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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ( semi–experimental design ) รูปแบบ One Group 

Pre–test and Post–test Design มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ( ไพศาลประชานุกูล ) จำนวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม ( Cluster random 

sampling ) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2จำนวน 8 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของ
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ปริซึมและทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัยที่มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ มีคาอำนาจจำแนก 

( r ) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.92 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.938 แบบทดสอบระหวางเรียน มีจำนวน 8 ชุด เปนแบบ

ปรนัยเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก ชุดละ 5 ขอและแบบประเมินความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา โดยแบง

ระดับความเห็นเปน 5 ระดับ จำนวน 10 ขอ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบ t - test for Dependent Samples  

 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.35/82.08 ซึ่งมีคา

สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย  4.03 

คำสำคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD; รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     คณิตศาสตร 

 

Abstract 

In this experimental research inquiry employing the one group pretest – posttest 

design approach, the researcher studies (1) develop a collaborative learning management 

of Mathematics using STAD technique on Prism and Cylinder Surface Area for grade 8 students 

according to the set efficiency standard 80/80 is satisfied (2) compare the Mathematics 

learning achievement before and after using STAD technique on Prism and Cylinder Surface 

Area for grade 8 students and (3) study students’ satisfaction STAD technique on Prism and 

Cylinder Surface Area 

 The sample was 36 grade 8 students in the second semester of academic year 2020 

at Wathomkred school, Nakhonpathom Primary Educational Service Area office 2. They were 

selected by cluster random sampling. The instrument used in the study were : 8 plans of 

STAD technique on Prism and Cylinder Surface Area for grade 8 students , 20 item 4 choice 

achievement test with discriminating power ( r ) ranging 0.25 – 0.92 and a reliability of 0.938, 

5 item 4 choice test at the end of the lesson, Statistics evaluation of STAD technique 5 scale. 

Statistics were used in data analysis comprised mean, standard deviation and dependent 

sample t – test.  
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 The result of this research indicated as following :  

 1. The efficiency of lesson plans for collaborative learning management of Mathematics 

using STAD technique on Prism and Cylinder Surface Area was 80.35/82.08 

 2. The Mathematics learning achievement after using STAD technique were significantly 

higher at the .05 level 

 3. The students’ satisfaction toward STAD technique was at the good level ( X = 4.03) 

Keywords: STAD technique ; Cooperative Learning; Mathematics Learning Achievement  

 

บทนำ 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร

ชวยใหมนุษยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา 

หรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและสามารถนำไปใชในชีวิตจริงไดอยางมปีระสทิธิภาพ อีกทั้งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 จัดข้ึนโดยคำนึงถึงการผูเรียนมีทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย

ทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี 

การสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได กระทรวงศึกษาธิการ ( 2560, หนา 8 )  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน ( Ordinary National Education Test:  

O–NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา วชิาคณิตศาสตร ระดบัโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำกวา ระดับ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( สพฐ. ) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐานของระดับโรงเรียน ระหวางปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 พบวา ในปการศึกษา 

2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ระดบัโรงเรียน เพิ่มข้ึนเพียง 0.14 ซึ่งควรมีการ

ปรับรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 การจดัการเรียนรูรูปแบบรวมมือ เทคนิค STAD วาเปนรูปแบบการเรียนรูทีท่ำใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ

รวมกัน มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สงเสริมใหนักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนำและไดเรียนรูทักษะ

ทางสังคม โดยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีรูปแบบ คือ ข้ันนำเสนอเนื้อหา ข้ันปฏิบัติ

กิจกรรมกลุม ข้ันทดสอบยอย ข้ันพัฒนาการและข้ันรับรองผลงาน สลาวิน ( Slavin, 1980 อางถึงใน กิตติพัฒน  

ศรีชำนิ, 2561, หนา 12 ) และสลาวินอธิบายเพิ่มเติมไววา อธิบายเพิ่มเติมไววา การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง 

วิธีการแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยเพื่อชวยเหลือกันและกันในการเรียนรู ซึ่งสามารถจัดกลุมไดหลายรูปแบบ 

สวนใหญแลว สมาชิกในกลุมจะมี 4 คน ที่มีความสามารถแตกตางกัน มีการติดตอสื่อสารกันและกันในกลุม

