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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีกำลังศึกษา
ใน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้อง มี 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
sampling) จาก 3 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีจำนวน 5 แผน ใช้เวลาในการสอน          
8 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 22 ข้อ และแบบสอบถามความ       
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม   
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา    
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ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย   
ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมัน่ การทดสอบค่าที (Dependent sample t-test) และค่าประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้ประสิทธิภาพ 80.18/82.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
คำสำคัญ: การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD; โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม 
 
Abstract 
 This research is rationale to determine the effectiveness of the syntax learning 
activities using STAD with the criterion effieney of 80/80 technique. Mathematics learning 
achievement on patterns. Of the Prathomsuksa 5 students during before and after the STAD 
learning management and the study of the satisfaction of the Prathomsuksa 5 students 
towards the STAD lecture management. This research consisted of 34 students in Grade 5/1 at 
Wat Sri Bunruang School, Bangkapi District, Bangkok, who were studying in the second 
semester of Academic Year 2020, which were obtained by cluster sampling from 3 teams.  
Instructor work for examining STAD Lecture Learning Management Summary about 
Prathomsuksa 5 Rubies There are 5 methods, 8 hours teaching time, Academic achievement 
test, Subjects, Prathomsuksa 5. The fifth thing about the figure four.  Square is a multiple 
choice test, 4 choices, 22 questions, and leaves students' understanding of STAD lecture 
learning management on 5-level rating scale. It is divided into 4 sides, side by side, 
organization of learning activities in communication, learning and the side of measurement 
and result of 20 statistics. The statistics used in data analysis are percentage, split, measure, 
index.  Fairness, difficulty, simplicity, values, principles, confidence, dependent sample t-test, 
and efficacy value. The results showed that the efficacy of model learning activities using     
the Studying the STAD curriculum was 80.18 / 82.60, complying with the 80/80 standard, 
statistically significant at the .05 Short mathematics achievement was concerned with the 



figure of Prathomsuksa 5 students with post-STAD lecture learning management that was 
statistically significantly higher than pre-study at level .05 and Prathomsuksa 5 students.     
The understanding and satisfaction of the STAD teachers' learning activities were at the highest 
level. 
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บทนำ 
 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายและเน้นใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นำความรู้   
ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี
การศึกษา ดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดศรี
บุญเรือง ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียน 93 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เท่ากับ 56.72% และ
ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียน 87 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เท่ากับ 64.80% ซึ่งท้ัง 2 ปี
การศึกษาน้อยกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนต้ังไว้อยู่ท่ี 75% และเมื่อวิเคราะห์สาระการเรียนรู้เป็นรายหน่วย      
การเรียนรู้พบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาค่อนข้างมากในท้ัง 2 ปีการศึกษา คือ หน่วยการเรียนรู้ รูปสี่เหลี่ยม 
เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม  พบว่า นักเรียนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ กระบวนการ ข้ันตอนในการทำ
โจทย์ปัญหา ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอนโดย       
การยกตัวอย่าง 2 - 3 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนท่ีเก่งสามารถเรียนรู้ได้เร็ว นักเรียนท่ีอ่อน
จะเรียนรู้  ได้ช้าตามเพื่อนไม่ทัน จึงมผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากข้อมูลของปัญหาดังกล่าว   
จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ รูปสี่เหลี่ยม เร่ือง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทำให้นักเรียนบางส่วนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า   
ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะ เรื่อง การแก้ปัญหาโดยท่ัวไปมักเริ่มต้นท่ีปัญหา         
ท่ีกำหนดให้และดำเนินการแก้ปัญหา โดยใช้ข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับปัญหานัน้ๆ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นปัญหาอืน่ท่ีมี
บริบทและวิธีแก้ปัญหาแตกต่างจากปัญหาเดิมนักเรียนก็ไม่สามารถแก้ปัญหานัน้ได้  

นอกจากนี้พฤติกรรมการทำงานกลุ่มมีความสำคัญอยา่งยิ่งในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมท่ีจำเป็นต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมนีักการศึกษาได้ระบุปัญหาของนักเรียนไว้ เช่น สิริพร ทิพย์คง 
(2545, หน้า 42) ได้กล่าวว่า นักเรียนท่ีเรียนเก่ง มีความพยายามท่ีจะทำความเข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุดโดยไม่



สนใจเพื่อน ทำให้ระบบการเรียนเป็นแบบแข่งขัน เป็นการเรียนโดยลำพัง ไม่มีการช่วยเหลือกันระหวา่งเรียนทำ
ให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ  

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD พบว่า วิธีการของการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนท่ีมีความสามาถต่างกันและต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกัน     
เพื่อทำให้ผลงานประสบความสำเร็จ  

