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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังจากไดรับการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคํานวณกอนเรียนและ
หลังจากไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคํานวณที่ไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม โดยการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการ
เรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test independent
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ มีความสามารถในการคํานวณ
จํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม และความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความสามารถในการคํานวณ /
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD / การจัดการเรียนรูแบบปกติ
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the achievement pre and post between
cooperative group by STAD technique and normal method. 2) to study the abilities to
calculate pre and post between cooperative group by STAD technique, and normal method.
3) to compare the achievement of calculation abilities received between cooperative group
by STAD and normal method. The sample was grade 7th, was acquired by Cluster Random
Sampling by classroom. research instruments were 1) learning management outline. 2)
Learning assessment test 3) Statistics calculation abilities test for data analysis were included
mean, standard deviation t-test independent test statistics. The results of the research
revealed that 1) Academic achievement. It was found that the students post - cooperative
learning in STAD technique had higher than pre - learning and the normal method with
statistical significance at the level of .05 2) The abilities to calculate of that students post learning management on cooperation of the STAD technique was higher than the normal
method with statistical significance at the level of .05 3) The sample group had learning
achievement in mathematics subject on lesson of Integer the ability to calculate post studying is significantly higher than the control group at the .05 level.
Keywords : Achievement / Abilities calculation / Cooperative grouping /
STAD techniques / Normal learning method
ความสําคัญและที่มาของปญหา
คณิตศาสตรเปนทั้งศาสตรและศิลปทศี่ ึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ เพื่อใหไดขอสรุปและ
นําไปใชประโยชน เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่สามารถใชเพื่อการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ ได ดังนั้น คณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญ
 หาสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใช

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)
ปที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจงึ มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และ
สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (Ministry of Education, 2008, p.1) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเปน
ขอกําหนดคุณภาพนักเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เมื่อนักเรียนจบ
การศึกษาแลวนักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรทั้งหมด 3 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะ
เปน (Ministry of Education, 2017, p.2)
การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ผานมาพบวายังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุและปจจัยหลายอยาง เชน
เนื้อหา ครูผูสอน นักเรียน สภาพแวดลอม ตลอดจนวิธีการสอนของครู จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 พบวาผลการทดสอบในกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ระดับจังหวัดเฉลี่ย
เทากับรอยละ 36.51 และระดับสังกัดเฉลี่ยเทากับรอยละ 31.91 ซึ่งผูวิจัยไดสอบถามครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรในชวงชั้นที่ 3 สรุปไดวาปญหาที่ทําใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) มีผลการ
ทดสอบในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมเปนที่นาพอใจนั้น มีสาเหตุมาจากนักเรียนไมเขาใจในเรื่องการบวก
ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม ตั้งแตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพราะความรูเรื่องการบวก ลบ คูณ หารจํานานเต็ม
เปนพื้นฐานความรูที่ตองนําไปใชในเรื่องตอไปทั้งในระดับมัธยมตอนตนจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย
การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนควร
คํานึงถึงความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และความแตกตางของผูเรียน โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย (Deductive
Method) เทคนิคการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม (Questioning
Method) วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) รูปแบบการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies’s Instructional Model for Psychomotor Domain) วิธี
สอนแบบแฮรบารต (Herbart Method) รูปแบบกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของ Polya วิธีสอนแบบ
สาธิต วิธีสอนโดยการใชสื่อ (Media) การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments)
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation
Instructional Model)
ซึ่งวิธีหนึ่งที่ผูวิจัยคิดวานาจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร คือ การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD ซึ่งการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัดกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวย นักเรียนเรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และ
นักเรียนที่เรียนออน 1 คน โดยสมาชิกของกลุมจะไดเรียนรูเนื้อหาที่ครูจัดเตรียมไว แลวทําการทดสอบ และ
นําคะแนนจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม ทําใหสมาชิกในกลุมมีเปาหมาย
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รวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสมาชิกในกลุม เพื่อ
ความสําเร็จทั้งของตนเองและกลุม สําหรับขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ชวยใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา นักเรียนที่เรียนเกงสอนนักเรียนที่เรียนออน
สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดเรียนรูรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ทําใหนักเรียนมีความ
ตื่นเตน สนุกสนานกับการเรียนรู (Moolkum & Moolkum, 2004, pp.170-175)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง จํานวน
เต็ม เพราะเห็นวานาจะเปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจในเนื้อหาไดงายขึ้นอันจะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได และยังเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการทํางานแบบกลุม สงเสริมให
นักเรียนชวยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับ
การเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม และความสามารถในการ
คํานวณจํานวนเต็มที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD แบบปกติ มีความสามารถในการ
คํานวณจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องจํานวนเต็มและความสามารถ
ในการคํานวณจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
1. แบบแผนการทดลอง
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pretest – Posttest Control Group
Design (Saiyot & Saiyot, 2003, p.216) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนแบบ Pretest-Posttest Control Group Design
กลุม
E
C

