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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD เร่ืองแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้าน
โคกหนองแวง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

THE STUDY OF CO-OPERATIVE LEARNING BY STAD TECHNIQUE TOWARDS 
PIE  CHART TO IMPROVE LEARNING ACHIEVEMENT OF MATTAYOMSUKHA 2  
AT  KOKNONGWANG SCHOOL NONDANG DISTRICT NAKHONRATCHASIMA  

PROVINCE 
 

วีรเทพ  พูนสระน้อย1 วิวัฒน์  ตู้จ ำนงค2์ 

 
บทคัดย่อ  
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ก่อน
เรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 75% 3.เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นรูปแบบกำรทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง ก่อนและหลัง
กำรทดลอง  กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนวัดบ้ำนโคก
หนองแวง จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 26 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือพัฒนำในกำรวิจัยนี้ ได้แก่ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ(75%) แบบบันทึก คะแนนควำมก้ำวหน้ำ 
และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ
ฐำนนิยม t–test (Dependent)    

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
1) กำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ กำรน ำเสนอ

บทเรียน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรทดสอบย่อย ขั้นกำรคิดคะแนนพัฒนำกำรของนักเรียนแต่ละคนและของกลุ่มย่อย  
กำรรับรองผลงำนของกลุ่ม   

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ 75% อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

3) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม โดยรวมอยู่ในระดับ
มำก 

                                                 
1 นักศึกษำปริญญำโท คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
2 คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลยันครรำชสีมำ 
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ค าส าคัญ : จัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD , ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1)to study of the effect  Co-operative learning to 
progressive scores by STAD technique towards pie chart  2)to compare pre and post-learning 
achievement of Co-operative learning by STAD towards pie chart and compare post-learning 
achievement with criterion 75 % 3)To study satisfaction of students towards to Co-operative learning 
by STAD technique. This research is an experimental research that used the one group pre-test  post-
test  design. The samples were the students at Mattayomsukha 2 in the 2nd semester 2020 at 
Koknongwang School Nakhonratchasima Province.The samples  were composed of 26 students 
selected by cluster random sampling. The research instruments were composed of Co-operative 
learning by STAD lesson plans. The research instruments that used to collect the data were pretest 
and posttest learning achievement test and criterion 75 %, progressive from and satisfaction 
questionnaire. The statistical analysis was composed of percentage, mean, standard division, mode, 
t–test (Dependent Samples) and t-test (One Sample) 

