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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ์(1)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่เรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 35 คน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1)แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่2 (2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (3)แบบสอบ 
ถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน  
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โดยใช้ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า (1)รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
2 มีประสิทธิภาพ 81.24/82.29 (2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD; ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
Abstract 
 The purposes of this research are (1) the lesson plans on the Pythagoras’Theorem by Using 
Student Teams Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 
Students satisfied set efficiency standard at 80/80, (2) the academic achievement between prior to the 
commencement and after the completion of  the study on the Pythagoras’Theorem by Using Student 
Teams Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students and 
(3) student satisfaction with the Pythagoras’Theorem by Using Student Teams Achievement Division 
(STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students. 
 Using the cluster random sampling method, the researcher selected a sample population 
consisting of  35 Mathayomsuksa 2 students enrolled at Nawamintharachinuthit Triamudomsuksa 
pattanakarn School in the second semester of the academic year 2020.  The research instruments are 
The lesson plans on the Pythagoras’Theorem by Using Student Teams Achievement Division (STAD) 
Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students, formative test on Pythagoras’Theorem by 
Using Student Teams Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 
Students, mathematics learning achievement test on Pythagoras’Theorem by Using Student Teams 
Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students and the 
questionnaire of students’ satisfaction with the study on Pythagoras’Theorem by Using Student Teams 
Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students. The statistics 
used in analyzing data were Mean, Standard Deviation and Dependent samples t-test. 
 Findings are as follows :  
 1. The lesson plans on the Pythagoras’Theorem by Using Student Teams Achievement Division 
(STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students satisfied set efficiency standard at  
81.24/82.29. 



3 
 

 2. The academic Achievement on Pythagoras’Theorem by Using Student Teams Achievement 
Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 Students after the completion of 
the study was higher than prior to its commencement at the statistically significant level of .05. 
 3. The students displayed overall satisfaction with the study on Pythagoras’Theorem by Using 
Student Teams Achievement Division (STAD) Cooperative Learning Model for Mathayomsuksa 2 
Students at a high level. 
 
