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บทคดัย่อ             
การศึกษาคน้ควา้เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1)  เพื่อสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1  ท่ีก าลงั
เรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต  2  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  45 คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive  sampling)    ซ่ึงใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการเลือก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  
STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  สร้างตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เร่ือง ล าดบั  จ  านวน  6  แผน  
มีค่าเฉล่ียของแผน  ตั้งแต่  4.33 – 5.00   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  (Multiple 
Choice Test)  จ านวน  25  ขอ้  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  ถึง  0.75  ค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.21  ถึง  0.45  
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.91  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง 
ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  จ  านวน  20  ขอ้  สถิติ
ท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบั  โดย

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  ปรากฏผลดงัน้ี  (1)  แผนการ

จดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD   
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ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   มีค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากบั  82.07/80.27  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้ (2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  (3)  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  
เร่ือง  ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  อยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.35  และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.17 
 

ค ำส ำคญั 
 แผนการจดัการเรียนรู้    แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    และแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

ควำมน ำ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิด

อยา่งมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบช่วย
ใหค้าดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ  แกปั้ญหาและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  และ
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืนๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  (ธรรมภรณ์  ปักกาเร. 2553 : 1 ; อา้งอิงมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56)    

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไว ้ 6  สาระคือ สาระท่ี  1 จ  านวนและการด าเนินการ สาระท่ี 2 
การวดั สาระท่ี 3 เรขาคณิต สาระท่ี 4 พีชคณิต สาระท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น สาระท่ี 6 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเป็นนามธรรม มีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล  ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคส์ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัเพราะมนุษยส์ร้างคณิตศาสตร์ข้ึนมาเพื่อตอบสนอง
ในการด ารงชีวติ ในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้นั้นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท าเป็นอนัดบัแรกคือ 
การพฒันาคน คือการส่งเสริมใหค้นไดรู้้จกัคิดอยา่งมีระบบระเบียบ มีล าดบัขั้นตอน มีเหตุมีผลและรู้จกั
แกปั้ญหา วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหม้นุษยมี์คุณสมบติัน้ี ดงัท่ีสิริพร ทิพยค์ง  
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(2545 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่คณิตศาสตร์ช่วยใหแ้ต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี  เพราะคณิตศาสตร์
ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล  ความเป็นคนช่างคิด  ช่างริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีระบบระเบียบในการคิด  มีการ
วางแผนในการท างาน  มีความสามารถในการตดัสินใจ   

การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผา่นมามีสาเหตุและปัจจยัต่างๆ  ท่ีท า
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑต์ ่า  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ  
และปัจจยัหลายประการ  เช่น  ครูไม่ศึกษาหลกัสูตร  เน้ือหาท่ีจะใชส้อนอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน  ครูไม่มีความรู้
เก่ียวกบัเทคนิควธีิสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะใชส้อนท าใหค้รูไม่พร้อมท่ีจะสอนในเน้ือหานั้น ๆ ไม่มีส่ือ
วสัดุอุปกรณ์และโสตทศันศึกษาต่าง ๆ ท่ีจะศึกษาคน้ควา้  ดา้นนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวชิา
คณิตศาสตร์เพราะมีแต่ตวัเลขและสัญลกัษณ์  ขาดความละเอียดรอบคอบ  ไม่สนใจการเรียน  ไม่ชอบ
ครูผูส้อนและไดรั้บทศันคติท่ีผดิ ๆ วา่วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ียาก  (ราตรี  ศรีอุทธา. 2553 : 2) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เป็นวธีิสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัซ่ึงน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัหลายวชิาและหลายระดบัชั้นโดยแบ่งนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยทัว่ไปจะมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  เป็นนกัเรียนเก่ง  1  คน  
ปานกลาง  2  คน  และอ่อน  1  คน  นกัเรียนในกลุ่มตอ้งเรียนและรับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั  นกัเรียน
จะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือ  เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน  ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  จึงท าให้
นกัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สมาชิกในกลุ่มจะไดรั้บรางวลัร่วมกนั  เม่ือไดค้ะแนนถึงเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
นอกจากนั้นนกัเรียนยงัไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็น
ก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเองเท่านั้น  หากแต่จะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
ความส าเร็จของบุคคลคือ  ความส าเร็จของกลุ่ม  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นวธีิการจดั
กลุ่มการท างานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และเพิ่มพนูแรงจูงใจทางการเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือจะมีประสิทธิผลยิง่ข้ึนกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหแ้กปั้ญหา  การคิดอยา่ง
หลากหลาย  การปฏิบติัภารกิจท่ีซบัซอ้น  การเนน้คุณธรรมจริยธรรม  การเสริมสร้างประชาธิปไตยในชั้น
เรียน  ทกัษะทางสังคม  การสร้างนิสัยความรับผดิชอบร่วมกนั  และความร่วมมือภายในกลุ่ม (วมิลรัตน์  
สุนทรโรจน์. 2549 : 45) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  แบบกลุ่มร่วมมือ  มีหลายเทคนิค  เช่น  เทคนิคการเรียนรู้แบบการ
ประสบความส าเร็จเป็นทีม  (STAD)  เทคนิคการเรียนรู้แบบการแข่งขนัเป็นทีม  (TGT)  เทคนิคการเรียนรู้
แบบวธีิการติดต่อภาพ  (Jigsaw)  เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม  (GI)  เทคนิคการเรียนรู้
แบบการเรียนรู้ร่วมกนั  (LT)  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นกลุ่ม  (TAI)  และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ  CO-OP  CO-OP  เป็นตน้  (วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2549 : 45 - 63)  ส าหรับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions)  เป็นการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือกนัอีกรูปแบบหน่ึง  เหมาะส าหรับวชิาท่ีเนน้ค าถามแบบท่ีตอ้งการค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง
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ค าตอบเดียว  (สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์. 2545 : 4)  ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอน
วชิาคณิตศาสตร์  เพราะธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์มกัจะถามค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีตรงไปตรงมา  
เพียงค าตอบเดียว  รูปแบบของเทคนิค  STAD  จะมีการแบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็น
กลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั  กลุ่มละประมาณ  4-5  คน  โดยก าหนดใหส้มาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระ  ท่ี
ผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดสอบความรู้  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามา
บวกเป็นคะแนนรวมของทีม  ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั  เพื่อความส าเร็จทั้งของตนเอง  และความส าเร็จของกลุ่ม  โดยการสอนเร่ิมท่ีครูให้ความรู้  ต่อจากนั้น
แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  แลว้ใหท้  างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายร่วมกนั  อธิบายวธีิเรียน  การท าแบบฝึกหดัซ่ึงกนัและกนั  ในช่วงการทดสอบนั้นจะใหท้ าเป็น
รายบุคคล  ไม่อนุญาตใหช่้วยเหลือกนั  ในตอนทา้ยจึงมีการค านวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  ส าหรับขอ้ดีของ
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  คือ  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเอาใจใส่
รับผดิชอบต่อตวัเองและต่อกลุ่ม  ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้
ร่วมกนั  ผูเ้รียนไดผ้ลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า  ไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง  และท าใหผู้เ้รียนมี
ความต่ืนเตน้  สนุกสนานกบัการเรียนรู้  (สุวทิย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า. 2547 : 170-175) 

จากการติดตามผลการประเมินการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  วชิา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2557  พบวา่ไดค้ะแนนรวมของโรงเรียนเฉล่ีย
ร้อยละ 19.65 แยกผลการประเมินตามสาระต่างๆ ดงัน้ี  สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการไดค้ะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 12.32   สาระท่ี 2  การวดัไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 26.65   สาระท่ี 4  พีชคณิตไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 
23.45  และการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 15.03   จะเห็นไดว้า่คะแนนของ
นกัเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 คือ  21.72   (งาน
ทะเบียนและวดัผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ กรุงเทพมหานคร, 2558) จากผลการสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET)  วชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  กรุงเทพมหานคร เป็นตวัช้ีวดั
ไดดี้วา่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งต ่าจึงตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมีความสนใจท่ีจะน าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะ  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบัและอนุกรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์   
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ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
1. เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดย 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6    ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  

2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2  
กรุงเทพมหานคร จ านวน  5 หอ้ง รวม  145  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1  ท่ีก าลงัเรียนในภาค
เรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวนิทวงศ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต  2  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  45 คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  sampling)    ซ่ึงใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการเลือก   

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นศึกษาไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  สร้างตามกรอบสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551  เร่ือง ล าดบั 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเร่ือง  ล าดบั ใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด    8  ชัว่โมง โดยท า
การทดลองสอนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558 

5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
     5.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6   
 5.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 

5.2.1  ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

5.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
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5.2.3  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้   เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี   6  จ  านวน   8  แผน ใชเ้วลาในการเรียนการสอนทั้งหมด  8  ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึน  

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  6  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  (Multiple Choice Test)  จ านวน  25  ขอ้ 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 
 

ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบั  โดย

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  ปรากฏผลดงัน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   มีค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากบั  82.07/80.27  
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจเป็นรายขอ้  
จ  านวน  8  ขอ้  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และมีความพึงพอใจเป็นรายขอ้  จ  านวน  12  ขอ้  อยูใ่นระดบัมาก   
โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและรองลงมาไดแ้ก่  ฉนัตอ้งการใหก้ลุ่มของฉนัประสบความส าเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร์และฉนัตอ้งการช่วยใหก้ลุ่มของฉนัมีคะแนนท่ีสูงข้ึน 

