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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีพฤฒา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สมการและการแก้
สมการ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ t-test 
ผลการวจิยัพบวา่ 1.) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย 
วธีิเรียนรู้ใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.10/88.07  2.) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนไดรั้บการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 3.) ความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มีระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : วธีิการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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บทนํา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์
ความคิดสร้างสรรคคิ์ดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหา และ
ประเมินสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผนตดัสินใจและแกปั้ญหาได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ตลอดจน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติและช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน
และสามารถอยูร่่วมกบัอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข และคณิตศาสตร์ยงัเป็นวชิาท่ีมีความส าคญัยิง่ เพราะเป็น
วชิาท่ีน าไปสู่การพฒันาความคิดอยา่งมีเหตุผลของผูเ้รียน  เพื่อใหเ้กิดทกัษะความช านาญในการคิดเป็น 
ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น เป็นคนช่างสังเกต แสดงความคิดเห็นออกอยา่งมีระเบียบ ชดัเจน รัดกุม มี
ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา  คณิตศาสตร์ยงัมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติประจ าวนัของทุกคน 
ทุกระดบั ทุกอาชีพ โดยท่ีทุกคนใชค้ณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนัโดยไม่รู้ตวั การจดัเน้ือหาสาระทาง
คณิตศาสตร์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ความต่อเน่ือง และล าดบัขั้นของเน้ือหา  การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนตอ้งค านึงถึงล าดบัขั้นของการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ควรจดัการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลรวมทั้ง
วฒิุภาวะของผูเ้รียน อีกทั้งควรจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ทั้งสามดา้น คือ ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะกระบวนการและดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี  กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD (Student  Teams  Achievement  Divisions)  เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และเป็นวธีิการท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่
ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง
ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีขอ้ดี
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือท าใหผู้เ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิก 
ส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนร่วมกนัส่งเสริมผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ า ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางสังคมโดยตรงและผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้  ดงันั้นผูศึ้กษา
คน้ควา้คร้ังน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิา
คณิตศาสตร์ท่ีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 



ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนศรีพฤฒา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ านวน  365  คน  
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนศรีพฤฒา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2   จ านวน  36  คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่ม
แบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 
 
 
 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน เร่ือง เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 15 กิจกรรม 15 
ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ซ่ึงเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ (จากการวเิคราะห์
ขอ้มูลไดค้่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  และค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของ
แบบทดสอบ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัไดใ้ช้
รูปแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (Qui-experimental research) ไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีพฤฒา โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD โดยด าเนินการทดลอง
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 15 ชัว่โมง โดยทดสอบก่อนเรียน 
(pretest) 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอนเน้ือหาและทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน 15 ชัว่โมง ทดสอบหลงัเรียน 
(posttest) 1 ชัว่โมง 

2. ทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ังเม่ือมีการสอนเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้ 



3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการ 
4. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปร

เดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีพฤฒา โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวธีิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวจิยั Sample Pretest-Posttest Design  
ตาราง 1 
แบบแผนการวจิยัแบบท่ี 1 รูปแบบการวจิยั 
 กลุ่ม   สอบก่อน  ทดลอง   สอบหลงั 
              E        T1       X                                    T2 

  เม่ือ  E แทน กลุ่มทดลองหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
X แทน การสอนโดยการจดัการเรียนโดยใชว้ธีิแบบกลุ่ม  
                        ร่วมมือ เทคนิค STAD 

         T1 แทน การสอบก่อนเรียน 
          T2 แทน การสอบหลงัเรียน 

ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัด าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่ม

ร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. ช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงการจดัการเรียนโดยใชว้ธีิแบบกลุ่ม

ร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อใหน้กัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไปท าการทดสอบกบั

กลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน (pre-test) 
4. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเอง

จ านวน 15 ชัว่โมง และระหวา่งท าการทดลองมีการทดสอบยอ่ย 
5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชเ้วลา 1 

ชัว่โมง แลว้บนัทึกผลคะแนนหลงัเรียน 
6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบน าคะแนนท่ีไดว้เิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ต่อไป 



7. ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม น าผลการประเมินท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่า t-test   
 

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้
วธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 

1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์(E1/E2) 
เท่ากบั 80.10 / 88.07  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว หลงัเรียนคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD นกัเรียนใความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาคน้ควา้การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว อภิปรายผลได้
ดงัน้ี 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพ STAD มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 80.10 / 88.07  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด หมายความวา่ ประสิทธิภาพ
ดา้นกระบวนการของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงไดจ้ากคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.07 แสดงวา่แผนการเรียนรู้ท่ีผูศึ้กษา



