจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิ



ทางการเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เพราะว่า กระบวนการเรียนการสอนเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีช่วยพฒันาด้านสติปัญญาและความคิดของผูเ้รียน ถ้าสามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์หรือการเลือกประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีดีให้กบัผูเ้รียนได ้จะท าให้เกิด
ทกัษะกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยั คิดวา่การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัน่าจะ
เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพสังคมปัจจุบนั 
 ดงันั้นผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดห้าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน โดยน า
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใชใ้นการจดักิจกรรม โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ ท างาน และรับผิดชอบร่วมกนั เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกนัดงัท่ี Joyce and Wiel(1986) ได้
กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นเทคนิคท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นสติปัญญา และด้านสังคม 
ทั้งน้ีเพราะวา่มนุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคมควรมีความสัมพนัธ์กนัอนัดีระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงสมา
รถพฒันาได้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ และเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ยงัพฒันาทางด้าน
สติปัญญา ใหเ้กิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดไดโ้ดยมีเพื่อนในวยัเดียวกนักลุ่มเดียวกนั
เป็นผูค้อยแนะน าหรือช่วยเหลือ และเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนัจึงมีการใชภ้าษาส่ือสารท่ีเขา้ใจ
ง่ายกว่าครูผูส้อน ผูว้ิจยัจึงได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
เทคนิค STAD เร่ือง สมการและการแก้สมการ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต ว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทยส์มการได้ เน่ืองจากไม่เขา้ใจ
หลกัการแกส้มการ ไม่สามารถเช่ือมโยงเพื่อหาค าตอบได ้ผูว้ิจยัคิดวา่วรูปแบบจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้เทคนิค STAD น ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือ
นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ือง สมการและการแกส้มการในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นอยา่งดี
แลว้ จะส่งผลให้การเรียน เร่ือง สมการในระดบัชั้นต่อ ๆ ไปสามารถต่อยอดทกัษะการเรียนรู้และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีดียิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 



 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเพชรถนอม  ส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 198 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
เพชรถนอม ส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 39 คน ไดม้าโดยวิธี
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ตวัแปรตาม คือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง สมการและการแก้
สมการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 2. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน เร่ือง สมการและการแกส้มการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สมการและการแกส้มการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการและการแก้สมการ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ (จากการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก  (r)  และค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบ) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการและการแก้
สมการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัก่ึง
ทดลอง (Qui-experimental research) ไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วชิาวิคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเพชรถนอม โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผูว้จิยั 
โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 15 ชัว่โมง โดย
ทดสอบก่อนเรียน (pretest) 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอนเน้ือหาและทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน 13 ชัว่โมง 
ทดสอบหลงัเรียน (posttest) 1 ชัว่โมง 

2. ทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ังเม่ือมีการสอนเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้ 
3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการ 
4. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้

สมการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวธีิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง สมการและการแกส้มการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวจิยัก่ึงทดลอง (Qui-experimental research) 

ตารางที ่1 
แบบแผนการวจิยัแบบท่ี 1 รูปแบบการวจิยั 
 กลุ่ม   สอบก่อน  ทดลอง   สอบหลงั 
E           T1        X                                         T2 

  เม่ือ E แทน กลุ่มทดลองหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
         X แทน การสอนโดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือ STAD 
          T1 แทน การสอบก่อนเรียน 
         T2 แทน การสอบหลงัเรียน 

ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัด าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 

สมการและการแกส้มการ โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. ช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เพื่อใหน้กัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไปท าการทดสอบกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน (pretest) 
 4. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยผูว้ิจยัเป็น

ผูส้อนเองจ านวน 13 ชัว่โมง และระหวา่งท าการทดลองมีการทดสอบยอ่ย 
 5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกผลคะแนนหลงัเรียน 
 6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบน าคะแนนท่ีไดว้เิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานต่อไป 
 7. ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม น าผลการประเมินท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติ

เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่า t test   
 



ผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ืองสมการและการแกส้มการโดยวธีิ
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/89.93 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้  
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ืองสมการและการแกส้มการโดย
วธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/89.93 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาผล
ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นวา่มีปัจจยัหลายดา้นท่ีท าใหผ้ลการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้วธีิเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เพราะแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัสร้างข้ึน ยดึหลกัผูเ้รียน
เป็นส าคญั ตามแนวความคิดของสถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551, หนา้ 
9) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูส้อนมีส่วนช่วยในการเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า และช้ีแนะใน
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะใหเ้รียนได ้ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
แกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น ดว้ยเหตุผล ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทั้งความรู้ 
ทกัษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึน ดงัท่ี จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ ์(2543 : 37) ได้
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัโดยแต่ละคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่มอยา่งแทจ้ริง ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ
แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ ตลอดจนการเป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียน



อ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พานิช 
(2546,หนา้ 10) ไดก้ล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นกลุ่ม มีหลกัการคลา้ยกบั
การเรียนแบบบกระบวนการกลุ่มท่ีเป็นวธีิท่ีใชก้นัอยู ่คือ การจดัใหน้กัเรียนท างานกลุ่มร่วมกนัซ่ึงมกั
พบวา่ การท างานกลุ่มของนกัเรียนยงัไม่ใช่การท างานท่ีแต่ละตนต่างช่วยกนัรับผดิชอบในความส าเร็จ
ของกลุ่ม มกัจะเป็นภาระของคนใดคนหน่ึง ทั้งน้ีการเรียนแบบร่วมมือ ไม่ใช่เพียงแต่ใหน้กัเรียนอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัเท่านั้น ตอ้งมีวธีิการและจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือร่วมใจกนัภายในกลุ่ม น าไปสู่การสร้างความรู้ หรือการใหก้ารศึกษาเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
รวมถึงการสนบัสนุน และให้ก าลงัใจแก่กนั การเรียนรู้แบบร่วมมือ จะตอ้งประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมี
คุณลกัษณะแตกต่างกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เพื่อเปิดโอกาสผูเ้รียนแต่ละคนไดน้ าศกัยภาพของตนมาสร้าง
ความส าเร็จของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ตอ้งไวว้างใจกนั ยอมรับบทบาท
ของผูอ่ื้น รับผิดชอบตนเองในการท างาน เพื่อใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย แบ่งกนัใชแ้หล่งความรู้ มีทกัษะ
กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือเนน้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในฐานะสมาชิกในกลุ่ม 
ในขณะท่ีกลุ่มท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลวลี สร้อยวารี (2553) ได้
ศึกษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจ านวนเชิงซอ้นโดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจ านวน
เชิงซอ้นโดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ในการจดัการเรียน
การสอนคร้ังน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวธีิการมุ่งเนน้ให้
นกัเรียนท างานเป็นกลุ่มยอ่ย สมาชิกในกลุ่มมีลกัษณะและความสามารถท่ีแตกต่างกนัและทุกคนในกลุ่ม
มีบทบาทและหนา้ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัเรียนเก่งจะตอ้งฝึกภาวะและบทบาทในการเป็นผูน้ าท่ีจะ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีอ่อนกวา่ในกลุ่ม และบททวนความรู้ของตนเองจนแม่นย  ามากข้ึนในการท่ีจะตอ้ง
อธิบาย เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาสาระใหม้ากท่ีสุด ส่วนสมาชิกคนอ่ืน ๆใน
กลุ่มก็เช่นเดียวกนัตอ้งฝึกการเรียนรู้ร่วมกนัในสังคม ตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและกระตุน้
ตนเองในการท่ีจะใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สอบถาม เม่ือยงัไม่เขา้ใจ เพื่อไม่ท าให้ตนเองเป็นภาระต่อกลุ่ม
ของตนเอง สอดคลอ้งกบั วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 : 34)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนแบบร่วมมือไวว้า่ 
เป็นวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนได ้เรียนรู้
รวมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั  โดยท่ีแต่ละ



คนมีส่วนร่วมอยูอ่ยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้  และในความส าเร็จของกลุ่ม  ทั้งโดยการ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  การแบ่งเป็นทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยคน
ท่ีอ่อนแอกวา่  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง เท่านั้น  หากแต่จะตอ้งรวม
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ความส าเร็จ ของ แต่ละบุคคลคือความส าเร็จ
ของกลุ่มงานวจิยัของ สถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551, หนา้ 9) 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม พยายามช่วยเหลือกนัจนกลุ่ม
สามารถท างานบรรลุเป้าหมาย อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง สมการและการแกส้มการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวธีิเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการจดัประสบการณ์ใหเ้กิดข้ึนโดยตรงกบัตวันกัเรียน นกัเรียนไดท้  างานกลุ่มระหวา่ง
นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัไดป้รึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการช่วยเหลือใน
การเรียน ท าใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน นกัเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจการเรียน และ
สนุกกบัการเรียน ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคลอ้งกบั สุลกัษณ์  สุขแกว้ (2549) การพฒันา
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
การเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบวา่ (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD มี
ประสิทธิภาพ( E / E ) เท่ากบั 38.80 / 81.40 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 อยา่มีนยัส าคญัทางสถิติ .05  (2) 
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุต ์โดยการ
เรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD มีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ (3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มากกวา่ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในระดบัมากต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุต ์
โดยการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นควรน า
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใชใ้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเน้ือหา
อ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน 



 2. จากการสังเกตของผูว้จิยั ขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัในกลุ่ม พบวา่นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ข้ึน ทุกคนช่วยกนัคิดช่วยกนัเสนอแนวคิดของตนแลว้ช่วยกนัพิจารณา
ความคิดเห็นนั้น ๆ น ามาฝึกปฏิบติักบัใบงาน นอกจากนั้นนกัเรียนยงัมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของ
ตนเองอยา่งดีท่ีสุด ถา้ไม่สามารถท าได ้จะขอความช่วยเหลือจากนกัเรียนคนอ่ืนในกลุ่ม ซ่ึงมีความเตม็ใจ
และภาคภูมิใจท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
 3. จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจเรียน และสนใจเรียน
ในการจดัการเรียนการสอนโดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพราะเป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีท าใหเ้ป็นแรงกระตุน้ในการเรียนรู้และมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเน้ือหานั้น จะท าใหน้กัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น มี
ความสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียนคณิตศาสตร์  และอยากเรียนคณิตศาสตร์ทุกวนั 
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