เปนเวลาหลายสปัดาหหรือนานเปนเดือน ทุกคนจะเรียนรูทักษะตาง ๆ ในการทำงานรวมกันเพื่อใหงานของ

กลุมดำเนินไปดวยดี ทักษะดังกลาว ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด หรืออธิบายทักษะการหลีกลี่ยงขอขัดแยง 
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และทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยัน  เขตบรรจง ( 2558) ,  กิตติพัฒน  ศรีชำนิ  

( 2561 ) ,  วิธิชัย  พงษประเสริฐ ( 2561 ) ที่ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเทคนิค STAD 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนสงเสริม 

ใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 

สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผวิของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง 

พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก อยูในระดับมากข้ึนไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมโรงเรียนไรขิงพัฒนา สงักัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 275 คน 

ซึ่งโรงเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถทั้งหมด 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด  

( ไพศาลประชานุกูล ) สงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม ( Cluster random sampling ) 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติ พืน้ทีผ่ิวของปริซึมและพื้นทีผ่ิวของทรงกระบอก 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ( independent variable ) คือ รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 ตัวแปรตาม ( dependent variable ) คือ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

STAD  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนสามารถนำความรูและประสบการณทีไ่ดจากการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ไปปรับใช

ในชีวิตประจำวนัได 

 2.  เปนแนวทางใหครูผูสอนในการนำไปใชปรับปรุงการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในเร่ืองอ่ืน 

และในระดบัอ่ืน ๆ ตอไป 

 3.  เปนประโยชนตอนักพฒันาหลักสูตรที่จะนำขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรตอไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการจัดการเรียนรูรูปแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 สลาวิน ( Slavin, 1995, p.287 ) ไดใหความหมายวาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ( Student 

Team Achievement Division ) ผูสอนนั้นจะตองอธิบายเนื้อหาและสอนนักเรียนกอน หลังจากที่นักเรียน

ไดเรียนรูไปแลว ครูควรแบงกลุมใหนักเรียน โดยใหแตละกลุมมีสมาชิก 4 – 5 คน เพื่อที่จะใหนกัเรียนลงมือ

ปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับมอบหมายจากครูผูสอน อาจเปนใบงานหรือสถานการณของปญหาที่ครูเปนผูสรางข้ึน 

เมื่อนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายหาคำตอบในกลุมเสร็จแลว ครูใหนักเรียนทำแบบทดสอบเปนรายบุคคล 

จากนั้นนำคะแนนรายบุคคลมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม เพื่อหาคะแนนพัฒนาการ ใครมีคะแนน สูงทีสุ่ด 

ครูผูสอนจะตองใหรางวัลใหญรางวัลพิเศษแกนักเรียนและรางวลัสำหรับกลุมที่มีคะแนนสูงสุด เชน มอบใบ

ประกาศ ติดปายประกาศในหองเรียนหรือรางวัลอ่ืน ๆ 
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ทิศนา แขมมณี ( 2563, หนา 266 - 267 ) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง 

การจัดผูเรียนเขากลุมโดยคละความสามารถ ( เกง ปานกลาง ออน ) กลุมละ 4 คน เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระ

รวมกัน เนื้อหาสาระอาจมีหลายตอน ซึ่งผูเรียนอาจตองทำแบบทดสอบในแตละตอนและ เก็บคะแนนของตนไว 

และมีการทดสอบเปนคร้ังสุดทาย ซึ่งเปนคะแนนรวบยอดและนำคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ 

( improvement score ) หลังจากนั้นนำคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนกลุม 

กลุมไหนไดคะแนนสูงสุด กลุมนัน้ไดรางวัล 

กิตติพัฒน  ศรีชำนิ ( 2561, หนา 25 ) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนทำงานดวยกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 – 6 คน โดยที่สมาชิกใน

กลุมมีความสามารถแตกตางกันแบบคละความสามารถ เกง ปานกลางและออน ไดเรียนรูรวมกันเกิดความ

รวมมือ การชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในตนเองและสวนรวม เพื่อใหตนเองและกลุมประสบ

ความสำเร็จตามจุดมุงหมายทีต่ัง้ไว 

จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การจัดการเรียนรูรูปแบบรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียน

แบบรวมมือที่กำหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทำงานรวมกลุมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 คน 

ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ที่ทำงาน

รวมกัน โดยทุกคนมีสวนรวมในการทำใหกลุมของตนเองประสบผลสำเร็จ 

องคประกอบของการจัดการเรียนรูรูปแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

