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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest 

design มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการ
ทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่าน
ระบบออนไลน์  และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบ
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 
คน ซี่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที dependent samples t-test 
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ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.64/80.35 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบ
ออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 3.99 

 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์; การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD; ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 
Abstract 
 In this experimental research investigation, the researcher uses the one group pretest-
posttest design approach. has the following objectives: (1) Develop instruction activities Mathematics 
on set operations for Matthayom Sueksa Four students by using cooperative learning (STAD) 
technique through online learning system designed to satisfy the efficiency standard of 80/80. (2) 
Compare of Mathematics learning achievement on set operations for Matthayom Sueksa Four 
students prior to and after study was completed instructed by using cooperative learning (STAD) 
technique through online learning system. (3) To study the levels of satisfaction with the instruction 
activities Mathematics on set operations for Matthayom Sueksa Four students by using cooperative 
learning (STAD) technique through online learning system. Using the method of cluster random 
sampling, the researcher selected a sample population consisting of one classroom of 44 Matthayom 
Sueksa Four students enrolled in Semester 1 in the academic year 2021 at Triamudomsuksanomklao 
Samutprakan School. The instruments of research were the learning plans; a form used to measure 
academic achievement on Mathematics; and a questionnaire utilized to measure levels of satisfaction. 
Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of mean 
and standard deviation. The technique of dependent samples t-test was also employed by the 
researcher. 
 Findings are as follows: (1) It was found that the mathematics activities on set operations for 
the students under study instructed by the STAD technique, through online learning system. evinced 
an efficiency level of 85.64/80.35, thereby surpassing the set efficiency standard of 80/80 (2) The 
mathematics academic achievement on set operations by these students under study instructed by 
the STAD technique, through online learning system. was at a higher level after the study was 



 
3 

 

completed than prior to the study at the statistically significant level of .05. (3) Student satisfaction 
with instruction and study using the STAD technique, through online learning system. was determined 
to be overall at the high level with the mean at 3.99. 
 

Keywords: The mathematics academic achievement; Using STAD Technique; Through Online 
learning system 

 

บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร จากผลการประเมินท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนมากมีผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ี
ไม่น่าพอใจ ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานของสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2563, ออนไลน์) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 
และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย 26.04 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อวิเคราะห์
ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ามาก และต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก เพราะยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก ท าให้เกิดการ
เบ่ือหน่าย ขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนน้ัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางลบ จึงท าให้นักเรียนรู้สึกไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ แต่ถ้านักเรียนมีเจตคติ
ทางบวกก็จะสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน เมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียนคณิตศาสตร์แล้วผลท่ี
เกิดข้ึนคือ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ า ซึ่งไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีต้ังไว้  
 การท่ีนักเรียนมีผลการเรียนต่ า มีสาเหตุมาจาก ท้ังตัวครูผู้สอน นักเรียน และด้านลักษณะวิชา
คณิตศาสตร์กล่าวคือ ด้านตัวครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขาดการเตรียมการสอน ใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้น้อยมาก ครูใช้เทคนิค 
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และวิธีการสอนไม่เหมาะสมกับเน้ือหา คณิตศาสตร์ ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว  ด้านนักเรียน 
พบว่านักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีนักเรียนขาดการช่วยเหลือ และแนะน าอย่างใกล้ชิด  และด้าน
ลักษณะวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดี  นักเรียนขาดการช่วยเหลือ และแนะน าอย่างใกล้ชิด  และด้านลักษณะวิชา
คณิตศาสตร์เป็นนามธรรม  เน้ือหาสาระสลับซับซ้อน (พิมพาภรณ์  สุขพ่วง, 2548, หน้า 6)  
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสอนและเทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ รวมท้ังผล
วิจัยต่างๆ วิธีสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นวิธีสอนท่ีสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยท่ัวไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน 
สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2558, หน้า 183) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (Student teams-achievement divisions) เป็น
เทคนิคหน่ึงของการจัดการเรียนแบบร่วมมือซึ่ง การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นเทคนิคการสอน
ท่ีครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 
คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันร่วมกันท างานท่ีได้รับมอบหมาย ในกลุ่มหน่ึงๆ ประกอบด้วย 
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกันในขณะเรียน สมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการ
ท างานในเน้ือหาน้ันๆ  แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของ
กลุ่มมีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัลเมื่อเรียนครบ 
5-6 สัปดาห์ แล้วผู้เรียนสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 200) การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงข้ึน เป็นเทคนิคท่ี
ช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเก่งภูมิใจในตนเองในการช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อน 
เกิดการยอมรับกันมากข้ึนระหว่างผู้เรียน รวมท้ังผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนกล้าถามเพื่อนมากข้ึน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2558, หน้า 206) 
 จากเหตุผลดังกลา่วและจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนไม่สนใจท่ีจะเข้าร่วมเรียนออนไลน์ และไม่ต้ังใจเรียน เท่าท่ีควร ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะน า
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการด าเนินการทางเซต เพื่อให้นักเรียนท่ีเรียนช้า  เรียนไม่
เข้าใจ เรียนไม่ทัน  มีความสนใจท่ีเข้ามาเรียน และท าให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิด การค านวณ เพิ่มมากข้ึน
จากการช่วยเหลือจากเพื่อนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง ตลอดจนจากครูผู้สอน เพื่อให้มีผลการเรียนรู้ในการเรียน
ออนไลน์สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับ
มากข้ึนไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 ห้องเรียน นักเรียน 402 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทร ปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 
2.2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 

การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 
เน้ือหาที่ศึกษา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การ

ด าเนินการทางเซต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. เป็นแนวทางให้ครูวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2. เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาส าหรับครูผู้สอน สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  

ความซื่อสัตย์  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 200) การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  (Student-team 

– achievement divisions) เป็นเทคนิคการสอนท่ีครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันร่วมกัน
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ในกลุ่มหน่ึงๆ ประกอบด้วย ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน
ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานในเน้ือหาน้ันๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบ
เป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนน
เฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่อเรียนครบ 5-6 สัปดาห์แล้วผู้เรียนสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (อ้างถึงใน ศศิธร  เวียงวะลัย, 2556, หน้า 136)  ได้กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนท่ีมีระดับสติปัญญา
และความสามารถท่ีแตกต่างกัน มาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยครูเป็นผู้ก าหนดบทเรียนและงานกลุ่ม 
ครูเป็นผู้เสนอบทเรียนท้ังช้ัน แล้วให้กลุ่มท างานตามท่ีครูก าหนด นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เวลา
สอบต่างคนก็ต่างสอบแล้วน าคะแนนของแต่ละคนมาคิดเป็นคะแนนกลุ่ม อาจจัดล าดับคะแนนกลุ่มแล้วปิด
ประกาศให้ทราบ 

ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ตามแนวคิดของผู้วิจัยน ามาสรุปได้ว่า 
หมายถึงการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ท่ีมีการ
ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาท่ีได้รับให้ส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มได้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน นับว่าเป็น
เทคนิคท่ีเหมาะส าหรับการน ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือกัน ให้มีความรับผิดชอบใน
การท างานร่วมกันจนงานประสบความส าเร็จ 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค STAD  