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วจิัยสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
และผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยนำวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ         
ในบทเรียนมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเกดิความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ           
ในการเรียนรู้ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่มเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ลดการแข่งขันเป็นรายบุคคลและ    
มุ่งส่งเสริมทักษะทางสังคม กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและต้ังใจเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปจัจุบนัมีปัจจัยสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
และปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็นกรณพีิเศษ ครูผู้สอนจึงได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ 
และมีการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Line Facebook Messenger   
หรือทางโทรศัพท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ในปัจจุบนัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับเข้ามาสูส่ภาวะปกติได้ในช่วงใด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จึงต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ท้ัง 2 รูปแบบ คือ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม    
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD 

 



ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน       
3 ห้องเรียน มี 102 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนวัดศรีบุญ
เรือง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีกำลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
1 ห้อง มี 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จาก 3 ห้องเรียน 
เน้ือหา 

เป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชา ค15102 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ รูปสี่เหลี่ยม เร่ือง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม จำนวน 8 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 1. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
 2. การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
 3. การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
 4. การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ       
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 8 ชั่วโมง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งจะช่วยให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 5 ให้สูงข้ึน 

3. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้สนใจได้นำวิธีการไปประยุกต์ใช้กับบทเรียน
คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป  



การทบทวนวรรณกรรม 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม เชน่ ทำรายงาน 
ทำกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิน้งาน ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแล้วผู้สอนทำหน้าท่ีสรุปความรู้ด้วยตนเอง
เท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งท่ีมาจากการทำกิจกรรม  
ต่าง ๆ จัดระบบความรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการสำคัญ (พิมพ์พนัธ์ ดชะคุปต์, 2544)       
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้สอนจะต้องเลอืกเทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียน
จะต้องมีความพร้อมท่ีจะร่วมกันทำกจิกรรมรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยท่ีกลุ่มจะประสบความสำเร็จได้ 
เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน่เอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนหลังได้รับ   
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ท่ีวัดเป็นค่าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอนท่ีจะใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนรู้รวมถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ จากการเรียนการสอน มลีักษณะเป็นแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได้ข้ึนอยู่กับการวัดผลประเมินผล
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัดของการเรียนการสอนเร่ืองนัน้ ๆ โดยมีกระบวนการสร้าง
แบบทดสอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จำนวน     
1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 22 ข้อ 

ความพึงพอใจท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของ
บุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความสุขท่ีเกิดจากการปฏิบัติเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน          
ทำให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นความพึงพอใจต่อการเรียน จึงพอสรุปได้ว่า ความรู้สึกที่เกิดข้ึนภายใน
จิตใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ว่ามคีวามรู้สึกพอใจหรือไม่ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วจิัยเลือกใช้เกณฑ์ 80/80 ดังนี้ 



 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท้ังหมด จากการทำใบงาน และแบบทดสอบย่อยซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ท้ังหมด ท่ีได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
รูปสี่เหลี่ยม จำนวน 5 แผน ผู้วิจัยดำเนนิการสร้างตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
    1.2 กำหนดโครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่งประกอบด้วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด กิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    1.3 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในข้อ 
1.2 
    1.4 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้าง ตรวจสอบภาษา ความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังให้คำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    1.5 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ เทคนิค 
STAD 
    1.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค STAD โดยพิจารณาให้คะแนน จากนัน้นำผลท่ีได้มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item objectivecongruence : IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยค่า IOC จะต้อง
มากกว่า .60 ข้ึนไป  
    1.7 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย
ต่อไป 



 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้       
0 คะแนน จำนวน 22 ข้อ มีข้ันตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
    2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หนังสือเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคู่มือการวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้ เทคนิคการเขียนข้อสอบและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
    2.2 กำหนดโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม เป็นแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ท้ังหมด โดยเรียงลำดับตามสาระการเรียนรู้และความยากง่ายซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจำนวนข้อสอบ สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา  
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม จำนวน 30 ข้อ แต่ต้องการใช้จริง 22 ข้อ 
    2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ท่ีผู้วิจัยสร้างเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และดำเนนิการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ ์
    2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จำนวน 30 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ เทคนิค STAD เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยพิจารณาให้คะแนน จากนั้นนำผลท่ีได้มา
คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objectivecongruence : IOC) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยค่า IOC จะต้องมากกว่า .60 ข้ึนไป  
    2.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    2.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึน จำนวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try - Out) กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองท่ีผ่านการเรยีน 
เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม มาแล้วจำนวน 3 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 98 คน 
    2.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนทำแล้วมาตรวจให้คะแนน 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ   



