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บทคัดยอ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน

ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการดำเนินการวิจัยแบบกึ่งการทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) มีวัตถุประสงค (1) เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD ใหได ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  

กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2564 จำนวน 1 หองเรียน คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 จำนวน 
51 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 13 แผนการจัดการเรียนรู (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดวยคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางกอนเรียนและ
หลังเรยีนโดยใชคาสถิติ t-test แบบ Dependent  
 

คำสำคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ STAD; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร; ความพึงพอใจของนักเรยีน 



2 
 

 

Abstract 
Development of mathematics learning achievement of Mathayomsuksa 3 students 

on trigonometric ratios By using collaborative teaching with STAD technique as a Quasi-
experimental research. The objectives are (1) to improve the efficiency of mathematics 
learning management of Mathayomsuksa 3 students on trigonometric ratios. By using 
collaborative teaching with STAD technique, the efficiency reached 80/80 criteria. (2) To 
compare the mathematics learning achievement of Mathayomsuksa 3 students on 
trigonometric ratios. during pre- and post-study sessions using STAD cooperative teaching; 
and (3) To study the students' satisfaction with learning management by using cooperative 
teaching with STAD technique. 

The sample group used in this research were students in Mathayomsuksa 3, Nonsi 
Wittaya School, Yannawa District, Bangkok, Academic Year 2021, consisted of 1 classroom, 
consisting of 51 Mathayomsuksa 3/3 students, using Cluster Sampling. The research tools 
were: (1) the mathematics learning management plan of Mathayomsuksa 3 students on 
trigonometric ratios. By using cooperative teaching with STAD technique, 13 learning 
management plans were used; (2) a mathematical learning achievement test of 
mathayomsuksa 3 students on trigonometric ratios; (3) a questionnaire on student 
satisfaction towards learning management. Knowing using collaborative teaching with STAD 
techniques Statistics used to analyze the data with averages. Standard deviation and mean 
difference test between before and after class using Dependent t-test. 

 

Keyword: Student Teams Achievement Divisions : STAD; Mathematics Achievement; Student 

Satisfaction 
 

บทนำ 
การจัดการเรียนรูเปนระบบการผลิตและการนำสื่อการเรียนหลาย ๆ อยางที่มีคุณคามาสัมพันธกัน

และสงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการเรียนอยางหนึ่งอาจใชเพื่อการเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพียง
เพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหาและอีกอยางหนึ่งอาจใชเพื่อกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนำไปสูความ
เขาใจอันลึกซึ้งเพื่อปองกันการเขาใจความหมายผิด ชวยใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (วิชัย วงษใหญ, 2525) สื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการสอน เปนตัวชวยที่
กอใหเกิดการถายทอดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในการสอนของครู เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองทำใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู พิจารณาขอมูล ฝกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
(กาญจนา เกียรติประวัติ, 2524) อีกทั้งยังทำใหครูรูจักใชเทคนิควิธีการในการสำรวจตรวจสอบนักเรียนจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ทำใหครูรูจักใชการเสริมแรง (สมานิน  
รุงเรืองธรรม, 2526) อันจะมีคุณคาอยางย่ิงที่จะนำมาใชในการเรียนรูคณิตศาสตร 
 การเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนการ
สอนแบบรวมมือรูปแบบหนึ่งที ่นิยมใชในการสอนคณิตศาสตรโดยการสอนจะเริ ่มตนที ่ครูใหความรู 
ตอจากนั้นครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ที่มีความสามารถแตกตางกันแลวทำงานที่ไดรับ
มอบหมายรวมกัน อธิบายวิธีเรียน แบบฝกหัดซึ่งกันและกัน แตในชวงทดสอบจะใหทำเปนรายบุคคล ใน
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ตอนทายจึงมีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วิธีการเรียนนี้สงผลใหนักเรียน
มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีทักษะในการทำงานรวมกัน เกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่ง
จะสงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู (สมเดช บุญประจักษ, 2540, หนา 55) สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอรอินทร โคตรมนตรี (2547, หนา 88) พบวา การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำ
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ ้น มีความคงทนในการเรียนรู และปภัสสร หวังดี 
(2548, หนา 88) พบวา การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรที่สูงข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ในระดับมาก 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และนำมาซึ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง คนดีและสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เรื ่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ ระหวางกอนเรยีนและหลังเรยีนโดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชสอนแบบรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. นักเรียนที ่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ คะแนนการสอบหลังการเรียนสูง
กวาคะแนนการสอบกอนการเรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
ในระดับมากขึ้นไป 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

2. เปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการสอนแบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD 

3. เปนแนวทางในการนำรูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใชกับกลุมสาระการ
เรยีนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

4. เปนแนวทางในการพัฒนาการจดัการเรยีนรูที่เนนนักเรียนเปนศนูยกลาง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนนทรีวิทยา เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2564 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 493 คน จำนวน 10 หองเรียน 
จัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถตามระดับคะแนนมาตรฐานในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ เพื ่อให
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอนักเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2564 จำนวน 1 หองเรียน คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 จำนวน 
51 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
1. การสรางและหาคณุภาพของเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใน
งานวิจัย ดังนี้ 

1. แผนการจัดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

1.1 แผนการจัดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ซึ่งมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู และผลการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.1.2 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดรูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เพื่อนำมาเปน
แนวทางในการจัดการเรยีนรู 

1.1.3 วิเคราะหสาระและ เขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 13 แผนการจัดการเรียนรู 
ใชเวลาสอน 13 ชั่วโมง ไดแก  

1.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูที ่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรู แลวนำมาปรบัแกตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนำ 

1.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับแกตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนำไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมประชากร 

1.1.6 นำขอมูลที ่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขเปนแผนการจัดการเรียนรู ฉบับ
สมบูรณ 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ แบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ซึ่งมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ มาตรฐาน
การเรียนรูและผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.1.2 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือนำมาเปน
แนวทางในวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2.1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ แบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใหครอบคลุม
เนื้อหาและผลการเรยีนรู 

2.1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ความสอดคลอง (IOC) ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนำมาปรับแกตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
แนะนำ 

2.1.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับแกตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนำไป
ทดลองใชกับกลุ มตัวอยางที ่ม ีล ักษณะเหมือนกับกลุ มประชากร จำนวน 30 คน เพื ่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยนำผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคาความยาก (p) คา
อำนาจจำแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (q) โดยคำนวณจากสูตร KR-20 คูเดอร-ริ
ชารดสัน  

2.1.6 นำขอมูลที ่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับสมบูรณ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง มี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูอำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

2. ผูวิจัยชี้แจงและใหคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิโดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมตัวอยางเพื่อใหปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตอง 

3. ผูวิจัยดำเนนิการทดสอบกอนเรียน (Pre Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ แบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ 

4. ผูวิจัยดำเนนิการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูคณติศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศกึษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 13 
แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาสอน 13 ชั่วโมง  

5. ผูวิจัยดำเนนิการทดสอบหลังเรยีน (Post Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ แบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ใหได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการสอนแบบรวมมือดวย
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เทคนิค STAD และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD  

 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ตาราง 1  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 เรื ่อง 

อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 

N  aX  A  1E   bX  B  2E  

51 6025 130 90.87 931 20 91.27 
 จากตาราง 1 พบวา ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 3 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู เทากับ 90.87 และคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 91.27 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพเกณฑ 80/80 พบวา คาประสิทธิภาพที่วิเคราะหไดมีคาสงูกวาเกณฑ 
ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ ระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียนโดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยใช t-
test Dependent 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน

ตรีโกณมิติ ระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียนโดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค 
STAD 

การทดสอบ N X  S  t Sig 
กอนการเรยีน 51 9.33 .84 

60.37* 0.000 
หลังการเรยีน 51 18.25 .79 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ ระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียน โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
เทากับ 9.33 และ 18.25 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียน 
พบวา คะแนนการทดสอบหลังการเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนการเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD 
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ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบรวมมือ 
 ดวยเทคนิค STAD 