Keywords: Learning Achievement by Using Student Teams Achievement Division; Pythagoras’Theorem 
 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย ์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบ 
คอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ., 2562) พบว่า ในปีการศึกษา 2562  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.20 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 33.76 คะแนน ซึ่งม ี
พัฒนาการลดลงร้อยละ 3.56 และจากการวิเคราะห์คะแนนทดสอบหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพ ี
ทาโกรัส น้อยที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่ได้ต่ ากว่าร้อยละ  
70 ของคะแนนเต็ม 
 ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams 
Achievement Division) เป็นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งน่าจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ได ้สามารถน ามาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา 
การ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรสั ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร ์และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่เรียนอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 11 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 465 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 35 คน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
     ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้นกว่าปกติ 
 2. เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สามารถน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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แบบฝึกทักษะแก่ครูผู้สอนและผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ความหมายของเทคนิค STAD  
 ทิศนา  แขมมณี (2557, หน้า 266) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ STAD หมายถึง การจัดผู้เรียนเข้า 
กลุ่มโดยคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) กลุ่มละ 4 คนเพื่อศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน เนื้อหาสาระอาจมีหลาย
ตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว ้และมีการทดสอบ เป็นคร้ังสุดท้าย ซึ่งเป็น
คะแนนรวบยอด และน าคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (improvement score) หลังจากนั้นน าคะแนนพัฒนา 
การของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดกลุ่มนั้นได้รางวัล  
 ชัยวัฒน ์ สุทธิรัตน ์(2554, หน้า 197) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่ครบ
วงจร ผู้เรียนเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 – 5 คน เน้นให้มี
การแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็น
รายบุคคล แล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว ้จะได้รับรางวัล  
 สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสอนให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือความรับผิดชอบ และช่วยเหลือกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันตลอดจนการฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเทคนิค STAD 
 สิริพร  ทิพย์คง (2553, หน้า 155 – 160) กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดังนี้ 
 1. การน าเสนอสิ่งที่ต้องเรียน (class presentation) ครูเป็นผู้น าเสนอสิ่งที่นักเรียนต้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นมโนมต ิ
ทักษะการคิด กระบวนการ โดยครูอาจจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต อธิบายและแสดงเหตุผล ใช้ค าถาม ทดลอง 
อุปนัย เป็นต้น 
 2. การท างานเป็นกลุ่ม (teams) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 4 – 5 คน ที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยในแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คนและอ่อน 1 คน และจากการวิจัย พบว่า 
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิก 3 – 4 คน ครูต้องชี้แจงให้นักเรียน
ในแต่ละกลุ่มถึงบทบาทหน้าที่ต้องช่วยเหลือกัน ร่วมกันอภิปรายปัญหา ตรวจสอบค าตอบของปัญหาที่ได้รับมอบหมายและ
แก้ไขค าตอบร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องร่วมแก้ไขปัญหา ต้องท างานให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ต้องให้ก าลังใจ
สามารถท างานร่วมกันได ้ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มท าเป็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และออกแบบมาเพื่อให้
นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม โดยท างานร่วมกันเป็นคู ่ๆ ช่วยกันตอบค าถามทั้งหมด เมื่อตอบค าถามเสร็จแล้ว สมาชิกใน
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กลุ่มน าค าตอบมาแลกเปลี่ยนกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุ่ม ต้องมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการตอบค าถาม
แต่ละข้อให้ได้ ส าหรับการกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนั้น มีข้อควรปฏิบัติดังนี ้
  2.1 สมาชิกในกลุ่มต้องแน่ใจว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สามารถตอบค าถามแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 สมาชิกในกลุ่ม ต้องร่วมกันตอบค าถามทุกข้อให้ได้ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนอกกลุ่ม หรือ
ถ้าจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือ ก็ให้ขอความช่วยเหลือน้อยที่สุด 
  2.3 สมาชิกในกลุ่มต้องแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สามารถอธิบายค าตอบในแต่ละข้อได ้
 3. การทดสอบย่อย (quizzes) หลังจากที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูก็ท าการทดสอบ 
ย่อย โดยให้นักเรียนต่างคนต่างท าแบบทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้มา วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 4. คะแนนพัฒนาการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (individual improvement score) คะแนนพัฒนาของ
นักเรียน เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนท างานหนกัมากขึ้น ในการทดสอบแต่ละคร้ังครูจะมีคะแนนฐาน (base score) ซึ่งเป็น
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบย่อยที่ผ่านมา ก่อนการใช้ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และคะแนน
การพัฒนาของแต่ละคน หาได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนนฐาน (คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบย่อยที่ผ่านมา) กับ
คะแนนที่นักเรียนสอบได ้จากการทดสอบย่อยหลังจากการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ส่วนคะแนนของกลุ่ม (team 
scores) หาจากคะแนนเฉลี่ย โดยการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกกลุ่ม แล้วหารด้วยจ านวนสมาชิกในกลุ่มแต่ละ
กลุ่ม และก าหนดเกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาการ (improvement points) ดังนี ้
             คะแนนทดสอบย่อย    คะแนนพัฒนาการ 
 ต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน       0 
 ต่ ากว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน      10 
 เท่ากับคะแนนฐาน หรือมากกว่าคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน   20 
 มากกว่าคะแนนฐาน 10 คะแนน      30 
 ได้คะแนนเต็ม (ไม่พิจารณาคะแนนฐาน)                                           30 
 5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (team recognition) เป็นการประกาศคะแนนกลุ่มให้แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมหา
ค าชมเชย หรือให้ประกาศนียบัตร หรือให้รางวัลกับกลุ่มที่มีการพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด และครูควรชี้แจงกบันักเรียนว่า 
คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน มีความส าคัญเท่าเทียมกับคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ จากการทดสอบ 
   คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  ระดับ 
   25-30  ดีเลิศ 
   20-24  ดีเด่น 
   15-19  ดี 
 Slavin (1995, pp. 71 – 73) กล่าวว่า STAD เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมอืกันและพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่
ง่ายที่สุด ซึ่งใช้กันแพร่หลายที่สุด เหมาะส าหรับครูผู้สอนที่เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ ในระยะเร่ิมแรก STAD 
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้
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 1. การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เนื้อหาของบทเรียนจะถูกเสนอต่อนักเรียนทั้งห้องโดยครูผู้สอน ซึ่งครูจะใช้
เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดข้ึนอยู่กับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน และการตัดสินใจของครูเป็นส าคัญที่จะเลือกเทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสมในขั้นนี ้ 
 2. การเรียนกลุ่มย่อย กลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 4 – 5 คนซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพศ หลังจากการสอนเนื้อหา ครูจะให้นักเรียนแยกท างานเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาตามบัตรงาน  
หรือบัตรกิจกรรมที่ครูก าหนดให้ หน้าที่ที่ส าคัญของกลุ่ม คือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้พร้อมที่จะท าแบบทดสอบ 
 3. การทดสอบย่อย นักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบในระหว่างท าการทดสอบ นักเรียนในกลุ่มไม่อนุญาตให้ 
ช่วยเหลือกันทุกคนจะท าด้วยความสามารถของตนเอง 
 4. คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุด เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะท า
ไม่ได้เลย ถ้าคะแนนในการสอบต่ ากว่าคะแนนที่ได้ในคร้ังก่อน นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนเป็น “ฐาน” ซึ่งได้จากการ
เฉลี่ยคะแนนในการสอบครั้งก่อน คะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนส าหรับกลุ่ม ขึ้นอยู่ว่าคะแนนของเขาห่างจากคะแนน 
“ฐาน” มากน้อยเพียงใด 
 5. กลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือการยอมรับ (team recognition) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้รับการรับรองหรือได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อสามารถท าคะแนนของกลุ่มได้มากกว่า 
 สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยสมาชิก 4 – 5 คน ซึ่งคละความสามารถทางการเรียน เก่ง 
ปานกลางและอ่อน ในการท ากิจกรรมนักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ส่วนการทดสอบ
ย่อยนักเรียนจะท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจะท าคะแนนสอบของตนเองให้
ดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ความหมายของแผนการจัดเรียนรู ้

