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บทคดัย่อ             
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดย
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  (2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การประยกุตข์อง
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี   2 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3  ปีการศึกษา 2558  ของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  
36  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 3 
ชนิด ดงัน้ี  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง การประยกุตข์องสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน 8 แผน  แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียม
อุดมศึกษานอ้มเกลา้  เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 24 ขอ้  ขอ้  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  
ถึง  0.34 ค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.80  ถึง  0.91  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.75  และแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียม
อุดมศึกษานอ้มเกลา้   
 ผลการวจิยัพบวา่  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  การประยกุร์ของ
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  คือ  (1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (2)  ความพึงพอใจในการเรียน  เร่ือง  การ
ประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก   ( ̅  = 4.31 ,  SD  =  .59) 
 
 

ค ำส ำคญั 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ควำมน ำ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีความรู้และทกัษะ พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นตอ้งการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการ
พฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์   คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข (กรมวชิาการ. 2545) 
 จากการสัมภาษณ์ครูผูมี้ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์  พบวา่สภาพการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนในเร่ืองการประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  นกัเรียนหลายคนไม่สามารถ
แกปั้ญหาโจทยท์างการประยกุตข์องการแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้ โดยส่วนใหญ่ขาดความ
รอบคอบในการท าโจทย ์ และไม่มีแนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหา โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ
กนัน่าจะท าใหน้กัเรียนสามารถท่ีจะเขา้ใจ  สามารถท าโจทยเ์ร่ืองความน่าจะเป็นไดดี้ข้ึนและมีความ
รอบคอบมากข้ึนเน่ืองจากความส าเร็จของตวัเองคือความส าเร็จของกลุ่ม  
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การสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัมุ่งหวงัใหค้รูเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูตอ้งค านึงถึงความ
สนใจ ความถนดัและความแตกต่างของนกัเรียน ดว้ยเหตุน้ีการจดัการเรียนรู้จึงมีวธีิหลากหลาย  
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ ดงันั้น รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนควรมีหลากหลาย ไม่วา่จะเรียนรู้  ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน เป็นกลุ่มยอ่ย หรือเป็นรายบุคคล โดยจดั
ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา และความเหมาะสมของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีได้
มาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ไดล้งมือปฏิบติัจริง ครูควรฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น รู้จกับูรณาการความรู้ต่างๆ
ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใชใ้นชีวติ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD (Student Teams Achievement Division ) เป็น
รูปแบบการสอนท่ีพฒันา โดย “Slavin” มีการจดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ  4  คน ระดบั
ความสามารถแตกต่างกนั (Heterogeneous Teams) คือ นกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 
1 คน ครูก าหนดบทเรียนและการท างานของกลุ่มไวแ้ลว้ โดยครูท าการสอนบทเรียน  ใหน้กัเรียนทั้ง
ชั้น แลว้ใหก้ลุ่มท างานตามก าหนด นกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกนั เด็กเก่งช่วยตรวจงานและอธิบาย
เพื่อนให้เขา้ใจถูกตอ้งก่อนน าส่งครู หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทุกคนต่างท าขอ้สอบโดยไม่มีการ
ช่วยเหลือกนั น าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบของสมาชิกในกลุ่มมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนฐานและมี
การใหร้างวลักลุ่มท่ีท าคะแนนไดดี้กวา่เดิม มีการใหร้างวลักบักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงถึงเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ การเรียนดว้ยวธีิดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รียนใส่ใจผูอ่ื้นมากข้ึน มีความเขา้ใจในความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม และช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข พร้อม ๆ กบั
การพฒันาความดีงาม ความรู้ และความสามารถไปดว้ยกนัซ่ึงจะส่งผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนสูงข้ึน (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 198) ดงัผลการวจิยัของพชัระ  งามชดั  (2549 : 60-
78)  ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ความพึง
พอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  และความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค  STAD กบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนเพิ่มข้ึน
จากก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .01  แต่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกนั 

จากหลกัการและแนวคิดขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกลุ่ม
ร่วมมือ แบบ STAD มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อตอ้งการ
ทราบวา่การจดัการเรียนรู้แบบ STAD จะมีท าใหผ้ลสมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนหรือไม่ 
และจะส่งผลใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  
STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์   
เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   2  ภาคเรียนท่ี  2  ปี

การศึกษา  2558 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  กรุงเทพมหานคร จ านวน  9  หอ้ง รวม  420  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3  ท่ีก าลงั
เรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดม ศึกษานอ้มเกลา้  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  36  คน  การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)    ซ่ึงใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการ
เลือก   

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นศึกษาไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การประยกุต์
ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  สร้างตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เร่ือง การประยกุตข์อง
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด  10  ชัว่โมง โดยท าการทดลองสอนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558 

5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
       5.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้เร่ือง การประยกุตข์องสมการเชิงเส้น 
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ตวัแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
   5.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การ 
ประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   

5.2.2  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  
การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี  3  ชนิด ดงัน้ี 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง การประยกุต์
ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน 8 แผน 

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ชั้นมธัยมมศึกษาปีท่ี 2  เป็นขอ้สอบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 24 ขอ้ 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

 
สรุปผลการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดผ้ลการวิจยัเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้ ดงัน้ี 