 
อภิปรำยผล 

จากการศึกษาคน้ควา้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบั  โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6   อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 1.  ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ   
เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ   82.07/80.27   
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ  80/80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลศึกษาคน้ควา้ของ  ตะวนั  คุณธรรมพนัธ์  (2549 : 
67-68)  พบวา่  แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ  STAD  วชิาคณิตศาสตร์   เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  78.52/75.83  สอดคลอ้งกบัผลศึกษาคน้ควา้ของ รุ่งระพิน  
วงศอิ์นตา  (2550 : 99-101)  พบวา่แผนการจดัการเรียนรู้แบบ  STAD  เร่ือง  การคูณ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.61/83.16  และสอดคลอ้งกบัผลศึกษาคน้ควา้ของ 
ดุษฎี จุลสม (2547 : 102)  พบวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  บทประยกุต ์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning)  มีประสิทธิภาพ  
83.36/86.70  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.1  ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดส้ร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ข้ึนโดยผา่นกระบวนการ   
ขั้นตอนการสร้างท่ีมีระบบ   การประเมินตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
คุณภาพเหมาะสมท่ีจะน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดผ้า่นการทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองล าดบั
มาแลว้  เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมส่ือการเรียนรู้  และเน้ือหาโดยผูศึ้กษาคน้ควา้
ไดแ้กไ้ขปรับปรุงและน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมตามใบกิจกรรม แบบทดสอบยอ่ย  
แบบประเมินพฤติกรรม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดจนวธีิการน าเสนอผลงานท่ีถูกตอ้ง  
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมตามล าดบัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  เร่ิมกระบวนการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนบูรณาการจากประสบการณ์เดิมหรือปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี
เรียนเพื่อใหคุ้ณค่าของส่ิงท่ีเรียน  แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงกระบวนการเรียนท่ีกล่าวมาน้ี  ไดมี้
การปฏิบติัท่ีเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ   จึงส่งผลใหผู้เ้รียน มีพฒันาการทางความคิดสามารถเขา้ใจการ
เรียนไดดี้  ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดดี้ตามไปดว้ยและผูเ้รียนมีโอกาสน า
ความรู้ประสบการณ์ไปใชป้ระโยชน์  (วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2543 : 2)  ซ่ึงส่งผลท าใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างและพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

  1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ล าดบั  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ   
เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย
แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  5  คน ตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคละนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนัระหวา่งเด็กเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนปานกลาง
และเรียนอ่อน  เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือกนั  ในการเรียนรู้มีการก าหนดเป้าหมายกลุ่มไวอ้ยา่ง
ชดัเจนเช่นการใหค้  าชมเชยและการใหร้างวลั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการและเป้าหมายน้ีเองเป็นตวักระตุน้
ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนในการท ากิจกรรม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของ  สุพล  
วงัสินธ์  (2536 : 9)  ท่ีกล่าววา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
จดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4-5 คน และเป็นวธีิการเรียนท่ีเนน้การจดั
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สภาพแวดลอ้มทางการเรียน  ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และใหค้วามส าเร็จของกลุ่ม
ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและ
กนั  สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน  พร้อมๆ  กบัการดูแลเพื่อนๆ  สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม  ความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของทุกคน  
สอดคลอ้งกบัสลาวนิ  (Slavin. 1995 : 19)  ท่ีกล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  
STAD  จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึนเน่ืองจากเป็นวธีิการท่ีใชก้ระบวนการกลุ่ม
เป็นหลกั  โดยกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายใหไ้ด ้ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะตอ้ง
พฒันาตนเอง  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนและช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั  
ทิศนา  แขมมณี  (2546 : 101)  ท่ีกล่าววา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหน้กัเรียนมีความ
พยายามท่ีจะเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมาย  เป็นผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีผลงานมากข้ึน  การ
ท่ีผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏเช่นน้ีน่าจะมีผลมาจากแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไดผ้า่น
กระบวนการขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงไดรั้บขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ
ดา้นการวดัและประเมินผล  จากนั้นจึงน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเวลาในการจดักิจกรรม ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้  รวมทั้งดา้นการวดัและ
ประเมินผลทั้งในภาคปฏิบติัและความรู้ อยา่งไรก็ตามในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค  STAD  ในชัว่โมงแรกๆ  ยงัพบปัญหาคือนกัเรียนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมและยงัไม่
เขา้ใจบทบาทของตนเอง  นกัเรียนเก่งไม่ค่อยใหค้  าปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม  ดงันั้นครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ให้
นกัเรียนช่วยเหลือและปรึกษาหารือกนัในระหวา่งท ากิจกรรม 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ล าดบั   
โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรมการ
เรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยกนัระดมความคิดแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  การท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกนัในกลุ่ม  ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะต่าง ๆ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนรู้ในทุกวชิาไดเ้ป็นอยา่งดี และท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  นครชยั  ชาญอุไร (2547 : 100)  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  รูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ของกลุ่มท่ีสอน
โดยใชเ้ทคนิค  STAD  สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ เสาวลกัษณ์ พุม่ส าเภา (2549 : 72)  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ตะวนั  คุณธรรมพนัธ์  
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(2549 : 67-68)  พบวา่  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .01  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  อุษา  ยิง่นารัมย ์ (2552 : 102-104)  พบวา่  นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนโดยวธีิเรียนแบบร่วมมือแบบ  STAD  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง   
ล าดบั  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6   
อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.35  สอดคลอ้งกบัผลศึกษาคน้ควา้ของ  อุไรรัตน์ ธุระสุข  (2550 : 83-85)  
พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  เร่ือง  เศษส่วน  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของ  รุ่งระพิน  วงศอิ์นตา  
(2550 : 99-101)  พบวา่ไดก้ารพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ  STAD  เร่ือง  การคูณ  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้   มีการจดักิจกรรมโดยใหค้วามสนใจ 
วธีิการคิด  วธีิการเรียนของนกัเรียนและเกิดจากความสนใจ  ใฝ่รู้ของผูเ้รียน ใชค้วามรู้ความสามารถได้
เหมาะสมกบัความถนดัของตนเอง   มีความสุขในการท ากิจกรรมทุกล าดบัขั้นตอน  โดยครูคอยใหค้  าแนะน า  
ช่วยเหลือ  นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าแก่เพื่อนนกัเรียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจนกัเรียนมี
ความพึงพอใจมาก 

