
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

         นางสาวกนกวรรณ คงม*ี 

บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการ

หารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 486 

คน ซ่ึงโรงเรียนจดันกัเรียนแบบคละความสามารถทั้งหมด  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ  ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560  

จาํนวน 45 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวิจยัพบว่า 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.94/83.78  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยเทคนิค STAD สูงกวา่ก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจเฉล่ียรวม 3.94 

นัน่คือนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD อยูใ่น

ระดบัมาก 

 

คําสําคัญ : แผนการจดัการเรียนรู้, เทคนิคการจดัเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 

    ความพึงพอใจ 

__________________ 

 * นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมองเห็นว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันา

ความคิดมนุษย ์ ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล มีระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 

แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา้ 1)  

จากรายงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ประกาศผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559  โดยพบวา่คะแนน

เฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 46.36  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 49.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 31.80 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

29.31 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  34.99  นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี

การรายงานค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละสาระซ่ึงพบว่าคะแนนในสาระท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุดคือ การ

วเิคราะห์ขอ้มลูและความน่าจะเป็น 13.60 และรองลงมาคือ จาํนวนและการดาํเนินการ 19.32 

จากการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า สาเหตุท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่านั้นมาจากปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนและปัญหาดา้นตวัครู กล่าวคือ 

ครูมีพฤติกรรมการสอนโดยใชส่ื้อไม่หลากหลาย  สอนเนน้การบรรยายมากกวา่การฝึกปฏิบติั  เนน้

ให้นกัเรียนท่องจาํ เร่งรัดการสอนเน้ือหาให้ไดม้ากท่ีสุด ไม่ไดป้ลูกฝังให้นกัเรียนมีพฤติกรรมใน

การทาํงานกลุ่มท่ีดี  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา  นกัเรียนจึงไม่มีความอดทนท่ีจะ

แก้ปัญหาเป็นเวลานาน ๆ และทําให้นักเรียนขาดทักษะในการวางแผนการทํางาน  ไม่ มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนท่ีดี ไม่มีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย  และขาดการ

ยอมรับความแตกต่างระหวา่งเพื่อนในดา้นต่าง  ๆ ตวัเอง (ชไมพร รังสิยานุพงศ,์ 2556, หนา้ 2) 

การศึกษางานวจิยัยงัพบอีกวา่ วธีิการของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็น

การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนทาํงานรวมกนัเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน

ระหว่างผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนั และตอ้งใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกนัเพื่อทาํให้

ผลงานประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวมและเทคนิค 

STAD เป็นเทคนิคท่ีมีการวดัผลโดยใช้คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพฒันาการ จึงทาํให้

นกัเรียนทราบถึงความกา้วหน้าของตนเองโดยท่ีไม่มีการแข่งขนักบัผูอ่ื้น แต่เป็นการแข่งขนักบั

ตนเอง จึงทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองให้ไดค้ะแนนสูง
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ยิ่งข้ึน ซ่ึงเทคนิคน้ีก็จะช่วยในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 

(ณฏัฐช์ญา อินพลูวงษ,์ 2559 , หนา้ 15) 

จากเหตุผลและงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้

แผนการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุ

นาม เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และรูปแบบวิธีการสอน 

ใหส้ามารถนาํผลไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาต่าง ๆ ต่อไปได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการ

หารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

เร่ืองการคูณและการหารพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ ท่ี

กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 486 คน ซ่ึงโรงเรียนจดันกัเรียนแบบคละ

ความสามารถทั้งหมด  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียน

โยธินบูรณะ  ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560  จาํนวน 45 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือก

แบบเจาะจง 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 

2. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัเรียน  หลงัเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD อยูใ่นระดบั

มาก 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1.  ได้เทคนิควิธีการท่ีสามารถนาํไปใช้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เร่ืองการคูณ

และการหารพหุนาม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  

2.  เป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อนในการนาํกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไปประยุกตใ์ชใ้น

การเรียนการสอน  

3. สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การคูณและ

การหารพหุนาม ท่ีผา่นการประเมินตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนโยธินบูรณะ  ท่ี

กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560  จาํนวน 45 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

จากนั้นจัดกลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถทางการเรียนโดยใช้คะแนนสอบกลางภาคเรียน

เรียงลาํดบัจะทาํให้ไดอ้ตัราส่วน 1:3:1 แบ่งเป็นเก่ง กลาง อ่อน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล

ไดผ้่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา คือ แผนการจดัการเรียนรู้  

วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม ท่ีจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค STAD จาํนวน 

6 แผน จากการใช้เคร่ืองมือกบักลุ่มทดลองพบว่าค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 83.58/82.67  

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพื่อใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการคูณและการหารพหุ

นาม จาํนวน 25 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.5-0.7  ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั 0.2 – 0.6 และค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ

เรียนการสอน และการวดัประเมินผล ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ค่าความ

เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.87 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชก้ารดาํเนินการตามลาํดบั

ดงัน้ี 
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1. ติดต่อประสานงานกบัผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการศึกษา 

2. เลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นห้องท่ีผูว้ิจยัสอนอยูจ่าํนวน 1 ห้องเรียนซ่ึงมี

นกัเรียนทั้งหมด 45 คน  

3. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค STAD ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะประกอบไปดว้ย คน

เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 1 คน ในอตัราส่วน 1:3:1 

4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

เร่ือง การคูณและการหารพหุนาม เป็นเวลา 1 คาบเรียน  

5. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนดาํเนินการสอนโดยการนาํเสนอบทเรียนต่อ