Pretest
T1
T1

Treatment
X1
X2

Posttest
T2
T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
E แทนกลุมทดลอง (Experimental Group)
C แทนกลุมควบคุม (Control Group)
X1 แทนการจัดกระทํา (Treatment) ดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
X2 แทนการจัดกระทํา (Treatment) ดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
T1 แทนการสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest)
T2 แทนการสอบหลังจากที่จะจัดกระทําการทดลอง (Posttest)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
จํานวน 4 หองเรียน รวม 120 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม โดยการจับสลาก
จํานวน 2 หองเรียน ไดหอง ม.1/1 จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลอง และหอง ม.1/3 จํานวน 30 คน เปนกลุม
ควบคุม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 แผน ทําการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 แผน ทําการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม แบบอัตนัย จํานวน 20 ขอ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หนังสือเรียนคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 1 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย
และผูเชี่ยวชาญ
3. แบงเนื้อหาในบทเรียนเปนเนื้อหายอย 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง ความหมายของจํานวนเต็มและการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม จํานวน 2 คาบ
เรื่อง คาสัมบูรณ จํานวนตรงขามและการบวกจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การลบจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การคูณจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การหารจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละเรื่องยอย
5. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD
6. สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเนื้อหา สาระสําคัญของเนื้อหา เขียนจุดประสงค
การเรียนรู และกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค STAD รวมทั้งสิ้น 5 แผน แผนละ 2
คาบ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายของจํานวนเต็มและการเปรียบเทียบ
จํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง คาสัมบูรณ จํานวนตรงขามและการบวกจํานวน
เต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การลบจํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การคูณจํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การหารจํานวนเต็ม
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7. เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไข
8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .80-1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ
ได
9. นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชจัดการเรียนรูกับกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 30 คน
2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุม
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร คูมือครู หนังสือเรียนคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 1 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบปกติจากหนังสือคูมือครู เอกสาร งานวิจัย และผูเชี่ยวชาญ
3. แบงเนื้อหาในบทเรียนเปนเนื้อหายอย 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง ความหมายของจํานวนเต็มและการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม จํานวน 2 คาบ
เรื่อง คาสัมบูรณ จํานวนตรงขามและการบวกจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การลบจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การคูณจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
เรื่อง การหารจํานวนเต็ม
จํานวน 2 คาบ
4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละเรื่องยอย
5. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบปกติ
6. สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเนื้อหา สาระสําคัญของเนื้อหา เขียนจุดประสงค
การเรียนรู และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ รวมทั้งสิ้น 5 แผน แผนละ 2 คาบ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายของจํานวนเต็มและการเปรียบเทียบ
จํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง คาสัมบูรณ จํานวนตรงขามและการบวก
จํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การลบจํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การคูณจํานวนเต็ม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การหารจํานวนเต็ม
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7. เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไข
8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ซึ่งไดคา ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .60-1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ
ได
9. นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชสอนกับกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/3 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 30 คน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเปนขอสอบ
ฉบับเดียวกัน แตสลับขอ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุม
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญ
3. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม
4. วิเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู
5. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม เปนแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ตองการใชจริง 30 ขอ
6. เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข
7. เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แกไขแลวตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของแบบทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.96 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่
ยอมรับได
8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มาปรับปรุงแกไข
9. นําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องจํานวน
เต็ม ของโรงเรียนสารสาสนเอกตรา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวตรวจแบบทดสอบ โดยใชเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้
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ขอใดตอบถูก ให 1 คะแนน
ขอใดตอบผิด ให 0 คะแนน
10. วิเคราะหขอสอบเปนรายขอเพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
11. นําแบบทดสอบที่ไดมาใชทดสอบกับกลุมทดลองคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
และกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม แบบอัตนัย จํานวน 20 ขอ เพื่อ
ใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเปนขอสอบฉบับเดียวกัน แตสลับขอ มีขั้นตอน
การสราง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุม
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวน
เต็ม จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญ
3. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม
4. วิเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู
5. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม เปนแบบอัตนัย จํานวน
30 ขอ ตองการใชจริง 20 ขอ
6. เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข
7. เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม ที่แกไขแลวตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของ
แบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง .80-1.00 ถือวามี
ความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได
8. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม ที่ไดรับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มาปรับปรุงแกไข
9. นําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องจํานวน
เต็ม ของโรงเรียนสารสาสนเอกตรา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวตรวจแบบทดสอบ โดยใชเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้
ขอใดตอบถูก ให 1 คะแนน
ขอใดตอบผิด ให 0 คะแนน
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10. วิเคราะหขอสอบเปนรายขอเพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
11. นําแบบทดสอบที่ไดมาใชทดสอบกับกลุมทดลองคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
และกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pretest – Posttest Control Group
Design โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคํานวณเพื่อเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
2. ดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD กับกลุมทดลอง
จํานวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 10 คาบ คาบละ 50 นาที และดําเนินการทดลองโดยใชวิธีการสอนแบบ
ปกติกับกลุมควบคุม จํานวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 10 คาบ คาบละ 50 นาที
3. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคํานวณวิชาคณิตศาสตรใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทดสอบ เพื่อเก็บเปนคะแนนหลังการทดลอง โดยเปน
ฉบับเดียวกับกอนการทดลอง แตสลับขอ
4. นําคะแนนที่ไดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะหตามวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
5. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
5.1.1 คารอยละ (Percentage)
5.1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
5.2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2.4 t-test Independent Semple
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สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
กลุมควบคุม
หลังเรียน
กอนเรียน
กลุมทดลอง
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
30
30
30
30