3.2  การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั 
ดว้ยตนเอง  ฝึกคิด  ฝึกท า  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและนกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัท าให้
นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ข้ึน  โดยมีครูคอย
เสริมแรงใหก้ าลงัใจ  และใหค้ าชมเชยท าใหน้กัเรียนความรู้สึกนิยมชมชอบ ยนิดีและมีความสุข ในการร่วม
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  เร่ือง  ล าดบั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  
ซ่ึงประเมินไดจ้ากแบบวดัความพึงพอใจท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึน 

ผลการศึกษาคน้ควา้ท่ีกล่าวมา การจดักิจกรรมดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ   
STAD  เร่ือง  ล าดบั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ส่งผลใหน้กัเรียนมีความตอ้งการใหก้ลุ่มของตนเอง
ประสบความส าเร็จในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการสอนท่ีมี
ล าดบัขั้นตอนของเน้ือหาและกิจกรรม อยา่งต่อเน่ือง  ชดัเจน   ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  มีความสุขในการเรียน การเรียนตามล าดบั  ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ส่งผลใหน้กัเรียนท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ช่วยกนัระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั การท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกนัในกลุ่มส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะต่าง ๆ สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนรู้ในทุกวชิาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะช่วยพฒันา และ
ส่งเสริม ทกัษะการแกปั้ญหาร่วมกนั ทกัษะทางสังคม สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  เกิดการ
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เรียนรู้อยา่งมีความหมาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2251  ท่ี
มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสุขและทกัษะพื้นฐานในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยยดึ
ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 

 1.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ฝึกการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  การท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกนัในกลุ่ม  ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดทกัษะต่าง ๆ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนรู้ในทุกวชิาไดเ้ป็นอยา่งดี  ครูผูส้อน
ตอ้งวางแผนในการวดัผลดา้นพฤติกรรม  และแจง้วตัถุประสงคข์องวดัใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ครูผูส้อน
ตอ้งวางแผนในการจดักลุ่มของนกัเรียน  และการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั   ควรมีหนงัสือและเอกสารพร้อมท่ีจะใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
 1.3  แบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและมี
ครบทุกระดบัทั้งยาก และง่าย ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหน่วยการเรียนรู้ เพื่อใหแ้บบทดสอบจ าแนกระหวา่ง
นกัเรียนเก่งและนกัเรียนอ่อนได ้และในระหวา่งการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละแผน การจดัการ
เรียนรู้ควรจดัให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนัง่สลบักนัเพื่อไม่ใหก้ลุ่มเดียวกนัช่วยเหลือกนัในการท าแบบทดสอบ 
 1.4  ควรสนบัสนุนให้นกัเรียนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตก่อนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนสืบคน้ความรู้ 

2.   ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กบัเน้ือหา
อ่ืนๆ หรือระดบัชั้นอ่ืนๆ  เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง หรือความเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และเจตคติต่อกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2.2  ควรมีการศึกษาคน้ควา้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  
กบัวธีิการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือวธีิอ่ืน เช่น วธีิการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  TGT  วธีิการเรียนรู้ดว้ย
กลุ่มร่วมมือแบบ  TAI  เป็นตน้ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปช่วยพฒันาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อไป 
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