ชนาธิป พรกุล (2554, หน้า 355) ได้กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู ้เป็นเอกสารทางวิชาการที่ครูจัดท าล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยรายการกิจกรรมที่นักเรียน และครูร่วมกันท าตามล าดับในช่วง 
เวลาหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสะดวก และสนุกในการเรียน 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หน้า 36) ได้กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู ้หมายถึง การเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด า เนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนดซึ่งสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 51) ได้กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู ้หมายถึง แผนในการจัดการเรียนการสอน
ที่ครูหรือครูเป็นผู้จัดท าขึ้นจากแนวการจัดการเรียนการสอนของคู่มือครู หรือกรมวิชาการ ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ครู
ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยก าหนดจุดประสงค ์วิธีการด าเนินการ หรือกิจกรรมให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ สื่อ
การเรียนรู ้และวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น 
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 สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการหรือโครงสร้างที่จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่การปฏิบัติการ
สอนในวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การท าแผนการจัดการเรียนรู ้

เวชฤทธ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หน้า 36 - 37) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดท าแผนจัดการเรียนรู ้7 ขั้นตอน คือ 
1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการ 

เขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อในองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูต้ัวชี้วัดเพื่อน ามาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
3. วิเคราะห์สาระส าคัญของสาระการเรียนรู ้
4. วิเคราะห์ชิ้นงานหรือภาระงาน 

 5. วิเคราะห ์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับเนื้อหา และ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