    2.9 นำคะแนนท่ีได้จากการสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เป็นรายข้อ คำนวณหาค่าความยากง่าย (p) มีความยากง่าย
ท่ียอมรับ ต้ังแต่ 0.2 - 0.8 ได้ค่าความยากง่าย 0.2 - 0.75 และคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าอำนาจ
จำแนกที่ยอมรับ ต้ังแต่ 0.2 - 1.0 ได้ค่าอำนาจจำแนก 0.21 - 0.76 แล้วทำการคัดเลือกข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์ไว้         
จำนวน 22 ข้อ  
   2.10 ทำการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์      
ท้ังฉบับ โดยวิธีการของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นท่ียอมรับ คือ ต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป  
   2.11 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ท่ีคัดเลือกไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย 
   2.12 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม เป็นฉบับสมบูรณ์ สำหรับใช้ในการวิจัยต่อไป 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น     
4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
จำนวน 20 ข้อ 
    3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
    3.2 ดำเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
    3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณา
ความเหมาะสมชัดเจนของคำชี้แจงและการใช้ภาษา 
    3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างความพึงพอใจในแต่ละด้านกับข้อคำถาม จำนวน 3 ท่าน 
โดยพิจารณาให้คะแนน แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การยอมรับ คือ IOC ≥ 0.5   
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์ สำหรับใช้ในการวิจัยต่อไป 
  
 
 
 
 



ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ท้ังหมด จากการทำแบบทดสอบย่อย (𝐸1) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียน
ท้ังหมด จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (𝐸2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD       
มีประสิทธิภาพ 80.18/82.60 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูป
สี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีวางไว้ 

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD 
 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เป็นลำดับท่ี 1 คือ ฉันชอบกิจกรรม      
ท่ีคุณครูมอบหมายมาให้ทำแต่ละครั้ง (�̅� = 4.68) และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นลำดับสุดท้าย คือ 
เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาและจำเป็นต้องเรียน (�̅� = 4.24)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้ประสิทธิภาพ 80.18/82.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 



 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน          
แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับ มากที่สุด 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ท้ังหมด จากการทำแบบทดสอบย่อย (𝐸1) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซึ่งคำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียน
ท้ังหมด จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (𝐸2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ เนื่องจากผู้สอนมีการปฐมนิเทศ
ผู้เรียนก่อนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และผูส้อนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  

โดยในข้ันตอนการสอน (Teach) เป็นการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ โดยการ
บรรยาย หรืออภิปราย หรือใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ซึ่งใช้เวลา 25 นาที โดยมี
ข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ ในชั่วโมงแรก ผู้วิจัยได้มีการปฐมนิเทศอธิบายหลักการเรียนรู้ท่ีครูจะใช้สอน เพื่อให้
นักเรียนได้เตรียมตัว 

1.1 การนำเข้าสู่บทเรียน ผู้วิจัยแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้และกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยาก
เห็นโดยการยกปัญญาข้ึนมา 

1.2 การพัฒนา (Development) เป็นข้ันในการดำเนนิการสอนของครูโดยมีการประเมิน
ความเข้าใจของนักเรียนบ่อยๆ โดยใช้คำถาม 

1.3 การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ (Guided practice) เป็นข้ันการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เร่ิมมีการฝึกคิดแก้ปัญญาเกี่ยวกับบทเรียนท่ีนำเสนอ โดยครูสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถาม 

ในการเรียนเป็นกลุ่ม (Team study)  ครูเน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนจะต้องทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกนั
และกันในการทำใบงานและทบทวนความรู้เพื่อให้เกดิการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบย่อย ซึ่งใช้
เวลา 15 นาที ทุกคาบเรียน 

ในการทดสอบ (Test) หลังจากนักเรียนเรียนจบเนื้อหาย่อย นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการทดสอบ   
เป็นรายบุคคล ตามข้อตกลงท่ีนักเรียนต้องใช้ความสามารถของตนเอง ทุกคนจะต้องทำข้อสอบตามความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งใช้เวลา 10 นาที 



ในการตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม (Team recognition) ครูแจ้งคะแนนพัฒนาการของสมาชิก   
ในกลุ่ม และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ แลว้ให้รางวัลกับกลุ่มท่ีได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ    
กลุ่มเก่งมาก (GREATTEAM) และกลุ่มยอดเย่ียม (SUPERTEAM) 