1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก    
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อภิปรำยผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัการทดลองพบวา่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เน่ืองจากวธีิเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกนัมาท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ท่ีส าคญัท าให้ผูเ้รียนเกิด
องคค์วามรู้ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดุษฎี  จุลสม  (2547 : 
102)  ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้(Cooperative Learning)  และการสอน
ตามปกติ  ผลการวจิยั  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยการสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้  สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการสอนตามปกติ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 สอดคลอ้งกบัตะวนั  คุณธรรมพนัธ์  (2549 : 67-68)  ไดศึ้กษาการ
พฒันาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ  STAD  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา  อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
จ  านวน  16  คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  วชิา
คณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจาก
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัต่างประเทศ คือ งานวจิยัของ เบค  
โจนส์  (Beck-Jones. 2004 : 2378-A)  ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกบันกัเรียน  3  
กลุ่ม  คือ  กลุ่มท่ี  1  สมาชิกไม่มีการระบุหนา้ท่ีใดๆ  ในกลุ่ม  กลุ่มท่ี  2 สมาชิก  มีการแบ่งหนา้ท่ี  
ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจน  กลุ่มท่ี  3  มีการแบ่งหนา้ท่ี  ก าหนดบทบาทสมาชิกมีการจดบนัทึกและ
ไดรั้บค าแนะน าในระหวา่งท ากิจกรรม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองมีทั้งหมด  174 คน  ไดม้า
โดยการสุ่มผลปรากฏวา่ กลุ่มท่ี  2  สมาชิกมีการแบ่งหนา้ท่ี  ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนให้ผลดีกบั
นกัเรียนในเร่ืองการฝึกคิด  การใชส้ติปัญญาดว้ยตนเอง  กลุ่มท่ี  3  ท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ีก าหนด
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บทบาทสมาชิกมีการจดบนัทึกและไดรั้บค าแนะน าในระหวา่งท ากิจกรรม ไดผ้ลดีท่ีสุดในการไดม้า
ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจ  เพราะระหวา่งท ากิจกรรมมีการจดบนัทึกและไดรั้บความรู้สอดแทรก
ตลอดเวลา 
 ทาริม  คามูรัน  และแอคเดนิส  (Tarim and Akdeniz. 2008 : 77-91)  ไดศึ้กษา 
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเนน้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พบวา่  จากการสุ่มตวัอยา่งนกัเรียนในหอ้งมาประมาณ  7  คน  ไดท้  าการทดลองแบบ
กลุ่มร่วมมือระหวา่งแบบ  TAI  กบั  แบบ  STAD  ปรากฏวา่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี  1.003  และ  
.04 ตามล าดบั  ซ่ึงจากการทดลองการเรียนแบบกลุ่มพบวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร 
 และแอดคินสัน  (Adkinson. 2008 : unpaged)  ไดศึ้กษา การเรียนแบบใหค้วามร่วมมือ
(Cooperative Learning)  มีผลกระทบต่อการเรียนและ ทศันคติของเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้าย  ท่ีมีต่อ
ทกัษะการเปล่ียนแปลง   ดา้นคณิตศาสตร์ในหอ้งเรียนเพศเดียวและหอ้งเรียนรวมเพศหรือไม่ความ
มุ่งหมายของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวธีิการสอนโดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD  กบัการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลตามปกติ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัเกรด  4  และ  เกรด  5  ผลการวจิยัใน
คร้ังน้ีพบวา่  การใชว้ธีิสอนโดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
การใชว้ธีิการสอนเป็นรายบุคคลตามปกติ  และมีทศันคติ ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูผูส้อนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาท่ีไดเ้รียนรู้ 

2. ความพึงพอใจในการเรียน  เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅  = 4.31 ,  SD  =  .59)   ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรเอง เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไดพ้ฒันาอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนของการสร้างเคร่ืองมือ มีการ
ตรวจสอบและหาคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์จนสามารถน ามาใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นเม่ือส้ินสุดการทดลองท าใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพชัระ  งามชดั  (2549 : 60-78)  ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  และความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
เทคนิค  STAD กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมี
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ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามคู่มือครู  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แต่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ไม่แตกต่างกนั   

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 
 1.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  เป็นรูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม  ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  การท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดกนัในกลุ่ม  ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะต่าง ๆ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการ
เรียนรู้ในทุกวชิาไดเ้ป็นอยา่งดี  ครูผูส้อนตอ้งวางแผนในการวดัผลดา้นพฤติกรรม  และแจง้
วตัถุประสงคข์องวดัใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

 1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  ครูผูส้อนตอ้งวางแผนในการจดักลุ่มของนกัเรียน  และการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ร่วมกนั   ควรมีหนงัสือและเอกสารพร้อมท่ีจะใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้
เพิ่มเติม 

 1.3  แบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีความ สัมพนัธ์
กบัเน้ือหาและมีครบทุกระดบัทั้งยาก และง่าย ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้
แบบทดสอบจ าแนกระหวา่งนกัเรียนเก่งและนกัเรียนอ่อนได ้และในระหวา่งการท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนของแต่ละแผน การจดัการเรียนรู้ควรจดัให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนัง่สลบักนัเพื่อไม่ใหก้ลุ่ม
เดียวกนัช่วยเหลือกนัในการท าแบบทดสอบ 

 1.4  ควรสนบัสนุนให้นกัเรียนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ท่ีตอ้งการให้นกัเรียน
สืบคน้ความรู้ 

2.   ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 

กบัเน้ือหาอ่ืนๆ หรือระดบัชั้นอ่ืนๆ  เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง หรือความเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2.2  ควรมีการศึกษาคน้ควา้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกลุ่มร่วมมือ
แบบ  STAD  กบัวธีิการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือวธีิอ่ืน เช่น วธีิการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  TGT  
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วธีิการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ  TAI  เป็นตน้ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปช่วยพฒันาการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมต่อไป 
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