6. วิเคราะห์สื่อ และแหล่งการเรียนรู้โดยคัดเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยสื่อที่ใช้อาจเป็นสื่อจากธรรมชาติสื่อที่สร้างขึ้นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. วิเคราะห์กระบวนการวัด และประเมินผลเลือกใช้วิธีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่
สอดคล้องและควบคุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของ
ครูและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดท าแผนการเรียนรู้จะเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เนื้อหา เวลาและกิจกรรม  หาเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  จัดท าสื่อการเรียนการสอน  จัดท าวิธีการวัด
และประเมินผล จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ขนิษฐา  บุญภักดี (2552, หน้า 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน อาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต และจาก
การใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 พิมพ์ประภา  อรัญมิตร (2552, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถที่แสดงถึงความส าเร็จที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนได้จาก
แบบทดสองทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอย่าง 
 วุฒิชัย  ดานะ (2553, หน้า 32) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยเคร่ืองมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจาก
การฝึกอบรม  
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 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบ หรือเกรดที่ได้จากการเรียน 
 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายลักษณะ จะกล่าวถึง 2 ด้านดังนี ้(วนิดา  ดีแป้น, 2553, หน้า 22) 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมอง จ าแนกเป็น 6 ระดับ ดังนี ้
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านความจ าเป็นสิ่งที่ส าคัญทางการเรียน ความจ าเป็นตัวเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถใน 
การเรียน ความจ าเป็นผลสัมฤทธิ์พื้นฐานก่อนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น 
  1.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ เป็นการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกว่าความจ า 
  1.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการน าไปใช้ เป็นการน าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการน าไปใช ้
  1.4 ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วนย่อยแล้วระบุส่วนย่อยกับส่วนย่อย หรือ
ส่วนย่อยกับส่วนใหญ ่
  1.5 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์ เป็นการน าสิ่งที่วิเคราะห์มาผสมผสานเป็นเร่ืองใหม ่
  1.6 ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการประเมินเพื่อให้ได้คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นขั้น
สุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและมีขอบเขตกว้างมาก ตั้งแต่การรับรู้จนถึงความพึง
พอใจในคุณค่า แบ่งย่อยเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
  2.1 ขั้นการรับรู้ เป็นระดับต่ า หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนเปิดใจอยากรับรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนภายนอกบ้าง คือ
การรู้ตัวและการตั้งใจรับรู้เพิ่ม 
   2.2 ขั้นการตอบสนอง เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงตอบต่อคน สิ่งของและปรากฏการณ ์
  2.3 ขั้นการแสดงคุณค่าเป็นขั้นที่มีการรับรูคุ้ณค่า 
  2.4 ขั้นการสร้างมโนทัศน์ของคุณค่าเป็นขั้นการสร้างความเข้าใจ 
    2.5 ขั้นการแสดงลักษณะ เป็นขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลออกมา 
 สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมองขึ้นอยู่ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้  ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห ์และการประเมินผล ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งออก 
เป็นล าดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากข้ันของการเปิดใจอยากรบัรู้สิ่งต่าง ๆ ขั้นของการแสดงออกต่างสิ่งต่าง ๆ ที่ได้
รับรู้ ขั้นของการรับรู้คุณค่าของสิ่งที่รับรู้ ขั้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิง่ที่รับรู้แล้วบันทึกไว้ในสมอง และขั้นสุด 
ท้ายคือข้ันของการแสดงลักษณะนิสัยของแต่ละคนออกมา 
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 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        Anastasi (อ้างถึงใน ขนิษฐา  บุญภักด,ี 2552, หน้า 8) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้
ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
 1. องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual-Factor) เป็นความสามารถในการคิดของบุคคล อันเป็นผลมาจาก
การสะสมของประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด โดยความสามารถเหล่านี้วัดได้หลายแบบ เช่น 
วัดความถนัดทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา สมรรถภาพทางสมอง เป็นต้น ซึ่ง
องค์ประกอบด้านสติปัญญาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. องค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางด้านสติปัญญา (Non Intellectual-Factor) เช่น เพศ อายุ แผนการเรียน อันดับการ
เลือก รายได้ของบิดามารดา นิสัยในการเรียน เจตคติในการเรียนตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา เป็นต้น 
 อัญชนา  โพธิพลากร (2545, หน้า 95) กล่าวว่า มีองค์ประกอบหลายประการที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ ด้านตัวนักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน ด้านตัวคร ูการจัดระบบ การ
บริหารของผู้บริหารด้านสังคม แต่ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก็คือ การสอนของครูนั่นเอง 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการ
เรียนประกอบด้วยองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลที่ได้จากการสะสม
ประสบการณ์และระดับสติปัญญาที่ได้มาแต่ก าเนิด และองค์ประกอบที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับระดับสติปัญญา ซึ่งมีอยู่ภายในตัว
ผู้เรียนหรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 วรกมล บุญรักษา (2561) ได้ท าการวิจัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์
(STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC มัธยมศึกษาปีที ่2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน หลังได้รับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียน หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 วรัญญา นิลรัตน ์(2561) ได้ท าการวิจัยโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
(Polya) เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง 
อัตราส่วนตรีโกณมิต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 
 ธนิสา กองเพ็ชร (2561) ได้ท าการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD เร่ือง ความ
คล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองความคล้าย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 มีประสิทธิภาพที่ระดับ 78.00/75.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง 
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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ตามรูปแบบ STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งเทคนิค STAD 
ยังท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือในการเรียนระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองดีขึ้น อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนดีขึ้นตามไปด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD จ านวน 3 แผน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต ่3.51 ขึ้นไป  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 แต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ที่มีค่า IOC อยู่ที่ 1.00 
    2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยาก 0.38 ค่าอ านาจจ าแนก 0.79 และค่าความเชื่อมั่นได้ 0.875  
    2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โดยสร้างเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ 
จ านวน 15 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
2. พบครูที่ปรึกษาของห้องที่ท าการทดลองเพื่อชี้แจงรูปแบบงานวิจัยและขอความร่วมมือ 
3. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยการปฐมนิเทศเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม 