สลาวนิ ( Slavin, 1980, p.320 อางถึงใน  กิตติพัฒน  ศรีชำนิ, 2561, หนา 25 ) ไดกลาววา 

องคประกอบที่สำคัญของการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีองคประกอบที่สำคัญ ดังนี ้

1.  การนำเสนอสิ่งที่ตองเรียน ( class presentation ) ครูเปนผูนำเสนอสิ่งที่นักเรียนตองเรียน ไมวา

จะเปนมโนทัศน ทักษะและ/หรือกระบวนการ การนำเสนอสิ่งที่ตองเรียนอาจใชการบรรยาย การสาธิตประกอบ 

การบรรยาย การใชวิดีทัศน หรือแมแตการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตามหนังสือเรียน 

2.  การทำงานเปนกลุม ( teams ) ครูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ แตละกลุมจะประกอบดวย

นักเรียนประมาณ 4 – 5 คน ทีม่ีความสามารถแตกตางกัน มีทัง้เพศหญิงและเพศชาย และมีหลายเชื้อชาติ 

ครูตองชี้แจงใหนักเรียนในแตละกลุมทราบถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุมวานักเรียนตองชวยเหลือกัน เรียนรวมกัน 

อภิปรายปญหารวมกัน ตรวจสอบคำตอบของงานที่ไดรับมอบหมายและแกไขคำตอบรวมกัน สมาชิกทุกคน

ในกลุมตองทำงานใหดีที่สุดเพื่อเกิดการเรียนรู ใหกำลังใจและทำงานรวมกันได หลังจากครูจัดกลุมเสร็จ

เรียบรอยแลว ควรใหนักเรียนแตละกลุมทำงานรวมกันจากใบงานที่ครูเตรียมไว ครูอาจจัดเตรียมใบงานที่มี

คำถามสอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน เพื่อใชเปนบทเรียนของการเรียนแบบรวมมือ ครูควรบอกนักเรียน

วาใบงานออกแบบมาใหนักเรียน ชวยกันตอบคำถามเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทดสอบยอย สมาชิกแตละคน

ในกลุมจะตองชวยกันตอบคำถาม โดยแบงกันตอบคำถามเปนคู ๆ และเมื่อตอบคำถามเสร็จแลวก็จะเอาคำตอบ

มาแลกเปลี่ยนกัน โดยสมาชิกแตละคนจะตองมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการตอบคำถามแตละขอใหได 

ในการกระตุนใหสมาชิกแตละคน มีความรับผิดชอบซึง่กันและกันควรปฏิบัติ ดงัตอไปนี ้

     2.1  ตองแนใจวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถตอบคำถามแตละขอไดอยางถูกตอง 
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     2.2  ใหนักเรียนชวยกันตอบคำถามทุกขอใหไดโดยไมตองขอความชวยเหลือจากเพื่อนนอกกลุม

หรือขอความชวยเหลือจากครูใหนอยลง 

     2.3  ตองใหแนใจวาสมาชิกแตละคนสามารถอธิบายคำตอบแตละขอได ถาคำถามแตละขอเปน

แบบเลือกตอบ 

3.  การทดสอบยอย ( quizzes ) หลังจากทีน่ักเรียนแตละกลุมทำงานเสร็จเรียบรอยแลว ครูก็ทำ

การทดสอบยอยนักเรียน โดยนกัเรียนตางคนตางทำเพื่อเปนการประเมนิความรูที่นักเรียนไดเรียนมา สิง่นี้จะ

เปนตัวกระตุนความรับผดิชอบของนักเรียน 

4.  คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน ( individual improvement score ) คะแนน

พัฒนาการของนักเรียนจะเปนตวักระตุนใหนักเรียนทำงานหนักข้ึนในการทดสอบแตละคร้ังครูจะมีคะแนน

พื้นฐาน ( base score ) ซึ่งเปนคะแนนตำ่สุดของนักเรียนในการทดสอบยอยแตละคร้ัง ซึ่งคะแนน

พัฒนาการของนักเรียนแตละคนไดจากความแตกตางระหวางคะแนนพืน้ฐาน ( คะแนนตำ่สุดในการทดสอบ ) 

กับคะแนนที่นักเรียนสอบไดในการทดสอบยอยนัน้ ๆ สวนคะแนนกลุม ( team score ) ไดจากคะแนนรวม

พัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกัน 

5.  การรับรองผลงานของกลุม ( team recognition ) โดยการประกาศคะแนนของแตละกลุมให

ทราบพรอมกับใหคำชมเชย ใหประกาศนียบัตร หรือใหรางวัลกับกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด 

โปรดจำไววาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนไดรับจากการทดสอบ 

การจัดการเรียนรูรูปแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 สลาวนิ ( Slavin, 1980, p.320 อางถึงใน  กิตติพัฒน  ศรีชำนิ, 2561, หนา 31 )   ไดเสนอข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ทัง้หมด 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันที่ 1 ข้ันสอน ครูดำเนนิการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเก่ียวกับบทเรียนนั้น ๆ อาจเปน

กิจกรรมที่ครูบรรยาย สาธิต ใชสื่อประกอบการสอน หรือใหนักเรียนทำกิจกรรมการทดลอง 

 ข้ันที่ 2 ข้ันทบทวนความรูเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 – 5 คน ที่มีความสามารถ

ทางการเรียนตางกัน สมาชิกในกลุมตองมีความเขาใจวาสมาชิกทุกคนจะตองทำงานรวมกันเพื่อชวยเหลือกัน

และกันในการศึกษาเอกสารและทบทวนความรูเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการสอบยอย 

  ครูเนนใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี ้

ก. ตองใหแนใจวา สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถตอบคำถามไดถูกตองทุกขอ 

ข. เมื่อมีขอสงสัยหรือปญหา ใหนักเรียนชวยเหลือกันภายในกลุมกอนที่จะถามครูหรือ

ถามเพื่อนกลุมอ่ืน 

ค. ใหสมาชิกอธิบายเหตุผลของคำตอบของแตละคำถามใหได โดยเฉพาะแบบฝกหัดที่

เปนคำถามแบบปรนัยแบบใหเลือกตอบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันทดสอบยอย ครูจัดใหนักเรียนทำแบบทดสอบยอย หลังจากนักเรียน เรียนและทบทวน

เปนกลุมเก่ียวกับเร่ืองที่กำหนด นักเรียนทำแบบทดสอบคนเดียวไมมีการชวยเหลือกัน 
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ข้ันที่ 4 ข้ันหาคะแนนพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการเปนคะแนนที่ไดจากการพิจารณาความแตกตาง

ระหวางคะแนนที่ตำ่สุด การทดสอบคร้ังกอน ๆ กับคะแนนที่ไดจากการทดสอบคร้ังปจจุบนั เมื่อไดคะแนน

พัฒนาการของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาการของกลุม ซึ่งไดจากการนำคะแนนพัฒนาการ

ของสมาชิกแตละคนมารวมกัน หรือหาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของสมาชิกทุกคน 

ข้ันที่ 5 ข้ันใหรางวัลกลุม กลุมทีไ่ดคะแนนปรับปรุงตามเกณฑทีก่ำหนดจะไดรับ คำชมเชยหรือติด

ประกาศที่บอรดในหองเรียน 

สุริยัน  เขตบรรจง ( 2558, หนา 46 ) ไดสรุปวา ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 5 

ข้ันตอน ดังนี ้

1.  ข้ันนำเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาใหม โดยการทบทวนความรูพื้นฐานจากนัน้ครูสอนเนื้อหาใหม ๆ 

กับนักเรียนทั้งชัน้ ซึ่งอาจสอนโดยการอธิบาย สาธิต ใชคำถาม เปนตน โดยใชสื่อการสอนประกอบคำอธิบาย

ของครู 

2.  ข้ันปฏิบัติการกลุม โดยแบงกลุมนักเรียนประมาณ 4 – 5 คน ซึ่งมีความสามารถแตกตางกัน ทั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ ซึ่งหนาที่สำคัญคือชวยเหลือกัน เรียนรวมกัน เพื่อเตรียมสมาชิกเพื่อการทดสอบ

หลังเรียน หลังจากครูนำเสนอเนื้อหาจบแลว นักเรียนเขากลุมและทำใบงาน อภิปรายปญหารวมกัน จนหา

ขอสรุปในเนื้อหานั้น 

3.  ข้ันทดสอบยอย หลังจากเรียนไปได 2 – 3 คร้ัง ผูเรียนจะตองทำการทดสอบในสาระที่เรียน ซึ่ง

ไมอนุญาตใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.  ข้ันคะแนนความกาวหนา ในข้ันนี้มีการคิดคะแนนความกาวหนา ของแตละคนและกลุมยอย โดยครู

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนและแจงผลการทดสอบ โดยคะแนนที่นักเรียนทำไดในการทดสอบ คือ เปนคะแนน

รายบุคคล คะแนนของแตละคนจะนำไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน เพื่อเปนคะแนนพฒันา 

5.  ข้ันชมเชย  บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม เปนคะแนนที่นักเรียนทำคะแนนดีกวาคร้ังกอน 

จะไดรับคำชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทำคะแนนไดดี กวาคร้ังกอนจะไดรับคำชมเชยทั้งกลุม 

วัลลดา  เกตุจนัทร  ( 2558, หนา 62 ) ไดสรุปแนวคิดของการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD วา 

การเรียนรูรวมมือที่เปนการรวมมือระหวางสมาชิกในกลุม 4 – 5 คน มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดย

ทุกคนตองพัฒนาความรูของตนเอง ในเร่ืองที่ผูสอนกำหนด โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันเพือ่ความสำเร็จ

ของกลุม แตการทดสอบความรูเปนรายบุคคลแทนการแขงขันและรวมคะแนนเปนกลุม 

จากการวิเคราะห สังเคราะหข้ันตอนการเรียนแบบรวมมือเทคนคิ STAD จากสลาวนิ ( Slavin, 

1980, p.320 อางถึงใน  กิตติพัฒน  ศรีชำนิ, 2561, หนา 31 ), สุริยัน  เขตบรรจง ( 2558, หนา 46 ) และ 

วัลลดา  เกตุจนัทร  ( 2558, หนา 62 ) จึงสรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง 

การเรียนแบบรวมมือที่กำหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทำงานรวมกลุมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 

4 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสงู 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ซึ่ง

มีข้ันตอนการสอน ดังนี ้
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      1)  ข้ันนำเสนอเนื้อหา โดยเปนการทบทวนพื้นฐานจากความรูเดิมจากนั้นจึงสอน เนื้อหาใหม

กับนักเรียนทั้งชัน้ 

      2)  ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยนักเรียนในกลุม รวมกันศึกษากลุมยอยนักเรียนเกง จะอธิบาย

ใหนักเรียนออนฟงและชวยเหลอืซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม 

     3)  ข้ันทดสอบยอย  นักเรียนแตละคนทำแบบทดสอบดวยตนเอง โดยที่ไมชวยเหลือกัน 

      4)  ข้ันพัฒนาการ  คิดคะแนนความกาวหนาของแตละคนและกลุมยอย โดยคะแนนทดสอบที่

นักเรียนทำไดเปนคะแนนรายบคุคล แลวจึงแปลงคะแนนรายบคุคลเปนคะแนนกลุม 

      5)  ข้ันรับรองผลงาน ประกาศคะแนนของแตละกลุมใหทราบพรอมกลาว คำชมเชย หรือให

รางวัลกับกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.  เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

      1.1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ดังนี ้

     แผนการจัดการเรียนที่ 1  รูปเรขาคณิตสามมิติ ( ปริซึม ) 

     แผนการจัดการเรียนที่ 2  รูปเรขาคณิตสามมิติ ( พีระมิด ) 

     แผนการจัดการเรียนที่ 3  รูปเรขาคณิตสามมิติ ( ทรงกระบอก ) 

     แผนการจัดการเรียนที่ 4  รูปเรขาคณิตสามมิติ ( กรวย , ทรงกลม ) 

     แผนการจัดการเรียนที่ 5  พื้นที่ผิวของปริซึมตรง 

     แผนการจัดการเรียนที่ 6  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 

     แผนการจัดการเรียนที่ 7  ประยุกตใชความรูเก่ียวกับพืน้ทีผ่ิวของปริซึม 

     แผนการจัดการเรียนที่ 8  ประยุกตใชความรูเก่ียวกับพืน้ทีผ่ิวของทรงกระบอก 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ( IOC ) มีคา IOC เทากับ 1.00 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      2.1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนคิ 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัยเลือกตอบที่มี 4 

ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ คาความยากงาย ( p ) ตั้งแต 0.54 ถึง 0.79 มีคาอำนาจจำแนก ( r ) ตัง้แต 0.25 

