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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวั
ประกอบของจ านวนนบัของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดันางนอง (พิพฒัน์) ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ t-test ผลการวจิยัพบวา่  

1.) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
83.60/87.31 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

2.) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ตัวประกอบของจ านวนนับของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
  3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.52   
 
ค าส าคัญ : วธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการเนน้ย  ้าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป  เพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  ซ่ึง
สาระส าคญัในพระราชบญัญติัดงักล่าวในหมวดท่ี 4 มาตรา 23  กล่าววา่  การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี (1) 
ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  (2) ความรู้และทกัษะด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย ัง่ยืน (3) ความรู้เก่ียวกับ
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ช้ภูมิปัญญา (4) ความรู้ และทกัษะ
ดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง (5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบ
อาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข  ในมาตราท่ี 24 กล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดาเนินการ ดังต่อไปน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้น
ต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ไวใ้นทุกวชิา (5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอา
นวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความ
ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  มาตราน้ีถือวา่เป็นมาตราส าคญัท่ีกล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษา เป็น
ทิศทางของกระบวนการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั  ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตร การ
จดัการเรียนรู้ท่ีถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 



 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตาม
ศกัยภาพ ในดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดย
ก าหนดสมรรถนะส าคญัทั้ง 5  ประการ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหาความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
โดยความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสา
ร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    
 จากความส าคัญดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดองค์ความรู้ ทักษะส าคญัและ
คุณลกัษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไวว้่า  การศึกษาคณิตศาสตร์ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   เป็นการน าความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหา  การด าเนินชีวติ การศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  การ
พฒันาการคิดอยา่งมีระบบ และมีความคิดสร้างสรรค ์ทั้งน้ีสถานศึกษามีหนา้ท่ีจะตอ้งจดัสาระการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน  เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะ  ความสนใจ  และความถนัดของผูเ้รียน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  จากการฝึกปฏิบติั  ฝึกให้
นกัเรียนคิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหา กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งผสมผสานสาระทั้งทางดา้นเน้ือหา 
และด้านทกัษะกระบวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ถูกต้องและ
เหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน  การจดัการเรียนรู้จึงควรจดัให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนไดต้ามความสนใจ รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย  ไม่วา่จะ
เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน เป็นกลุ่มยอ่ย เรียนเป็นรายบุคคล  (ละเอียด  ประครองญาติ. 2555) 
 การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ต ่า  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุและปัจจยัหลาย
ประการ เช่น หลกัสูตร เน้ือหา ครูผูส้อน นกัเรียน สภาพแวดลอ้ม ผูป้กครอง การจดักิจกรรม  การเรียน
การสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู  และอาจเน่ืองมาจากครูทัว่ไปมกัเขา้ใจว่า  การสอน
คณิตศาสตร์คือการสอนหรืออธิบายเน้ือหาสาระ แลว้ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัก็เป็นการเพียงพอ  แทท่ี้
จริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเร่ืองตอ้งพยายามให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงควบคู่กบัการค านวณ  ส่ิงแรกคือ 



การลงมือปฏิบติั การพิสูจน์ การตรวจสอบ แลว้ให้ท าแบบฝึกหดั และในบางเร่ืองครูตอ้งสาธิต ให้เขา้ใจ
หลกัการควบคู่กบัการอธิบาย (สมนึก ภทัทิยธนี. 2546) ท าให้นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีแทจ้ริง  มีความรู้
พื้นฐานอยูใ่นระดบัต ่า ขาดทกัษะในทางคณิตศาสตร์ ไม่สามารถคน้พบหรือสรุปกฎเกณฑ์ไดเ้อง  จึงท า
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ประจ าปีการศึกษา  2558  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   โรงเรียนวดันางนอง (พิพฒัน์) โดย
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้ง 5 วชิา พบวา่  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ีย 44.05 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558) และจากรายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 43.96 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558) ซ่ึงยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่า
พอใจ  จึงเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีสุดของครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์  ท่ีจะตอ้งหาวิธีต่าง ๆ มาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน เป็นกลุ่มย่อย หรือ
เป็นรายบุคคล  โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและความเหมาะสมของนกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนมีผล
การเรียนรู้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ ในคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้หาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน โดยน าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซ่ึงเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันาการสอน  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  เป็นการเนน้ให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั เกิดความ
ร่วมมือ ความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือกนั มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
ตลอดจนการฝึกท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (สิริพร  ทิพยค์ง. 2545 , ละเอียด  ประครองญาติ. 2555)  กิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD (Student Teams Achievement Division)  เป็นรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาโดย Slavin เป็นวิธีสอนท่ีน าไปประยุกต์ใช้ได้กบัหลายวิชาและหลายระดบัชั้น  มีการจดักลุ่ม
นกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  คือ  นกัเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 
คน และอ่อน 1 คน  นกัเรียนในกลุ่มตอ้งเรียนและรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั  นกัเรียนจะประสบ
ผลส าเร็จก็ต่อเม่ือ เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  จึงท าให้นกัเรียน
ตอ้งช่วยกนั  พึ่ งพาซ่ึงกนัและกนั  และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวลัร่วมกนั  เม่ือกลุ่มท าคะแนนถึง
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ชวลิต  ชูก าแพง. 2551)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายหยุด  ผุยนวล (2550) , สุภา
ภรณ์  โมแ้ซง (2551) , ส าเนียง  กิจขุนทด (2552) , นาถศิริ  มุพิลา (2554) , ละเอียด  ประครองญาติ 
(2555) , วลัยา  บุญอากาศ (2556) และสุมาลี  จนัทร์อ ารุง (2558) ท่ีผลการวิจยัพบวา่  การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท าให้นักเรียนสนใจและตั้ งใจเรียนอย่างต่อเน่ือง  ช่วยเสริมสร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีการให้ก าลงัใจกระตุน้และส่งเสริม