 Slavin (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 202) การจัดเรียนการสอนด้วยเทคนิค STAD มี
แนวทางดังน้ี 
 1. การเตรียมการสอน (Preparation) ครูจะด าเนินการดังน้ี 
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    1.1. เน้ือหาของบทเรียน การเรียนด้วยเทคนิค STAD สามารถใช้ได้กับเน้ือหาต่างๆที่ครูสร้างข้ึน
โดยการท าเอกสารประกอบการสอนหรือใบงาน กระดาษค า ตอบ และข้อทดสอบย่อยส าหรับเน้ือหาท่ีจะ
สอนในแต่ละบท 
    1.2. การจัดกลุ่มผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก 4 คน เป็นผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ครูควรจัดกลุ่มให้ผู้เรียนเองเพราะถ้า
ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเอง ผู้เรียนจะเลือกคนท่ีชอบพอสนิทสนมกันเท่าน้ัน ข้ันตอนในการจัดกลุ่มคือ 
       1.2.1. จัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเรียนเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม 
       1.2.2. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยจัดเรียงผู้เรียน ท่ีมีผลคะแนนสูงสุดไปถึงต่ าสุด ข้อมูลท่ีใช้ในการ
แบ่งกลุ่มได้จากคะแนนการทดสอบจะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้ผลการเรียนระดับคะแนนวิชาท่ี
ผ่านมา หรือบางครั้งข้ึนอยู่กับวิจารญาณของผู้สอนก็ได้ 
       1.2.3. พิจารณาจ านวนกลุ่มในช้ันเรียนในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก 4 คน แต่ถ้าหาร
ด้วย 4 ไม่ลงตัว ก็จะต้องมีบางกลุ่มท่ีมีสมาชิกมากกวา่ 4 คนได้ 
       1.2.4. การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม ในแต่ละกลุ่มควรให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนต้ังแต่ ต่ า ปานกลาง จนถึงสูง และระดับความสามารถ
โดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ซึ่งอาจจัดกลุม่โดยอาศัยคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน หรือ
คะแนนจากผลการเรียนเดิม 
       1.2.5. การพิจารณาคะแนนพื้นฐาน คะแนนพื้นฐานหมายถึง คะแนนจากการทดสอบครั้งท่ี
แล้วมา เมื่อครูใช้เทคนิคน้ีและมีการทดสอบไปแล้ว 2-3 ครั้ง แล้วน าคะแนนน้ีมาเฉลี่ยเป็นคะแนนพื้นฐาน 
หรืออาจใช้คะแนนผลการเรียนของปีท่ีผ่านมาก็ได้ 
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดังน้ี 
    2.1. การสอน (Teach) ครูใช้วิธีการสอนแบบโดยตรง (Direct instruction) หรืออภิปราย 
(Discussion) หรือเสนอโดยใช้เสียงและภาพ (Audiovisual presentations) โดยใช้เวลา 1-2 คาบในการ
สอบบทเรียนหน่ึงๆ และด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ดังน้ี 
       2.1.1. การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากรู้อยากเห็นอยากเรียน 
เป็นการเข้าสู่การน าเสนอบทเรียน ควรจะ 
  2.1.1.1. บอกผู้เรียนถึงสิ่งท่ีเรียนว่า คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร กระตุ้นให้ผู้เรียนอยาก
รู้อยากเห็นด้วยการสาธิต การใช้อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย หรือยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตจริง 
  2.1.1.2. ทบทวนสั้นๆ เกี่ยวกับทักษะ หรือข้อมูลท่ีผู้เรียนรู้อยู่แล้ว 
       2.1.2. การพัฒนา (Development) เป็นข้ันตอนท่ีจัดในข้ันน าเสนอบทเรียนครูอาจจะปฏิบัติ
กิจกรรมดังน้ี 
  2.1.2.1. การสอบโดยวัดตามจุดประสงค์ 
  2.1.2.2. เน้นทักษะความเข้าใจไม่ใช่ความจ า 
  2.1.2.3. ยกสาระหรือทักษะต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์สื่อท่ีเห็นชัดเจน 
  2.1.2.4. ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนบ่อยๆ ด้วยการถามค าถาม 
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  2.1.2.5. อธิบายว่าค าตอบน้ีท าไมถึงถูกต้องและไม่ถูกต้องยกเว้นกรณีที่เห็นชัด 
  2.1.2.6. เมื่อผู้เรียนจับใจความส าคัญได้แล้วให้น าไปสู่สาระถัดไป 
  2.1.2.7. รักษาประเด็นท่ีก าลังเรียนอยู่ โดยการถามค าถามต่างๆ และน าไปสู่บทเรียนท้ัง
บทอย่างรวดเร็ว 
       2.1.3. การฝึกโดยให้แนวปฏิบัติ (Guided practice) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทเรียนท่ีน าเสนอโดยแนะแนวทางให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติถือว่าเป็นข้ันฝึกฝน
อาจท าดังน้ี 
  2.1.3.1. ให้ผู้เรียนทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา หรือหาค าตอบส าหรับค าถามน้ันๆ 
  2.1.3.2. สุ่มตัวอย่างผู้เรียนเพื่อถาม ซึ่งวิธีน้ีเป็นการกระตุ้นผู้เรียนทุกคนเตรียมค าถามไว้ 
  2.1.3.3. ไม่ควรให้งานท่ีต้องใช้เวลานาน อาจให้ผู้เรียนเตรียมค าถาม 1-2 ข้อ แล้วให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