Based on the research, the findings are as follows:  
 1) Co-operative learning by STAD technique towards pie chart was composed of 5 steps 
including presentation, teamwork, subtest, calculation of development subtest and calculation of 
development group test. Mean score was 21.5 in 30.   
 2) Learning achievement of Co-operative learning by STAD towards pie chart post test score 
was higher than pretest score and post test score was higher than criterion 75% significant level at .05  
 3) Satisfaction of students towards to Co-operative learning by STAD technique was in the a 
good level. 
Keywords : Co-operative learning by STAD technique , Learning achievement of Co-operative learning 
and Satisfaction of students towards to Co-operative learning 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 คณิตศำสตร์เป็นสำระส ำคัญต่ำง ๆ ที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน มีควำมส ำคัญต่อ  กำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์ ท ำให้มนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรคิดกำรตัดสินใจ กำรแก้ปัญหำ 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรปรับตัวในสังคม มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิดมนุษย์ ท ำให้มนุษย์มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และ สถำนกำรณ์ได้อย่ำง
รอบคอบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรวำงแผนตัดสินใจและแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ช่วยพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล ประยุกต์ควำมรู้ มำใช้ในกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำและตัดสินใจให้มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคม  และ สิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนำ
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ควำมรู้ควำมสำมำรถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม ( จักรพงษ์ ธุระท ำ, 2558 : 1) คณิตศำสตร์มี
บทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิดมนุษย์ ท ำให้มนุษย์มีควำมคิด สร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้ คำดกำรณ์วำงแผน ตัดสินใจแก้ปัญหำ 
และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม นอกจำกนี้ คณิตศำสตร์ ยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและศำสตร์อื่น ๆ คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ ต่อกำร ด ำเนินชีวิตช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ , 2551 : 45 อ้ำงถึงใน ภูษิต 
สุวรรณรำช, 2559 : 1 )  
  เมื่อประเมินผลกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนวัดบ้ำน  โคก
หนองแวง อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ ผลกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ของ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 57 ของคะแนนเต็ม โดยเฉพำะในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับร้อยละ 56 ของคะแนนเต็ม ภำคเรียนที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับร้อยละ 57 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์
ผ่ำนแต่ละรำยวิชำที่โรงเรียนก ำหนดไว้ คือร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเล็กน้อย (วีรเทพ พูนสระน้อย, 2560 : 10-15) 
ส ำหรับกำรพิจำรณำคะแนนสอบตำมตัวช้ีวัดสำระคณิตศำสตร์จำกแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพ  ผู้เรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบ้ำนโคกหนองแวง ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ เนื้อหำในหน่วยเรื่อง แผนภูมิรูป
วงกลม ก่อนกำรสอบแก้ตัวจำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 (วีรเทพ 
พูนสระน้อย, 2560 : 10-15) จะพบว่ำคะแนนยังไม่ได้ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม จำกสภำพปัญหำ ดังกล่ำว ถ้ำ
ไม่ได้รับกำรแก้ไขย่อมส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ และผลกำรเรียนรู้ ของนักเรียนที่จะศึกษำในระดับสูง ขึ้นต่อไป จึงมี
ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรเรียนรู้  
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ กำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรจัด 
สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียน ให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมำชิกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่
แตกต่ำงกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรเรียนรู้ และควำมส ำเร็จของกลุ่ม ท้ังโดยกำรแลกเปลี่ยน ควำม
คิดเห็น กำรแบ่งปันทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกำรให้ก ำลังใจซึ่ งกันและกันสมำชิกในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบ ต่อ
กำรเรียนของตนเอง และต่อเพื่อนสมำชิกทุกคนในกลุ่ม โดยผู้ที่มีควำมสำมำรถ หรือศักยภำพสูงกว่ำจะช่วยเหลือ เพื่อที่
ด้อยกว่ำ ในกำรเรียนนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะร่วมมือกันอย่ำงแข็งขัน และประสำนสำมัคคีซึ่งกันและกัน  ในกำร
เรียนรู้ทักษะใหม่ (วัฒนำพร ระงับทุกข์, 2542 : 34)  สอดคล้องกับ ทิศนำ แขมมณี  (2548 : 66-67 อ้ำงถึงใน เนตร
กนก วิทยเจียกขจร และคณะ , 2561 : 58) ซึ่งได้กล่ำวว่ำ กำรสอนแบ่งกลุ่มตำมสังกัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
(Student Team Achievement Divisions หรือ STAD) เป็นกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันซึ่งเป็นกำรเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง 
ที่นิยมใช้ในกำรสอนคณิตศำสตร์ โดยกำรสอนเริ่มที่ครู หลังจำกนั้นจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มคละควำมสำมำรถ (เก่ง กลำง 
อ่อน) กลุ่มละ 4 คน ฝึกกิจกรรมในกลุ่มร่วมกัน และมีกำรทดสอบ วิธีกำรเรียนรู้ในลักษณะนี้มีประโยชน์หลำยประกำร 
ทั้งกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจน  
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสมำชิก เป็นผลให้สมำชิกของกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยในฐำนะที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบ้ำนโคกหนองแวง อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ จึงสนใจท ำ กำร
วิจัยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 เพื่อศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำร จัดกำรเรียนรู้
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แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยจะได้น ำ แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ในหัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนกับก่อนเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 75% 
 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนในศูนย์
เครือข่ำยที่ 1  อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 5 โรงเรียน รวม 132 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561  
โรงเรียนวัดบ้ำนโคกหนองแวง อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 26 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
 เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  
จ ำนวน 8 แผน รวม 14 ช่ัวโมง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ใช้
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ ำนวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูป
วงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  5 ระดับ ได้แก่ 5 4 3 2 
และ 1   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอนดังน้ี 
 1. ก่อนด ำเนินกำรทดลอง ผู้วิจัยท ำกำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับนักเรียน 
 2. ท ำกำรทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ใช้เวลำ 1 
ช่ัวโมง 
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 3. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
แผนภูมิรูปวงกลม จ ำนวน 8 แผน รวม 12 ช่ัวโมงระหว่ำงด ำเนินกำรสอนแต่ละแผน จะมีกำรสังเกตพฤติกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงเรียน และกำรทดสอบย่อยเพื่อประเมินคะแนนพัฒนำกำร 
 4. ท ำกำรทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับกำรทดสอบก่อนเรียน 
 5. ให้นักเรียนท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิ
รูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 6. ตรวจให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยตอบถูกให้ 
1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม เท่ำกับ 30 คะแนน 
 7. เก็บรวบรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของแต่ละคนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผลกำรประเมิน
ควำมร่วมมือ คะแนนพัฒนำกำร และผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ ไว้เป็นหมวดหมู่  
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม  ผลกำรศึกษำกำร
จัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม  ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำรน ำเสนอ
บทเรียน ขั้นที่ 2 กำรท ำงำนเป็นทีม ขั้นที่ 3 กำรทดสอบย่อย ขั้นท่ี 4 ขั้นกำรคิดคะแนนพัฒนำกำรของนักเรียนแต่ละ
คนและของกลุ่มย่อย ขั้นที่ 5 กำรรับรองผลงำนของกลุ่ม 