 รายการประเมิน X  S  แปลผล 

1. เนื้อหาจากกิจกรรมการเรยีนการสอนเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ
โดยใชวิธีการเรยีนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เหมาะกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน 

3.88 0.89 มาก 

2. จากการทำใบกิจกรรม ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติมากขึ้น 

3.55 1.03 มาก 

3. นักเรียนสามารถนำความรูเก่ียวกับเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ
ไปใชได 

3.85 1.46 มาก 

4. ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในเนื้อหาอัตราสวน
ตรีโกณมิติอานแลว เขาใจงายไมสับสน 

3.98 0.71 มาก 

5. เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติมปีญหาที่ทาทาย นาสนใจ 4.61 1.01 มากที่สุด 
6. เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติเรียนแลวชวยใหนักเรียนรูจัก

วางแผนในการแกปญหา 
3.53 0.86 มาก 

7. การพิสูจนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ
มากขึ้น 

4.04 0.86 มาก 

8. นักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมเก่ียวกับเนื้อหาอัตราสวน
ตรีโกณมิติไดดวยตนเอง 

4.28 1.51 มาก 

9. เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติเรียนแลวทำใหรูสึกเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของวชิาคณิตศาสตร 

4.25 0.44 มาก 

10. เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติเรยีนแลวมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

4.80 0.53 มากที่สุด 

 ดานเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ 4.08 0.32 มาก 
11. นักเรียนรูสึกไมเครียด ไมหนักใจตอการเรยีนเรื่องอัตราสวน

ตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
4.12 0.33 มาก 

12. การเรยีนเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรยีนมีความกระตือรือรน
ในการเรยีนมากขึ้น 

4.08 0.27 มาก 

13. การเรยีนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำ
ใหนักเรียนกลาแสดงออก 

3.98 1.01 มาก 

14. จากการปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิตโิดยใชวิธีการ
เรยีนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรยีนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพ่ือนมากขึ้น 

3.59 1.49 มาก 

15. จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองอัตราสวน
ตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
ทำใหนักเรียนมีกำลังใจ อยากเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น 

4.22 0.46 มาก 
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ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบรวมมือ 
 ดวยเทคนิค STAD (ตอ) 

 รายการประเมิน X  S  แปลผล 

 
16. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวย

เทคนิค STAD ทำใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูเปนกลุม 
รับผิดชอบตอตนเอง 

4.73 0.45 มากที่สุด 

17. จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองอัตราสวน
ตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
ทำใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

3.96 0.20 มาก 

18. แบบฝกหัดทายกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
ชวยฝกทักษะการคิดคำนวณของนักเรยีน 

4.00 1.00 มาก 

19. กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิตโิดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สงเสริมบรรยากาศ
ในการเรยีนของนักเรียนมากขึ้น 

3.90 1.45 มาก 

20. เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

3.94 0.31 มาก 

 ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.05 0.32 มาก 
 รวมเฉลี่ย 4.06 0.24 มาก 

จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือดวย

เทคนิค STAD ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.06) ดานเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ( X =4.08) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติเรียนแลวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติมี
ปญหาที่ทาทาย นาสนใจ และนักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติไดดวย

ตนเอง ( X = 4.80, 4.61 และ 4.28) ตามลำดับ สำหรบัดานกิจกรรมการเรียนรู มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากเชนกัน ( X =4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูเปนกลุมรับผิดชอบตอตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องอัตราสวนตรโีกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรียนมี
กำลังใจ อยากเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น และนักเรียนรูสึกไมเครียด ไมหนักใจตอการเรียนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ( X =4.73, 4.22 และ 4.12) ตามลำดับ ซึ่งไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผูวิจัยไดขอคนพบจากการทดลองซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวทุกประเด็น จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสำคัญเห็นควรนำมาอภิปราย ดังนี้ 



9 
 

 

1. คาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู เทากับ 90.87 และคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 91.27 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพเกณฑ 80/80 พบวา คาประสิทธิภาพที่วิเคราะหไดมีคาสูงกวาเกณฑ 
80/80 ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชานนท ศรีผองงาม (2549, 
บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Division: STAD) 
เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เรื่องจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยพัฒนา
ชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรยีน ภายหลังใชชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธ์ิ ผลการศึกษาพบวา ชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธ์ิมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนสูงข้ึนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความกาวหนาของทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรภายหลัง
การเรียนดวยชุดการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
81.02 อาจมีผลเนื่องมาจาก 

1.1 การเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคญั 
สมาชิกในกลุมมีความสามารถคละกันทำงานตามที่กำหนด ผูเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยเด็กออน 
โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ทำใหผูเรียนสามารถพัฒนาการทำงานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพเปนการ
พัฒนาทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น ผูเรียนมีอิสระและเกิดทักษะในการแกปญหา การตัดสินใจ การ
แสวงหาความรูใหมและการยอมรับซึ่งกันและกัน 

1.2 การปฏิสัมพันธตอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูรวมกัน เด็กออนไดเรียนรูจาก
เด็กที่เกงกวา การซักถามและอธิบายใหเพื่อนฟงทำใหเพื่อนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งในการเรียนรวมกัน
เปนการสรางบรรยากาศในการเรยีนรู 

1.3 สมาชิกในกลุมไดทำงานรวมกัน แตละคนมีบทบาทที่ตองรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
ทำใหมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม เมื่องานของกลุมสำเร็จ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตน 

2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 เรื ่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยใชการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 9.33 คะแนน และ 18.25 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการเรียนและ
หลังการเรียน พบวา คะแนนการทดสอบหลังการเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนการเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 นอกจากนี้ยังพบวา การทดสอบหลังการ
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกวาการทดสอบกอนการเรียน เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว พบวา 
การทดสอบหลังการเรียน (0.74) มีคาต่ำกวาการทดสอบกอนการเรียน (0.84) แสดงใหเห็นวาการทดสอบ
หลังการเรียนคะแนนเกาะกลุมใกลเคียงกันมากขึ้นเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียน
แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD นอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นแลว ยังสามารถ
ทำใหผูเรยีนบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวังไดในระดับที่ใกลเคียงกันดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ ระลอง 
เกสร (2545, หนา 74-75) สุรศักดิ์ นิ่มนวล (2543, หนา 96) กฤษณา นวมจุย , สันติ ศรีสวนแตงและรุจิรา
พร รามศิริ (2542, หนา 36) และกนกพร แสงสวาง (2540, หนา 62-63) ซึ่งทำการศึกษาเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการเรียนแบบรวมมือและสรุปไดวา ปจจัยที่มีสวนทำใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึนเนื่องมาจาก 
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2.1 การเรียนแบบรวมมือ เปนรปูแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญซึ่งการจัด
ประสบการณการเรียนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ใหผูเรียนพัฒนาความรับผิดชอบสงเสริมบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ กรมสามัญศึกษา (2540, หนา 20) 
ที่วา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญนั้นเปนการจัดประสบการณที่สงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคลและสอดคลองกับ นาตยา ปลันธนานนท (2537, หนา 209-210) วา การทำงานรวมกัน การ
อยูรวมกันในสังคมในกลุม สงเสริมความเขาใจอันดีของผูเรียนย่ิงขึ้น 

2.2 การเรียนแบบรวมมือ เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันอยู
รวมกันเปนกลุมเล็กๆ ทำงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันและปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด อาศัยซึ่งกัน
และกัน สอดคลองกับอาโจส (Ajose, 1990, p. 53, อางถึงใน สมเดช บุญประจักษ, 2540, หนา 53) และโอ
ลเซนและคาเกน (Olsen and Kagen, 1992, อางถึงใน ไสว ฟกขาว, 2542, หนา 131) วา การเรียนแบบ
รวมมือ เปนการจัดการเรียนโดยใหนักเรียนทำกิจกรรมกลุมรวมกัน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน สมาชิกใน
กลุมมีความแตกตางกันทั้งระดับความสามารถ เพศและสมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนทั้ง
สวนตนและของสมาชิกในกลุม 