    2.2. การท างานเป็นกลุ่ม (Team study) ใช้เวลา 1-2 คาบ ในการสอนบทหน่ึงๆ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองโดยการอ่านและศึกษาใบงานร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก เอกสารท่ีใช้ในข้ันน้ีคือใบงาน และ
กระดาษค าตอบกลุ่มละ 2 ใบ ส าหรับกลุ่มหน่ึงๆ ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เน้ือหาน้ันๆ ให้
เข้าใจและช่วยกันท างานในวันแรกของการเรียน ครูจะอธิบายถึงความหมายของการท างานแบบร่วมมือและ
เทคนิคต่างๆ ในการเรียน 
       2.2.1. นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในการท าให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเรียนรู้เน้ือหาให้กระจ่าง 
       2.2.2. ผู้เรียนจะเสร็จสิ้นงานท่ีได้รับมอบหมายได้เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเรียนรู้เน้ือหาน้ันๆ 
จนกระจ่างแล้ว 
       2.2.3. ผู้เรียนควรจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก่อนท่ีจะถามครู 
       2.2.4. ผู้เรียนในกลุ่มควรพูดคุยปรึกษากันเบาๆ นอกจากน้ีครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับทราบ
กฎบางอย่าง เช่น 
  - ให้จัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ท าเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
  - ให้เวลาประมาณ 5 นาทีในการต้ังช่ือกลุ่ม 
  - แจกใบงานและกระดาษค าตอบ (กลุ่มละ 2 ชุด) 
  - แลกเปลี่ยนความคิด อธิบายโต้ตอบและแบ่งใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
  - ให้สมาชิกแต่ละคนอธิบายค าตอบแทนท่ีจะเป็นการตรวจค าตอบ 
  - ใช้ค าพูดท่ีสุภาพไม่ก้าวร้าวและไม่เถียงกันด้วยเร่ืองส่วนตัว 
  - เมื่อเกิดข้อขัดแย้งให้ใช้หลักประชาธิปไตย 
  - ตรวจสอบผลงานและค าตอบของกลุ่มก่อนน าส่งครู และสมาชิกทุกคนต้อง ยอม
รับผิดชอบผลงานของกลุ่มเสมือนงานของตน 
  - เน้นให้ผู้เรียนทราบว่า พวกเขาจะจบบทก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนใน กลุ่มท า
คะแนนสอบได้ 100% 
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  - ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนศึกษาเน้ือหาในใบงานจริงๆ ไม่ใช่ถือไว้เฉยๆ ดังน้ันจึง เป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้เรียนต้องมีกระดาษค าตอบเพื่อเอาไว้ตรวจสอบค าตอบของตนเองและของสมาชิกในขณะเรียน ผู้เรียน
อธิบายค าตอบกันด้วยแทนท่ีจะ เป็นเพียงการตรวจค าตอบจากกระดาษค าตอบเท่าน้ัน 
  - ผู้เรียนมีค าถามให้ถามสมาชิกก่อนท่ีจะถามครู บทบาทของครู คือสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยเดินดูทุกกลุ่ม และให้การช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น นอกจากน้ีครูอาจจะมีการ
ซักถามกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนไปจัดว่าเป็นข้ันท่ีผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
    2.3. การทดสอบ (Test) จะใช้เวลาในการทดสอบครึ่งคาบ โดยเป็นการทดสอบรายบุคคล 
ผู้เรียนแต่ละคนได้รับกระดาษทดสอบคนละ 1 ชุด ในการทดสอบน้ันควรจะ 
       2.3.1. ให้เวลาในการท าข้อสอบอย่างพอเพียง แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปรึกษากันในขณะท า
ข้อสอบ เพราะต้องการจะให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นว่า ตนเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนน้ีในขณะท าการทดสอบ 
ผู้เรียนต้องแยกโต๊ะจากกลุ่ม 
       2.3.2. ให้มีการแลกเปลี่ยนกระดาษค าตอบเพื่อเปลี่ยนกันตรวจกับผู้อื่นได้ หรือสะสมคะแนน
เอาไว้เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว 
    2.4. การตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่ม (Team recognition) การตระหนักถึงความส าเร็จ
ของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นถึงคะแนนของแต่ละบุคคลท่ีมีการเพิ่มข้ึนทันทีท่ีผู้สอนค านวณคะแนน
ของผู้เรียนแต่ละคน ก็จะช้ีแจงถึงคะแนนของแต่ละคนท่ีเพิ่มข้ึน และจัดท าคะแนนกลุ่ม มีการให้รางวัลหรือ
ประกาศนียบัตรชมเชยให้กับกลุ่มท่ีท าคะแนนสูงๆระหว่างการท าคะแนนให้ดีท่ีสุดกับตระหนักถึงความส าเร็จ 
และได้รับรางวัลซึ่งจะเป็นการแรงจูงใจในการเรียนท่ีดีด้วย กลุ่มจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อกลุ่มน้ันได้รับ
ความส าเร็จเหนือกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งจะตัดสินด้วยคะแนนท่ีได้มาจากการท าแบบทดสอบของสมาชิกกลุ่มแต่ละ
คน แล้วจึงน ามาค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 
 