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ทำให้คะแนน 𝐸1 ในระหว่างเรียนมีการพัฒนาการสูงข้ึนเร่ือย ๆ ต้ังแต่ 75.88 ถึง 81.76 และเฉลี่ยแล้วได้ 
𝐸1 เท่ากับ 80.18 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
𝐸2 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 82.60 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอน   
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกนัระหว่างผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันและ
ต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกันเพื่อทำให้ผลงานประสบความสำเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน     
ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งวิธีการนีจ้ะช่วยการแก้ปัญหาการเรียนแบบแข่งขัน การเรียนโดยลำพัง เรียนโดย  
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกนัระหว่างเรียน ทำให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อนกว่าและเทคนิค STAD       
เป็นเทคนิคท่ีมีการวัดผลโดยใช้คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงทำให้นกัเรียนทราบถึง
ความก้าวหน้าของตนเองโดยท่ีไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งข้ึน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Slavin R.E. (1995, p.5-6) ท่ีว่าการสอนตาม
รูปแบบกิจกรรมนี้เป็นการจัดกลุ่มนักเรียน โดยคละระดับความสามารถซึ่งเป็นการทำงานร่วมกนัภายในกลุ่ม   
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วยนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชยปภา ทยาพชัร (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองตัวประกอบของจำนวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและ 
หลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่น
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชญา อินลวงษ์ (2559,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง        
บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD     
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 70 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ศรีชมภู 
(2559, บทคัดยอ่) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้



แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ส่วนในเร่ืองของคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า ในการทำแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 8 นักเรียน  
มีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจากนกัเรียนมีความรู้พื้นฐานและมีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
มาจากการเรียนครั้งก่อนหน้านี้ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมีเวลาท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และนกัเรียน     
ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และทำกิจกรรม จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนในการทำ
แบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยต่ำสุด อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่มคีวามรู้
พื้นฐานท่ีมากพอและยังไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนท่ีเพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งอาจจะเยอะ
เกินไปท่ีจะทำความเข้าใจหรือเวลาไม่เหมาะสมกับเนือ้หา จึงส่งผลนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยต่ำสุด  
 3. การท่ีคะแนน 𝐸1 ไม่สูงกว่า 𝐸2 เพราะในระหว่างเรียนนกัเรียนยังเก็บสะสมความรู้ไม่มากพอ เมื่อถึง
ข้ันตอนของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจึงรวบรวม
ความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD     
อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ คือ ระดับพึงพอใจมากและเป็นไปตามสมมติฐาน     
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เป็นลำดับท่ี 1 คือ ฉันชอบกิจกรรมท่ีคุณครู
มอบหมายมาให้ทำแต่ละครั้ง (�̅� = 4.68) และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นลำดับสุดท้าย คือ เนื้อหา   
ท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาและจำเป็นต้องเรียน (�̅� = 4.24)  โดยนักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นวิธีการสอนท่ีมี   
ความสนุกสนาน น่าสนใจ เกิดการร่วมมือในการทำงาน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มรวมถึงครูผู้สอนให้ความ
เป็นการเองทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้ปฏิบัติและค้นพบความรู้ ให้เหตุผลและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
ทำให้บรรยากาศในการเรียนดีข้ึน และเมื่อนักเรียนมีความรู้สึกชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อันเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านความคิด การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 หน้า 1) และสอดคล้องกับแนวคิดของ อรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์ (2548, หน้า 1) 
ท่ีว่าคณิตศาสตร์ยังเป็นความรู้พื้นฐานของวิทยาการแขนงต่าง ๆ เป็นเครื่องมือท่ีนำความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพืน้ฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภทและ
คณิตศาสตร์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพฒันาความคิดได้
อย่างมีระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ  
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม นอกจากจะจัดโดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ภาคเรียนท่ี 2 แล้ว ควรท่ีจะพิจารณาการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในกรณีที่มีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษด้วย 
 2. ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในช่วงแรก พบว่า เมื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ทำงานร่วมกันนักเรียนบางกลุ่ม
ยังไม่ให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่มในการทำงานเท่าท่ีควร โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเก่งมักจะทำเองคนเดียว ดังนั้น  
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกนัในการทำงานภายในกลุม่ และ
คอยกระตุ้นให้นักเรียนท่ีอ่อนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ซึ่งครูจะต้องพยายามอธิบายให้เห็น
ความสำคัญของการทำงานกลุ่มว่าในการทำงานกลุ่มทุกคนในกลุ่มมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การท่ีจะทำให้กลุ่ม
ของตนประสบผลสำเร็จนักเรียนท่ีเก่งจะต้องช่วยเหลอืนักเรียนท่ีอ่อน และนักเรียนท่ีอ่อนจะต้องพยายามท่ี     
จะเรียนรู้ให้มากข้ึนเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความสำเร็จ 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก 
ควรมีการปรับความยืดหยุ่นของเวลาในแต่ละข้ันตอนให้เหมาะสม เพื่อให้การจัดกิจกรรมการสอนเป็นไปอย่าง    
มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทำการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ     
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นเรียนอืน่ ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในตัวแปรอื่น เช่นความคงทนใน      
การเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พฤติกรรมการทำงานกลุ่มเพราะ
เป็นสิ่งท่ีจำเป็นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
 3. ควรทำการศึกษาจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู ้      
แบบร่วมมือเทคนิคอื่น ๆ เช่น TGT, JIGSAW, TAI หรือเทคนิคอื่น ๆ  
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