ถึง 0.92 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.938  

      2.2.  แบบทดสอบระหวางเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง 

พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย แบบทดสอบระหวางเรียน 8 ชุด เปน

แบบปรนัยเลือกตอบ ที่มี 4 ตัวเลือก ชุดละ 5 ขอ  
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      2.3.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มตีอรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ซ่ึงเปนมาตราสวนประมาณคา  

( rating scale ) โดยแบงระดับความเห็นเปน 5 ระดับ จำนวน 10 ขอ 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ใชเวลาทั้งหมด 8 คาบ 

คาบละ 1 ชั่วโมง โดยทำการทดสอบกอนเรียน 30 นาที ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 

8 ชั่วโมง และทำการทดสอบหลงัเรียน 30 นาท ี

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการตามข้ันตอนดงัตอไปนี้  

 1.  ขอความรวมมือจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ( ไพศาลประชานกูุล ) เพื่อขอรับคำปรึกษาในการคัดเลือก 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยางของการทำวิจัยคร้ังนี ้

 2.  ชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และทำขอตกลง

รวมกันกับกลุมตัวอยาง 

 3.  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก มาทดสอบ

วัดความรูของนักเรียนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน ( Pre – test ) 

 4.  ดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โดยใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง และทำการทดสอบระหวางเรียนทายหนวย

ทุกคร้ัง 

 5.  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ครบแลว ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง 

พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก มาใชทดสอบเพื่อวัดความรูของกลุมตัวอยาง แลวบนัทึกผลการทดสอบ

เปนคะแนนหลังเรียน ( post – test )  

 6.  ผูวิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ใหนักเรียนประเมิน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลดำเนินการดงันี ้

 1.  หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง 

พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 80/80 โดยใชสถิติ วิเคราะหหาประสิทธิภาพ 
1 2( / )E E  

 2.  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 

โดยใชสถิติ t test for Dependent Samples 
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 3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ใชสถิติพื้นฐาน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ”ปรากฏดังตอไปนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธภิาพเทากับ 80.35/82.08 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่กำหนดไว  

2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่  4.03 

 

การอภิปรายผล 

1.  จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิว

ของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.35/82.08 ซึ่งมีคา

สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว พบวามีองคประกอบหลาย ๆ ดาน ที่ทำใหผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เปนไปตามเกณฑ ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด และวิเคราะห

เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนนั้น ยึดหลักการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ที่เปนการเรียนแบบกลุมโดยคละความสามารถ

ที่มีทั้งนักเรียนเกง ปานกลางและออน ซึ่งนักเรียนแตละกลุมจะชวยกันปฏิบัติงานที่รับมอบหมายหลังจากที่

เรียนรูไปแลว และมีการทดสอบรายบุคคลทายหนวยเพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

ฐานพัฒน  ปกการะเน ( 2563, หนา 151-152 ) ที่ศึกษา เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

ชุดการเรียนเร่ืองพืน้ทีผ่ิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยรูปแบบการสอน 

STAD พบวา ชดุการเรียนเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 

ดวยรูปแบบการสอน STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 80.71/80.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับวิการณ  แกวมะ ( 2559, หนา 209 ) ที่ศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนโดยใชการเรียนรู

แบบรวมมือรูปแบบ STAD เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

พบวา ชุดการสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีประสิทธิภาพเปน 77.41/77.25 ซึ่งสูงกวา
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เกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของภานพุงศ  พลเยี่ยม ( 2558 ) ที่ศึกษา เร่ือง การพัฒนา

กิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD พบวา กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ใชการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพที่ระดับ 

84.26/82.90 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 

2.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ซึ่งการจัดการเรียนรูคร้ังนี้ ไดจัดตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ซึ่งเปนการจัดการเรียนรู

แบบกลุมที่คละความสามารถของผูเรียนจากผลการทดสอบกอนเรียนและดำเนินการจัดการเรียนรูโดยเรียนรู

ดวยตนเองจากผูสอนกอน จากนั้นจึงจะรวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งโดยปกติแลวนักเรียน

จะรวมกลุมเฉพาะเพื่อนที่ตนเองสนิทเทานัน้ แตการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้จะทำใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนคนอ่ืน ๆ มีความเปนผูนำและผูตามที่ดี นักเรียนที่เกงหรือมีความเขาใจในเนื้อหามากกวาจะชวยอธิบาย

เพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ออนหรืออธิบายในสวนที่เพื่อนยังไมเขาใจกันภายในกลุม โดยครูจะเปนผูดูแลและ

เสริมคำแนะนำเพื่อทำใหนักเรียน มีความมั่นใจในคำตอบมากยิ่งข้ึนและทำการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล

ทายหนวยหลังเรียนทุกคร้ัง เพื่อเก็บเปนคะแนนพัฒนาการของแตละบุคคล ทั้งนี้จะนำคะแนนของแตละ

บุคคลมารวมกันและเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม จากนั้นประกาศผลเพื่อใหทุกคนทราบและกลาวคำชมเชย 

นักเรียนแตละคนในแตละกลุมจะเห็นถึงความสำคัญของคะแนนตนเองที่มีผลตอคะแนนของกลุมทำใหมี

ความพยายามในการทำคะแนนแบบทดสอบยอยใหสูงข้ึน ตามการศึกษาของสมใจ  เกตุพงษ ( 2562, หนา 

632 ) ที่ศึกษา เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และทักษะการทำงานเปนกลุม ในการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เร่ือง เสนขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดสรุปวา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง เสนขนาน อยางมีนัยสำคัญที่ระดบั .05 และสอดคลองกับ เพ็ญศิริ  ศรีชมภู ( 2559, 

หนา 2 ) ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน โดยการ

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

สุวินทวงศ ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปนโดยการจัดการเรียนรูแบบ

กลุมรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD รวมกับการจัดการเรียนรูวิธีอ่ืน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีข้ึน 

ดังงานวิจยัของกิตติพฒัน  ศรีชำนิ ( 2561 ) ที่ศึกษา เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 3 เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD พรอมดวยทฤษฎี

การสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่3 หลงัเรียนโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD พรอมดวยทฤษฎีการสราง
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องคความรูดวยตนเอง มีคาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของวัลลดา  

เกตุจันทร  ( 2558 ) ที่ศึกษา เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง อัตราสวน

ตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิด ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD 

เร่ือง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่

ระดับ .05 

3.  จากการความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 

ซึ่งอยูในเกณฑที่ตั้งไว ตามแนวคิดของ วัลลดา  เกตุจันทร ( 2558, หนา 70 ) ทีไ่ดสรุปความหมายของความพงึพอใจ

ไววา หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติทีด่ีของบุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรมทีท่ำและทำใหบุคคล มีความรูสึกชอบ 

ดีใจ มีความสุข อันมผีลมาจากการตอบสนองตามจดุมุงหมายและสำเร็จตามที่ตัง้ไว ซึ่งจากการศึกษาความพงึพอใจ

ของนักเรียน แสดงวานักเรียนมีความรูสึกชอบ มีความสุขกับการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจยัของวิการณ  แกวมะ ( 2559 ) ที่ศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดการสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซมึและทรงกระบอกและปริมาตร โดยรวมอยู

ในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของเพ็ญศิริ  ศรีชมภู ( 2559 ) ที่ไดศึกษา เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน โดยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

สุวินทวงศ มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก ( X = 4.42 , SD. = .2207 )  และงานวิจยัของสุธิลัดดา  นาไชย 

( 2561 ) ที่ศึกษา เร่ือง การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสตรวมกับ STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นกัเรียนที่ไดรับ

การจดัการเรียนรูแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสตรวมกับ STAD เร่ือง ทฤษฎีบทพทีาโกรัสของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการทำวิจัยคร้ังน้ี 

 1.  จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงควรนำการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD ไปปรับใชในการจัดการเรียนรูในเนื้อหาหรือระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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 2.  ในสวนของข้ันปฏิบัติกิจกรรมควรที่เพิ่มแบบฝกหัดระดับงายสำหรับนักเรียนที่ออน เพราะจะทำให

นักเรียนมีกำลังใจในการเรียน และอยากมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะจากการทำวิจยัคร้ังตอไป 

งานวิจยัในคร้ังนี้เปนแนวทางในการทำวิจัยคร้ังตอไปหรือพัฒนางานวิจยัเดิม เชน การนำการ

จัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน หรือปรับใชกับเนื้อหาหรือกลุมสาระอ่ืน ๆ 
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