ประโยชน์ของเทคนิค STAD 
ศศิธร  เวียงวะลัย (2556, หน้า 145-146) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ให้

ประโยชน์แก่ผู้เรียนท้ังด้านความคิด ความรู้สึกต่อตนเองและสังคม สรุปได้ดังน้ี 
1. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคนร่วมมือในการท างานกลุ่ม ทุกๆคนมีส่วนร่วม

เท่าเทียมกันท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือท าอย่างเท่าเทียม

กัน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กที่เรียนเก่งช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อนท าให้

เด็กเก่งเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ จะยอมเสียสละเวลาช่วยเพื่อน ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึ้งในน้ าใจของ
เพื่อนสมาชิกด้วยกันท าให้เกิดความรักสามัคคีและผูกพันกัน 

4. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การร่วมระดมความคิด น าข้อมูลท่ีได้มา
พิจารณาร่วมกันเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาก คิดวิเคราะห์ 
และเกิดการตัดสินใจ 
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5. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ให้มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่ง
เหล่าน้ีล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
 
วิธีด าเนนิงานวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

 
 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 4 แผน 8 
คาบ เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง โดยศึกษาหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย และผู้เช่ียวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ตามโครงสร้างที่วิเคราะห์ 
ตามลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าในส่วนท่ีบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณา
ประเมิน โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผลการพิจารณา
แผนการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 หมายความว่ามีระดับความเหมาะสม
มากที่สุด ท้ังน้ีมีผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
ระดับใช้ได้ทุกแผน น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จัดพิมพ์เป็นฉบับ
จริง แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

วิธีการจัดการเรียนรูด้้วย
เทคนคิ STAD ผ่านระบบ
ออนไลน ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจของนักเรียนตอ่การ
เรียนวิชาคณติศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู้
ด้วย STAD ผ่านระบบออนไลน ์

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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เร่ือง การด าเนินการทางเซต ให้สอดคล้องกับเน้ือหาย่อยและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ น าแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเพื่อให้ค าแนะน าแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
สร้างแบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ น าแบบทดสอบพร้อมแบบประเมิน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่านเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ความเหมาะสม
ระหว่างค าถามกับตัวเลือกและเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่
ละข้อกับเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ความเหมาะสมระหว่างค าถามกับตัวเลือกและเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ 
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ต้ังแต่ 0.67 ข้ึนไป มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
ด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่าน
ระบบออนไลน์ ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ท่ีเคยผ่านการเรียน เรื่อง การด าเนินการทางเซตมาแล้ว จ านวน 44 คน เพื่อหาคุณภาพของ
ข้อสอบ น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความยากง่าย และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก คัดเลือกข้อสอบ 20 
ข้อ ท่ีมีค่าดัชนีความยากง่ายต้ังแต่ 0.59 ถึง 0.77 และมีค่าดัชนีอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.72  น า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ไปวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น โดย
พิจารณาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับมีค่าต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แบบทดสอบการ
เรียนรู้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.886 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่าน
ระบบออนไลน์ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
โดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ท้ังหมด 20 ข้อ แล้วน าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมิน
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สูตร IOC เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการประเมินราย
ข้อมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 0.67 ถึง 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องยอมรับได้ แล้วคัดเลือกให้เหลือ 15 ข้อ 
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแล้วพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็น
ฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูล 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ข้ันเตรียม 
 1.1. ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม(cluster random  sampling) โดย
พิจารณาจากการจัดห้องเรียนท่ีมีท้ังนักเรียนท่ีมีความ สามารถระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน    
 1.2. ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยน าคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคณิต ศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 ของนักเรียน มาเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสูง ปานกลาง ต่ า โดยนักเรียนท่ีอยู่ในล าดับท่ี 1-11 จะอยู่ในกลุ่มสูง ล าดับท่ี 12-33 จะอยู่ในกลุ่มปาน
กลาง และล าดับท่ี 34-44 จะอยู่ในกลุ่มต่ า  
 1.3. จัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ตามอัตราส่วน เก่ง : ปานกลาง : อ่อน แบบ 1 : 2 : 1 
ได้ท้ังหมด 11 กลุ่ม  
2. ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังข้ันตอนต่อไปน้ี 
 2.1. ให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนการทดลอง  (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การด าเนินการทางเซต ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน                
 2.2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การ
ด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน 4 แผน 8 คาบ เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง 
 2.3. เมื่อจบการทดลอง  จึงทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ฉบับท่ีใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง  และให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ 
 2.4. น าค าตอบท่ีได้จากการทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบสอบ ถามความพึงพอใจมาตรวจให้
คะแนนแล้วจึงน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.64/80.35 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่าคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. 1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, SD = 0.600)  
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การอภปิรายผล 
จากผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.64/80.35 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจะเห็นว่ามีปัจจัยหลาย
ด้านท่ีท าให้ผลการวิเคราะห์ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เพราะ  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551, หน้า 9) ได้กล่าวว่า หลักการจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเน้ือหาสาระ  และ กิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า และช้ีแนะ ใน
ข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ในลักษณะให้เรียนได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เป็นแนวการจัดการเรียนรู้แนวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังความรู้ ทักษะ/กระบวนการคิด และ
มีประสบการณ์มากข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ พบว่าคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2557, หน้า 101) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทน
มากข้ึน (long-term retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เหตุผลดีข้ึนและคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึนและสอดคล้องกับ ค าพอง พิมพ์สา (2554) ได้ท าการศึกษา
การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD กับการสอนปกติ เรื่อง จ านวนจริง พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 การท่ีผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏเช่นน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ท าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ต้ังเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของกลุ่มจะท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะช่วย
ให้สมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ สามารถตอบค าถามหรือท าแบบทดสอบได้เหมือนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าท่ีร่วมกันต้ัง
ไว้ ทุกคนในกลุ่มจะพยายามท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มของตนเองด้วย ดังน้ัน อัตราการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ



 
14 

 

ร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การด าเนินการทางเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จึง
เพิ่มข้ึนจากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การด าเนินการทางเซต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบ

ออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, SD = 0.600) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 15 รายการ ส าหรับรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  

คือ  “ฉันชอบเรียนด้วยใบงานท่ีครูแจกให้” ( X = 4.25, SD = 0.460)  และรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ “การเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ ได้กระตุ้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้

กับเพื่อนๆ” ( X = 3.66, SD = 0.634) ท้ังน้ีน่าจะเป็นผลมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทิรัตน์ (2558, หน้า 101) การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
(Student-team – achievement divisions) เป็นเทคนิคการสอนท่ีครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลง
มือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า 
ช่วยเหลือกันร่วมกันท างานท่ีได้รับมอบหมาย ในกลุ่มหน่ึงๆ ประกอบด้วย ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการ
เรียนท่ีแตกต่างกันในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานในเน้ือหาน้ันๆ แต่เมื่อจบ
บทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของ
กลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่อเรียนครบ 5-6 สัปดาห์แล้วผู้เรียน
สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้   

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ในช่ัวโมงเร่ิมต้น นักเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ัน ครูผู้สอนควรเร่ิมต้นจากการช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การปฏิบัติตน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้นักเรียนเข้าใจก่อน
ด าเนินกิจกรรม 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ดังน้ัน ในการจัด
กิจกรรมในข้ันตอนต่างๆ ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

3. การท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเก่งมักจะไม่ค่อยให้ค าปรึกษาเพื่อน ดังน้ัน ครูผู้สอนควรคอย
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันในระหว่างท ากิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจ านวน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลการเรียนรู้
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กับนักเรียนในบทเรียนอื่นๆและนักเรียนช้ันอื่นๆ 

2. ควรท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ท่ีส่ง ผลต่อตัวแปรอื่นๆ 
เช่น เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจในการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประ สงค์ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 

3. ควรศึกษาความเหมาะสมในการสอดแทรกความรู้สึกเชิงจ านวน ความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ในระดับช้ันต่างๆ ว่าควรสอดแทรกมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเน้ือหากับเวลาในการจัดกิจกรรม 

4. ควรท าการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรู้สึกเชิงจ านวน ความ สามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และผลการเรียนรู้ทางการเรียน ซึ่งอาจจัดท าในแนวการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) หรือการวิจัยเชิงพัฒนา (Researchand Development) ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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