เพื่อน ๆ ทุกคน ให้มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน  เพื่อท่ีจะท าคะแนนให้ไดดี้  ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อศึกษาวา่รูปแบบ 
STAD จะสามารถพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ก่อนเรียน  และหลงัเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี   6  โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวดั
นางนอง (พิพฒัน์)  ส านกังานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  จ านวน 3  ห้องเรียน  มีจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  93  คน 



 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2559  
โรงเรียนวดันางนอง (พิพฒัน์)  ส านกังานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  
32  คน  ไดม้าโดยวธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ  คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ตวัแปรตาม  คือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2.  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนับของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีแบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  เร่ืองตวัประกอบของ
จ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เพื่อน ามาใชพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ต่อไป 
 2.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนและ
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 3.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปเพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย

แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั เป็นแบบทดสอบ

ปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ (จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดค้่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก  (r)  และค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบ) 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  เร่ือง  ตวัประกอบของจ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัก่ึงทดลอง 
(Qui-experimental research) ไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดันางนองพิพฒัน์ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ผูว้จิยั โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 8 ชัว่โมง 
โดยทดสอบก่อนเรียน (pretest) 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอนเน้ือหาและทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน 6 ชัว่โมง 
ทดสอบหลงัเรียน (posttest) 1 ชัว่โมง 

2. ทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ังเม่ือมีการสอนเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้ 
3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั 
4. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของ

จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวธีิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวจิยั sample Pretest-Posttest Design  
ตารางที ่1  แบบแผนการวิจยัแบบท่ี 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 

ตวัประกอบของจ านวนนบั โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. ช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เพื่อใหน้กัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไปท าการทดสอบกบักลุ่ม

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

จ านวน 6 ชัว่โมง และระหวา่งท าการทดลองมีการทดสอบยอ่ย 
5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชเ้วลา 1 

ชัว่โมง แลว้บนัทึกผลคะแนนหลงัเรียน 
6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบน าคะแนนท่ีไดว้เิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ต่อไป 
7. ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม น าผลการประเมินท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่า  
 T - test   
 
ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง  ตวัประกอบของจ านวนนบั  โดย
วธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
 1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวธีิเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.60/87.31 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้



 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.52   
 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง  ตวัประกอบของจ านวนนบั  โดย
วธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
 1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวธีิเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.60/87.31 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้  
เม่ือพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจะเห็นวา่มีปัจจยัหลายดา้นท่ีท าให้ผลการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้วธีิ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบั 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เพราะแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
ยดึหลกัผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามแนวความคิดของสถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(2551, หนา้ 9) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูส้อนมีส่วนช่วยในการเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าและ
ช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัคิด 
ร่วมกนัแกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น ดว้ยเหตุผล ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทั้ง
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึน  นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดด้ าเนินการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 - 5 คน  ตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  คละนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัระหวา่งเด็กเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง
จะช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนปานกลาง  และเรียนอ่อน  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือกนัในการ
เรียนรู้  มีการก าหนดเป้าหมายกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น  การใหค้  าชมเชย และการให้รางวลั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
นกัเรียนตอ้งการ  และเป้าหมายน้ีเองเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของ จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ ์(2543 : 37) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่
ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้แตกต่างกนัโดยแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และใน
ความส าเร็จของกลุ่มอยา่งแทจ้ริง ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตลอดจนการเป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่



เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลสอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พานิช (2546,หนา้ 10) ไดก้ล่าววา่ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นกลุ่ม มีหลกัการคลา้ยกบัการเรียนแบบบกระบวนการ
กลุ่มท่ีเป็นวธีิท่ีใชก้นัอยู ่คือ การจดัใหน้กัเรียนท างานกลุ่มร่วมกนัซ่ึงมกัพบวา่ การท างานกลุ่มของ
นกัเรียนยงัไม่ใช่การท างานท่ีแต่ละตนต่างช่วยกนัรับผิดชอบในความส าเร็จของกลุ่ม มกัจะเป็นภาระของ
คนใดคนหน่ึง ทั้งน้ีการเรียนแบบร่วมมือ ไม่ใช่เพียงแต่ใหน้กัเรียนอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม
ร่วมกนัเท่านั้น ตอ้งมีวธีิการและจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัภายในกลุ่ม 
น าไปสู่การสร้างความรู้ หรือการใหก้ารศึกษาเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้รวมถึงการสนบัสนุน และให้
ก าลงัใจแก่กนั การเรียนรู้แบบร่วมมือ จะตอ้งประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัอยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั เพื่อเปิดโอกาสผูเ้รียนแต่ละคนไดน้ าศกัยภาพของตนมาสร้างความส าเร็จของกลุ่ม สมาชิกของ
กลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ตอ้งไวว้างใจกนั ยอมรับบทบาทของผูอ่ื้น รับผดิชอบตนเองในการ
ท างาน เพื่อใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย แบ่งกนัใชแ้หล่งความรู้ มีทกัษะกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเนน้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในฐานะสมาชิกในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มท างานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลวลี สร้อยวารี (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองจ านวนเชิงซอ้นโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจ านวนเชิงซ้อนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 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
กลุ่มก็เช่นเดียวกนัตอ้งฝึกการเรียนรู้ร่วมกนัในสังคมตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และช่วย
กระตุน้ตนเองในการท่ีจะใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สอบถามเม่ือยงัไม่เขา้ใจ เพื่อไม่ท าใหต้นเองเป็นภาระต่อ
กลุ่มของตนเอง สอดคลอ้งกบั วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 : 34)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนแบบร่วมมือไว้
วา่เป็นวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนได ้
เรียนรู้รวมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั  โดยท่ี



แต่ละคนมีส่วนร่วมอยูอ่ยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้  และในความส าเร็จของกลุ่ม  ทั้งโดยการ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  การแบ่งเป็นทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะ
ช่วยคนท่ีอ่อนแอกวา่  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง เท่านั้น  หากแต่
จะตอ้งรวมรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ความส าเร็จ ของ แต่ละบุคคลคือ
ความส าเร็จของกลุ่มงานวจิยัของ มลฤดี  สิงห์นุกลู (2555) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจใน
การเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเองร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.52  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้
ร่วมกนั  สมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกนั  เพื่อใหก้ลุ่มของตน  ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขและสนุกสนานและครูผูส้อนไดใ้ช้
เทคนิคการเสริมแรง  เช่น  ใหร้างวลั  ค  ายกยอ่งชมเชย  เป็นตน้  (สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า. 2547 )  
เป็นการจดักิจกรรมโดยใหค้วามสนใจวธีิการคิดวธีิการเรียนของนกัเรียน  และเกิดจากความสนใจ  ใฝ่รู้
ของผูเ้รียน  ใชค้วามรู้ความสามารถไดเ้หมาะสมกบัความถนดัของตนเอง  มีความสุขในการท ากิจกรรม  
ทุกล าดบัขั้นตอน  โดยครูคอยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือ  และให้
ค  าแนะน าแก่เพื่อนนกัเรียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ  นอกจากน้ีการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ฝึกคิด  ฝึกท า  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  และนกัเรียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากยิง่ข้ึน  โดยมีครู  คอยเสริมแรงใหก้ าลงัใจและใหช้มเชย  ท าใหน้กัเรียนรู้สึกนิยมชมชอบ  ยนิดี  และ
มีความสุข  นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของกรรณิการ์  จนัทอุตสาห์ 
(2551 : 79 – 84)  พบวา่  การพฒันาแผนการจดัการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  เศษส่วน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ  STAD  เร่ือง เวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของบุญเลย  อิทธิกุล(2544:77-82) ท่ีพบวา่  
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  เร่ืองบทประยกุต ์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  5  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ



ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นควรน า
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใชใ้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเน้ือหา
อ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา  ดงันั้นใน
การจดักิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผูส้อนอาจยดืหยุน่เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความ
เหมาะสม 
 3. การท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัเรียนเก่งจะไม่ใหค้  าปรึกษาเพื่อน  บางคร้ังท ากิจกรรมคนเดียว  
ดงันั้นครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยเหลือและปรึกษาหารือกนัในระหวา่งท ากิจกรรม 
 4.  ครูควรแจง้ผลการท ากิจกรรม  หรือการทดสอบใหเ้รียนทราบทนัที  เพื่อให้นกัเรียนนทราบ
ผลของตนเองและของกลุ่มซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

กมลทิพย ์ กุลกิจ. (2554). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ STAD เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา - ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและ
การสอน บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 
            กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กุลวลี สร้อยวารี. (2553). การศึกษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจ านวนเชิงซ้อน. 

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหงวทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ทิศนา แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พชัรินทร์  พานิช (2546) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ 
 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวดั
 เชียงราย. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
สถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551) . การอบรมครูระบบทางไกล. 

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์สกสค. 
วฒันาพร ระงบัทุกข.์ (2542). แผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
สิริพร  ทิพยค์ง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:สถาบนัพฒันาคุณภาพ

วชิาการ.  
สุลกัษณ์  สุขแกว้. (2549). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

เร่ืองบทประยกุต์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD.วทิยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

อมัพร  มา้คนอง. (2546) การสอนและการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 