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
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4. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

5. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตร ์ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง ต่ า โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 มาเรียงล าดับจากสูงไปต่ า 

6. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดการเรียนรู ้ที่ใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 8 คาบ  
(1 คาบ ใช้เวลา 50 นาท)ี 

7. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู ้ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพ E1/E2 ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ดังนี ้
  1.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) วิเคราะห์คะแนนสอบระหว่างเรียนจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD 
  1.2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของกลุ่มทดลอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการค านวณสถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มทดลอง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้พบว่า  
 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
81.24/82.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 มีประสิทธิภาพ 
81.24/82.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยสร้างยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดกระบวนการ
แก้ปัญหาที่น่าสนใจในการน ามาใช้พัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันอีกรูปแบบหนึ่ง 
เหมาะส าหรับวิชาที่เน้นค าถามแบบที่ต้องการค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว (ศรีวรินทร์ ทองย่น, 2552, หน้า 17) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพราะนักเรียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่
รับผิดชอบตัวเองและกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกอ่ืน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่านักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรม มีการเปรียบเทียบคะแนนกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
ท างานร่วมกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้เกิดความเข้าใจ เกิดความมั่นใจ
ให้กับตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่ต้องอาศัย
การท าความเข้าใจ และต้องอาศัยครูในการอธิบายและให้ค าแนะน าก่อน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนไม่ค่อยดีหรือเรียน
อ่อน  

2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอ่ืน เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     ควรท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคอื่น ๆ เช่น รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู ้7E, Think pair share, Jigsaw, Dapic ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการพัฒนาทักษะ
กระบวนทางคณิตศาสตร ์
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เอกสารอ้างอิง 
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