 
 ตอนที่ 2 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แผนภูมิรูปวงกลม  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนกับก่อนเรียน 

ผลกำรทดสอบ N คะแนน
เต็ม 

 S.D. 
df D (𝐷)2 D2 t 

ก่อนเรียน 26 30 12.58 1.87 
25 214 45796 

2472 
3.29* 

หลังเรียน 26 30 23.84 2.01 

*  มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต่อกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง แผนภูมริูปวงกลม  ของหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรยีน  จำกนักเรยีนจ ำนวน 26 คน พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของก่อนเรียน 
เท่ำกับ12.58 คะแนนเฉลี่ยของหลงัเรียน เท่ำกับ 23.84 จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนก่อนเรยีน 
เท่ำกับ 1.87 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนหลังเรยีน เท่ำกับ 2.01 และเมือ่วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงโดยใช้สถติิ t-test เท่ำกับ 
3.29 พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดับ .05  
 

X
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 ตอนที่ 3 กำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 75% 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียนจำกกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนกับเกณฑ์ 75%  

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนเกณฑ ์
ร้อยละ 75 �̅� S.D. df t-test 

 
 

26 

 
 

30 

 
 

22.50 23.84 2.01 25 2.91∗ 
*  มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียนจำกกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม สูงกว่ำคะแนนเกณฑ์ 75%  จำกนักเรียนจ ำนวน 26 คน พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของ 
เท่ำกับ 22.50 จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 2.01 และเมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงโดย
ใช้สถิติ t-test เท่ำกับ 2.91 พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนท่ี 4 กำรศึกษำควำมพึงพอใจจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม 
 

ตารางที่ 3 ตำรำงแสดงควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูป
วงกลม  

รายการ  ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1.นักเรียนมีควำมสุขเมื่อได้ท ำกิจกรรมกลุ่ม 4.19 0.40 ระดับมำก 
2.กิจกรรมกลุ่มท ำให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนอ่อน 4.08 0.27 ระดับมำก 
3.กิจกรรมกลุ่มท ำให้นักเรียนได้แลกเปลีย่นควำมรู้ควำมคดิกับเพื่อน 4.15 0.46 ระดับมำก 
4.กำรท ำกิจกรรมกลุม่ท ำให้นักเรียนเกิดควำมสำมัคคแีละควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน 

4.12 0.52 ระดับมำก 

5.กิจกรรมกลุ่มท ำให้นักเรียนเรียนแล้วเข้ำใจง่ำย 4.15 0.46 ระดับมำก 
6.กิจกรรมกลุ่มท ำให้นักเรียนได้ฝกึทักษะต่ำงๆ 4.19 0.40 ระดับมำก 
7.กิจกรรมกลุ่มท ำให้นักเรียนเกดิควำมรู้และควำมเข้ำใจ 4.12 0.43 ระดับมำก 
8.นักเรียนกล้ำแสดงออกเมื่อได้เสนอผลงำนกลุม่ 4.15 0.46 ระดับมำก 
9.นักเรียนสนุกสนำนกับกำรร่วมกจิกรรมกลุ่ม 4.04 0.20 ระดับมำก 
10.นักเรียนภูมิใจที่มสี่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมกลุม่ 4.04 0.53 ระดับมำก 
11.นักเรียนพอใจหน้ำที่ท่ีไดร้ับมอบหมำยในกำรท ำงำนกิจกรรม
กลุ่มแตล่ะครั้ง 