นกัเรียนทั้งชั้นและใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ดงัน้ี 

- ขั้นทาํกิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะศึกษาและลงมือทาํแบบฝึกทกัษะวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและการหารพหุนาม ท่ีครูผูส้อนจดัเตรียมไวใ้หร่้วมกนั 

- ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ นกัเรียนตอ้งลงมือทาํแบบทดสอบยอ่ยเพื่อนาํ

คะแนนทดสอบยอ่ยไปหาคะแนนความกา้วหนา้รายบุคคลและคะแนนความกา้วหนา้ 

รายกลุ่ม ระหวา่งการทดสอบไม่อนุญาตใหน้กัเรียนช่วยเหลือกนั 

- ขั้นสรุปและประเมินผลงาน เป็นการรายงานคะแนนความกา้วหนา้รายบุคคลและ

คะแนนความกา้วหนา้รายกลุ่ม   

6. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

เร่ือง การคูณและการหารพหุนาม ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมงเรียน แล้วหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 7. สอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถามวดัความพึงพอใจ นาํขอ้มูลท่ีได้

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 

ระดบั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การคูณและการหารพหุ

นาม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 โดย 75 ตวัแรก คือ คะแนนการ

ทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน ส่วน 75 ตวัหลงั คือ คะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้

แบบทดสอบ เร่ือง การคูณและการหารพหุนาม ในการจดัการเรียนการเสนอ หาค่าสถิติพื้นฐาน

ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชค่้าสถิติ  T-test Dependent  Samples 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อการจดัการเรียนการสอน

ด้วยเทคนิค STAD เร่ือง การคูณและการหารพหุนาม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีเป็น

มาตรวดัประมาณค่าระดบั 5 แลว้นาํมาหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากบั 84.94/83.78 

2. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัเรียน  หลงัเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD อยูใ่นระดบั

มาก 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์งานวจิยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ือง

การคูณและการหารพหุนามของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.94/83.78 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

จริยาลกัษณ์ กิตติกา (2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและ

การแกส้มการชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

ชุดฝึกเสริมทกัษะพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

ชุดฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง สมการและการแกส้มการมีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.74/77.83  เน่ืองมาจาก

การแผนการจดัการเรียนรู้ไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ มีการ

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพกบักลุ่มตวัอย่างก่อนนาํไปใช้จริง รวมถึงการจดัการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สจีวรรณ ปราชญ์ศรี (2559) ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ว่าเป็นการส่งเสริมการทาํงานระบบกลุ่ม มีความสามคัคีในทีมงาน 

กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกเกิดนํ้ าใจต่อกนั มีการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ในขณะเดียวกนั กิจกรรมก็

ส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีการกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสมาชิกใน

กลุ่ม 

2. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  การ

จดักิจกรรมแบบร่วมมือโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ืองการคูณและการหารพหุนามหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน

เรียนเท่ากบั 10 คิดเป็นร้อยละ 50  ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 16.76 คิดเป็นร้อยละ 83.78 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสายไหม โพธ์ิศิริ (2554)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ร่วมกบัวธีิการเรียนแบบร่วมมือ 

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชา

ยินดี พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ร่วมกบัวิธีการเรียนแบบ

ร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แสดงวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มีความเหมาะสม ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั มีความสนใจและใส่ใจท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน สอดคลอ้งกบันงครั์กษ ์พอ่บุตรดีและคณะ (2556) 

ท่ีกล่าววา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม กบัการ

เรียนการสอน เน่ืองจากนกัเรียนจะเรียนรู้เป็นกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกนั มีการช่วยเหลือกนั วางแผนการ

ทาํงานร่วมกนั ร่วมกนัคิด มีความตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรมภายในกลุ่มให้ดีท่ีสุด ทาํให้การปฏิบติั

กิจกรรมระหวา่งเรียนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ทั้งๆ ท่ีเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ทุก

คนในกลุ่มไดฝึ้กการทาํงานและการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดจนการรับผิดชอบตนเองจนช่วยทาํให้กลุ่ม

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการหาความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การหา

ค่าความยากง่าย ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการหาประสิทธิภาพ

ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม  ส่งผลทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนหลงัเรียนดีกวา่ก่อน

เรียน  
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3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD อยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหน่ึงฤทยั ชูแกว้ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เร่ืองคู่อนัดับและกราฟท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 พบว่าระดบัความพึงพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่

ระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

นกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็จะช่วยสอนเพื่อน ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนนกัเรียนท่ียงัไม่มี

ทักษะก็จะได้รับการสอนแลกเปล่ียนกับเพื่อนและเม่ือทาํได้ก็จะเกิดความสุขในการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบัอรัญญา แวงดีสอนและคณะ (2557) ท่ีกล่าววา่ การแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ 

โดยคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน นกัเรียนจะเรียนรู้วธีิเรียนจากคนเก่งและทั้งคนเก่งและคนปาน

กลางจะช่วยคนอ่อน ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีจะช่วย ให้คนปานกลางและคนอ่อนมีคะแนนสูงข้ึนและมี

ความสุข ในการเรียนรู้มากข้ึน รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญและการให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงขอ้บกพร่องเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการนาํไปใช ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1.1 ครูผูส้อนสามารถนาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการคูณและการหารพหุนาม ระดบัชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ไปทดลองใช้สอนได้ทันทีเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหา

ประสิทธิภาพแลว้   

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

2.1  ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคท่ี

แตกต่างกนัในการสอนเน้ือหาเดียวกนั  

2.2  ควรมีการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นอ่ืน ๆ       

2.3 ควรนาํเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัมาใส่ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกการคิดคาํนวณไป

พร้อมกบัการรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ   
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