2.3 การที่ผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น การแกปญหา การ
ตัดสินใจ การแสวงหาความรูใหม การปรับตัวเขาหากันและการยอมรับซึ่งกันและกันสอดคลองกับ บุญชม 
ศรีสะอาด (2537, หนา 122) และกุลยา เบญจกาญจน (2538, หนา 18) วา ผูเรียนไดรวมกันเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี การซักถามทำใหเกิดความกลาและไดทราบคำตอบในเรื่องที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง การ
อธิบายใหเพื่อนฟงจะทำใหผูอธิบายมีความแมนยำในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพื่อนที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัด
แจง ผูเรียนไดพัฒนาการทำงานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา ซึ่งจะมี
ความตั้งใจชวยเพ่ือน ๆ เพ่ือเพ่ือยกระดับผลงานของกลุมใหสูงข้ึน ซึ่งจะสงผลกลับสมาชิกทำคนในกลุม 

2.4 การสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ความคิดที่หลากหลายของผูเรียนทำใหรูจักคิด
อยางอิสระ ผูเรียนไดสรางสรรคความคิดแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกภายในกลุม สอดคลองกับ สมศักดิ์ 
ขจรเจริญกุล (2538 , หนา 21-22) ที ่ว า การเรียนรวมกันทำใหผู เรียนภายในกลุมไดรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลายจากการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน รับรูปญหา การแกปญหา อักทั้งพัฒนาทักษะ
การเปนผูนำ การสงเสริมการรูจักคิดวิเคราะหและสมาชิกทุกคนมีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเปนผลทำ
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีสูงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.06) ดานเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากเชนกัน ( X =4.08) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา
อัตราสวนตรีโกณมิติเรียนแลวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติมีปญหาที่ทาทาย 

นาสนใจ และนักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติไดดวยตนเอง ( X = 4.80, 

4.61 และ 4.28) ตามลำดับ สำหรับดานกิจกรรมการเรียนรู มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ( X =
4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค 
STAD ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนกลุมรับผิดชอบตอตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทำใหนักเรียนมีกำลังใจ อยาก
เรียนคณิตศาสตรมากขึ้น และนักเรียนรูสึกไมเครียด ไมหนักใจตอการเรียนเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติโดยใช

วิธีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ( X =4.73, 4.22 และ 4.12) ตามลำดับ นาจะเปนผลที่ทำให
ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอการจัดการเรยีนรู ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

1.1 การสอนแบบรวมมือดวยเทคนคิ STAD เปนรปูแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคญัซึ่งการจัดประสบการณการเรียนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห พัฒนาความรับผิดชอบ สงเสริมบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนั ครูผูสอนอาจนำเทคนิคหรอืวิธีการจัดการเรียนรู
มาปรับใชใหเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู 

1.2 ควรเลือกเน้ือหาที่นาสนใจ เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับการดำเนนิชีวิตในปจจบัุน
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวนัได 

1.3 ควรชี้แจงใหผูเรยีนเกิดความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือที่ผูเรยีนจะปฏิบัติตนได
อยางถูกตอง 

1.4 การแบงกลุมในการจัดการเรียนรูตองคำนึงถึงจำนวนสมาชิกที่เนนความรวมมือ ขนาดของ
หองเรยีนควรมีขนาดเหมาะที่จะปฏิบัติกิจกรรมดวย 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความรับผิดชอบ เจตคติ 

ความมีวินัยในตนเอง ความมีมนุษยสัมพนัธ เปนตน 
2.2 ประยุกตใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและสาระการเรียนรูอื่น 
2.3 ควรคำนึงถึงจำนวนสมาชิกภายในกลุม ไมควรมากหรอืนอยจนเกินไป เพราะอาจจะทำให

ครูผูสอนดูแลไดอยางไมทั่วถึง 
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