4.04 0.53 ระดับมำก 

12.กิจกรรมกลุม่ท ำให้นักเรยีนมีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 4.12 0.52 ระดับมำก 
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รายการ  ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
13.กิจกรรมกลุม่ท ำให้นักเรยีนมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 4.15 0.46 ระดับมำก 
14.กิจกรรมกลุม่ฝึกกำรท ำงำนเปน็ทีม 4.15 0.46 ระดับมำก 
15.นักเรียนพอใจในผลงำนกลุม่ 4.00 0.57 ระดับมำก 

รวม 4.11 0.37 ระดับมำก 

  
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำควำมพึงพอใจจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูป
วงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกและนักเรียนมีควำมพึงพอใจ
สอดคล้องกัน (Mean = 4.11, S.D. = 0.37) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ รำยกำรที่ 
1 นักเรียนมีควำมสุขเมื่อได้ท ำกิจกรรมกลุ่ม และรำยกำรที่ 6 กิจกรรมกลุ่มท ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่ำง ๆ  มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำกและและนักเรียนมีควำมพึงพอใจสอดคล้องกัน (Mean = 4.19 , S.D.= 0.40 ทั้ง 2 รำยกำร)  ส่วน
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ได้แก่ รำยกำรที่ 15 นักเรียนพอใจในผลงำนกลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกและและนักเรียน
มีควำมพึงพอใจสอดคล้องกัน (Mean = 4.00, S.D. = 0.57)  
 
อภิปรายผล 
            จำกกำรศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แผนภูมิรูปวงกลม น ำมำอภิปรำยผล ดังนี้ 
 1. กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลมซึ่งผลกำรวิจัยได้สอดคล้อง  
กับงำนวิจัย ของ  ดำรณี ศักดิ์แสนศิลป์ (2557 : 82-90) ได้ศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค กำร
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน 
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STAD ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
   1) นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ เรื่องระบบ 
สมกำรและระบบอสมกำร สูงกว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.01  
     2) นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ หลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  
     3)  นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STAD มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ สูง
กว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 2.  กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือร่วมมือเทคนิค STAD  
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนกับก่อนเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 75% ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หน่วยกำรเรียนรู้กำรหำร 
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และพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิกำรณ์ แก้วมะ (2559 : 127-129) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมำตร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก  
 กล่ำวโดยสรุปจำกผลกำรวิจัย ปรำกฏว่ำ ได้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แผนภูมิรูปวงกลมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะพบว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์และ
มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนคณิตศำสตร์มำกขึ้น อำจเนื่องมำจำกวิธีกำรสอนแบบใหม่ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยท ำให้นักเรียน
มีควำมสุขในกำรท ำงำนกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  ส่งผลให้นักเรียนตั้งใจเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 ควรน ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ STAD ไปใช้กับนักเรียนในช่วงช้ันอ่ืน และวิชำอื่นต่อไป 
 1.2 ควรก ำหนดจัดกลุ่มให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงกันท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  
กลุ่มละ 4 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงกำรเรียนสูง 1 คน ปำนกลำง 2 คน และต่ ำ 1 คน 
 1.3 ควรมีกำรวัดและประเมินผลควำมร่วมมือและพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำรำยบุคคลของนักเรียน  
 1.4  ควรมีควำมยืดหยุ่นเรื่องเวลำสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรสอน โดย
ใช้กิจกรรมกำรเรียนแบบ STAD ควรมีควำมยืดหยุ่นเรื่องเวลำสอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรน ำกำรเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ไปท ำกำรวิจัยในเนื้อหำรำยวิชำของกลุ่มสำระอื่น ๆ  
 2.2 ควรศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ STAD ที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ นอกจำกควำมร่วมมือ ว่ำมี 
ตัวแปรใดบ้ำงท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
 2.3 ควรศึกษำเปรียบเทียบ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ STAD กับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อให้
เห็น ถึงควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
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