คน้ควา้สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่แผนการเรียนรู้ท่ีผูศึ้กษา
คน้ควา้สร้างข้ึน ไดผ้า่นการตรวจ และการใหค้  าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  อีก
ทั้งไดผ้า่นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมตลอดจน ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ และผูศึ้กษา
คน้ควา้ไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ทั้งการศึกษาและวเิคราะห์
หลกัสูตร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้และการวดัผล
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวกบัการสร้าง ท าใหค้รูผูส้อนเกิดความมัน่ใจ
ในการสอนมากข้ึนบทเรียนมีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวติจริงของผูเ้รียน (สุนนัทา สุนทร
ประเสริฐ. 2545 : 2-3) และขอ้ดีของเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD คือ ผูเ้รียนมีความ
เอาใจใส่รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัได้
เรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทาง
สังคมโดยตรง ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้สนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ (สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูล
ค า. 2547 : 175) ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลใหแ้ผนการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของ 
ไกรศรี พลเยีย่ม (2547 : 88-114) พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและ
อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชว้ธีิการแบ่งกลุ่มตามสังกดัสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน (STAD) มี
ประสิทธิภาพ 73.33/78.03 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของ วรรณกาญจน์ จิตรักษา (2548 : 
53-88) พบวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ โดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มตามสังกดัสัมฤทธิผลทางการ
เรียน (STAD) มีประสิทธิภาพ 82.90/84.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวน้อกจากน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้ยงั
สังเกตเห็นการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้วา่ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-5 นกัเรียนมีความ
สนุกสนานมีความสนใจในการเรียนเป็นอยา่งดีในกิจกรรมการเรียนรู้ต่อมานกัเรียนเร่ิมไม่ค่อย
กระตือรือร้นเท่าท่ีควร นกัเรียนบางคนไม่คอยแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเน้ือหาเร่ิม
ยากข้ึนนกัเรียนแกปั้ญหาไม่ไดจึ้งเบ่ือการคิดและนกัเรียนจะรู้สึกส่งเสียงดงั ผูศึ้กษาคน้ควา้ตอ้งพดูให้
นกัเรียนท าตามกติกา และในกิจกรรมท่ีเป็นโจทยปั์ญหานกัเรียนจะใชเ้วลามากในการแกปั้ญหาและท า
ใหน้กัเรียนไม่ค่อยมัน่ใจในการน าเสนอผลงานผูศึ้กษาคน้ควา้จึงพดูย ัว่ย ุและใหร้างวลัคนเก่ง 

2. คะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยแผนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไดเ้รียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ซ่ึงการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD จะช่วยเพิ่มสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนใหสู้งข้ึน เน่ืองจากเป็นวธีิการท่ีใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นหลกั โดยกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมายและน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายใหไ้ด ้ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ



ทางการเรียนของตนและช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนมีความ
พยายามท่ีจะเรียนใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีผลงานมากข้ึนการ
เรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีการใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ
ใชเ้หตุผลดีข้ึน และคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากข้ึน (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 101) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาคน้ควา้ของ อนนัท ์บุตรศรีเมือง(2550 : 86-87) พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพชัระ งามชดั (2549 :54-78) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 การท่ีผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏเช่นน้ี น่าจะมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน ท าใหส้นใจท่ีจะเรียนรู้และ
การเรียนรู้เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแต่ละกลุ่มตอ้งการรางวลัหรือค าชมเชยจึงท าใหน้กัเรียนท่ี
เรียนเก่งไดช่้วยอธิบายการแกปั้ญหาใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางและนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนได้
เขา้ใจ ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD โดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และจากการสังเกต
พฤติกรรมของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม พยายามช่วยเหลือ
กนัจนกลุ่มสามารถท างานบรรลุเป้าหมาย อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการ
จดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวธีิเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจดัประสบการณ์ใหเ้กิดข้ึนโดยตรงกบัตวันกัเรียน นกัเรียนไดท้  างานกลุ่ม
ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัไดป้รึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการ
ช่วยเหลือในการเรียน ท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน นกัเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจการ
เรียน และสนุกกบัการเรียน ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคลอ้งกบั สุลกัษณ์  สุขแกว้ (2549) 
การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 โดยการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบวา่ (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค 
STAD มีประสิทธิภาพ( E / E ) เท่ากบั 80.83 / 81.40 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
(2) นกัเรียน  ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์   โดย
การเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD มีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ (3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มากกวา่ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในระดบัมากต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ 
 



ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะการน าไปใช ้
1.1 เม่ือนกัเรียนเร่ิมไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นกัเรียนบางคน ไม่คอยแสดง

ความคิดเห็นกบัเพื่อนทั้งน้ี เน่ืองมาจากเน้ือหาเร่ิมยากข้ึนนกัเรียนแกปั้ญหาไม่ได ้ควรพดูกระตุน้ให้
นกัเรียนท าตามกติกา พดูย ัว่ย ุและใหร้างวลัคนเก่ง หรืออาจใชกิ้จกรรมเกม แข่งขนัเพื่อชิงรางวลัหรือร้อง
เพลงเพื่อใหเ้ด็กไม่เบ่ือต่อการจดักิจกรรม 

1.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดต้ั้งเป้าหมายร่วมกนัซ่ึงเป้าหมายของกลุ่มจะท าใหน้กัเรียนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะช่วยใหส้มาชิกในกลุ่มคนอ่ืน ๆ สามารถตอบค าถามหรือท าแบบทดสอบไดเ้หมือนกนั
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีร่วมกนัตั้งไว ้ทุกคนในกลุ่มจะพยายามท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้
คะแนนของกลุ่มตนดี ซ่ึงในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนได้
ช่วยเหลือและร่วมปรึกษากนั และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงโดยการ
เดินดูทีละกลุ่มพร้อมใหค้  าปรึกษาเม่ือนกัเรียนเกิดปัญหา 

1.3 ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดห้า
ความรู้เพิ่มเติมการใบกิจกรรมท่ีเรียนในชัว่โมงหรือมีกิจกรรมเสริมใหเ้ด็กไดช่้วยกนัแกปั้ญหาเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน 

1.4 ครูควรจดัสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศหอ้งเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรม
กลุ่ม เช่นมีเคร่ืองช่วยพดูเวลานกัเรียนน าเนอผลงาน 

1.5 ควรพดูกระตุน้ และแนะน านกัเรียนเก่งไดมี้โอกาสสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ปานกลางและเรียนอ่อนอยูบ่่อย ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไม่ลืมเน้ือหาการเรียนรู้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเร่ืองอ่ืน หรือในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 

STAD กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
2.3 ควรศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิดวเิคราะห์ ความคิด
สร้างสรรคเ์ชาวน์อารมณ์ เป็นตน้ 

 
 
 

 