ത
12.50
22.70
13.30
25.07

S.D.
3.72
3.36
4.47
1.87

t
14.88*

Sig.
.00

16.05*

.00

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตอนที่ 2 ผลความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มกอนเรียนและหลังจากไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD และแบบปกติ
ความสามารถในการคํานวณ
กอนเรียน
กลุมควบคุม
หลังเรียน
กอนเรียน
กลุมทดลอง
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
30
30
30
30

ത
2.63
14.50
3.43
16.17

S.D.
1.77
2.43
1.50
2.34

t
26.89*

Sig.
.00

26.18*

.00

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
มีความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม และ
ความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม และความสามารถใน
การคํานวณจํานวนเต็มที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
หลังจากไดรับการเรียนรู
N
S.D.
t
Sig.
ത
ผลสัมฤทธิ์
กลุมควบคุม
30
22.70
3.36
3.36*
.002
ทางการเรียน
กลุมทดลอง
30
25.07
1.89
ความสามารถใน กลุมควบคุม
30
14.50
2.43
2.71*
.009
การคํานวณ
กลุมทดลอง
30
16.17
2.34
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวนเต็ม และ
ความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องจํานวนเต็มของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก การจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เนนใหนักเรียนทํางานเปนกลุม สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความสามัคคีกันในกลุม ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ซึ่งความสําเร็จของกลุมจะขึ้นอยูกับสมาชิกที่อยูภายใน
กลุมทุกคน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Namboonla. (2013) ไดศึกษาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนางโทพัฒนา
จากการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) ผลวิจัย พบวาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจากการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ (STAD) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD ตองนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยของนักเรียนไปหาคะแนนความกาวหนาโดยเทียบกับคะแนน
ฐานและเฉลี่ยคะแนนความกาวหนาของนักเรียนเปนคะแนนกลุม จากรูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวจะทําให
นักเรียนพยายามที่จะทําคะแนนใหดีที่สุด ซึ่งทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและพยายามที่จะชวยให
สมาชิกภายในกลุมเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Ritchoo. (2016) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง
อนุพันธของฟงกชัน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูวิชา
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คณิตศาสตร เรื่องอนุพันธของฟงกชัน ของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หลัง
เรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2. ความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม ของนักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค STAD สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม นักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็น มีการอธิบาย การคิดวิเคราะห การใหเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Boonso. (2013)
ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหในการเรียนคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนดวยกลุมรวมมือแบบ STAD
กับการสอนตามคูมือครูประกอบแบบฝกทักษะ ผลการวิจัย พบวาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนดวยกลุมรวมมือแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนตาม
คูมือครูประกอบแบบฝกทักษะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD เปนวิธีการที่ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการคํานวณ
สงผลใหความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็มของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Panano.
(2012) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวานักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ไมต่ํากวาระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องจํานวนเต็มและความสามารถในการคํานวณจํานวนเต็ม
ของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD สูงกวานักเรียนหลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปน
กลุม ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ชวยกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การที่นักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุม สงผลใหนักเรียนเกิดทักษะตางๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคํานวณสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Suphasiri. (2010) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยกลุมรวมมือ
แบบ STAD กับการเรียนรูแบบปกติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD กับการเรียนรู
แบบปกติ ผลการวิจัย พบวานักเรียนที่เรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่
เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ในชั่วโมงแรกๆ นักเรียนยังไม
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นครูผูสอนควรเริ่มตนจากการชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการการ
ปฏิบัติตน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกณฑการใหคะแนนเปนรายบุคคลและรายกลุมใหนักเรียนเขาใจ
กอนดําเนินกิจกรรม
2. การทํากิจกรรมกลุม นักเรียนเกงมักจะไมคอยใหคําปรึกษาเพื่อน ดังนั้นครูผูสอนควรคอย
กระตุนใหนักเรียนชวยเหลือและปรึกษาหารือกันในระหวางทํากิจกรรม
3. ครูผูสอนที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไปใชควรศึกษา
หลักสูตร เนื้อหาของบทเรียนวาบริบทของเนื้อหานั้นมีความเหมาะสมที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD หรือไม ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรูและการเตรียมการสอนใหพรอม เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่สง ผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียนชั้นอื่นๆ หรือปรับเปลี่ยนประยุกตใชกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรทําการศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่
สงผลตอตัวแปรอื่นๆ เชนเจตคติตอการเรียน แรงจูงใจในการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคความคงทนในการ
เรียนรู เปนตน
References
Boonso, W. (2013). Comparison of academic achievement and analytical thinking in
mathematics One linear variable equation Of mathayom suksa one students
during the learning activity management by using cooperative group model
STAD and teaching according to the teacher manual for skill training. Master
of Education Thesis Graduate school Nakhon Phanom University.
Ministry of Education. (2008). Core education curriculum B.E. 2551. Bangkok : Office of
Academic Affairs and Educational Standards
________. (2017). Core education curriculum B.E. 2551 and learning standards and
indicators (Revised edition 2017). Bangkok : Office of Academic Affairs and
Educational Standards.
Moolkum, S. & Moolkum, O. (2004). 19 learning management methods to improve
knowledge and skills. Bangkok : Printed picture.

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)
ปที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Namboonla, N. (2013). Analytical thinking and mathematics learning achievement The
factor of a number Of prathom suksa six students in Ban Nang Tho
Phatthana School From cooperative learning management (STAD). Master's
thesis North Bangkok University.
Panano, A. (2012). Cooperative Learning, STAD Techniques for Developing Mathematical
Communication Skills of Grade 5 Students. Master of Education Thesis
Graduate school Chiang Rai Rajabhat University.
Ritchoo, N. (2016). Cooperative learning management, STAD techniques on function
derivatives Group learning mathematics Grade 6. Master of Thesis Graduate
school University, Rangsit University.
Saiyot, I. & Saiyot, A. (2003). Techniques for measuring learning. Bangkok : Suwiriyasarn.
Suphasiri, Y. (2010). A comparison of the result of learning activity management in
mathematics learning subject of probability Grade 10 with STAD cooperative
group with normal learning. Master of Education thesis Graduate school Maha
Sarakham University.

187

