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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค% (1) การเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื ่อง ลำดับ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปzที่ 5 โดยใชBการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน%มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ% 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 

หลังการจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% สูงกว}าก}อน

การจัดการเรียนรูB (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5  ที่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรูBวิชา

คณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ที่ไดBจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอน-

ออนไลน% อยู}ในระดับมากข้ึนไป 

 กลุ }มตัวอย}างที ่ใชBในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดBจากการสุ }มประชากรใชBวิธีการสุ }มแบบกลุ }ม (Cluster 

sampling)  โดยนักเรียนในแต}ละหBองเรียนมีผลการเรียนไม}แตกต}างกันคือ มีท้ังนักเรียน เก}ง ปานกลาง อ}อน 

ปนเหมือนกันทุกหBองจากน้ันสุ}มจำนวน 1 หBองเรียน จากท้ังหมด 3 หBองเรียน ไดBแก} นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา-

ปzที่ 5/6 จำนวน 30 คน โรงเรียน-สตรีศรีสุริโยทัย เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย ไดBแก} แผนการจัดการเรียนรูB

แบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% เรื ่อง ลำดับ ชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่ 5 แบบทดสอบวัด-



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชBในการวิเคราะห%

ขBอมูล คือ ค}ารBอยละ ค}าเฉลี่ย ค}าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค}าที 

(Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว}า การเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่  5 โดยใชBการจัดการเรียนรู Bแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน%  

มีประสิทธิภาพเท}ากับ 85.8/ 66.15 ซึ ่งต่ำกว}าเกณฑ% 80/ 80 ที ่กำหนดไวB ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร% หลังการจัดการเรียนรูBสูงกว}าก}อนการจัดการเรียนรูB อย}างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรูBวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ที่ไดBจัดการเรียนรูB

ดBวยการจัดการเรียนรู Bแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% อยู }ในระดับมาก (𝑋" = 4.17, 

 𝑆𝐷 = 0.85) 

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน, วิธีเรียนแบบร}วมมือเทคนิค STAD, ความพึงพอใจของนักเรียน,  

การสอนแบบออนไลน% 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to study instructional management of 

mathematics on the sequences of Mathayomsuksa 5 students using cooperative learning 

management with STAD techniques through online teaching with efficiency criterion of 

80/80, (2) to explore mathematics learning achievement on the sequences of 

Mathayomsuksa 5 students after learning management through collaborative learning 

management with STAD technique through online teaching was higher than before learning 

management, and  (3) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 5 students towards the 

mathematics learning activities on the sequences of learning through cooperative learning 

management with STAD technique through online teaching was at a higher level. 

 The samples used in this research were obtained from the population randomly 

using cluster sampling. The students in each classroom had no difference in grades. There 

were both good, moderate, and weak students all together in the same room. Then 

randomly, 1 classroom from a total of 3 classrooms was 30 students in Mathayomsuksa 5/6 

at Satri Srisuriyothai School. The research instruments were the Cooperative Learning 

Management Plan with the STAD technique through online teaching on Mathayomsuksa 5, 

the Mathematics Achievement Test, and the Student Satisfaction Questionnaire. The 

statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 

efficiency determination, and dependent samples t-test. The results showed that teaching 

mathematics on the order of Mathayom Suksa 5 students using cooperative learning with 

STAD technique through online teaching was as effective as 85.8/66.15, which was lower 



than the 80/80 threshold set. Mathematics learning achievement after learning management 

was statistically significantly higher than before learning management at the .05 level. The 

students' satisfaction towards the mathematics learning activities on the subject of sequence 

organized learning through STAD cooperative learning through online teaching was at a high 

level (𝑋$= 4.17, 𝑆𝐷 = 0.85). 

 

Keyword : Mathematics achievement, STAD Cooperative LearningTechnique, Students 

Satisfaction, Online Teaching Process 

 

บทนำ 

 คณิตศาสตร%นั ้นมีความสำคัญยิ่งต}อการพัฒนาความคิดของมนุษย% ทำใหBมนุษย%นั ้นมีความคิด 

ท่ีสรBางสรรค% คิดแบบมีเหตุผล เป�นระบบและมีแบบแผน ซ่ึงสามารถวิเคราะห%ป�ญหาหรือสถานการณ%ไดBอย}าง

รอบคอบ ช}วยใหBการคาดการณ% การวางแผน การตัดส ินใจ การแกBป �ญหาและสามารถนำไปใชB 

ในชีวิตประจำวันไดBอย}างถูกตBองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร%ยังเป�นเครื่องมือในการศึกษาทางดBาน 

ของวิทยาศาสตร% ดBานเทคโนโลยีและศาสตร%อื่น ๆ คณิตศาสตร%จึงมีประโยชน%ต}อการดำเนินชีวิตของมนุษย%

เป�นอย}างมาก ช}วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย%ใหBดีมากขึ้นและสามารถทำใหBมนุษย%อยู}ร}วมกันไดBอย}าง 

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การจัดการเรียนแบบร}วมมือแบบแบ}งกลุ}มผลสัมฤทธิ์ (Student team achicvement division 

หรือ STAD) เป�นการเรียนรูBแบบร}วมมืออีกแบบหนึ่ง ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูBความคิดเห็นช}วยเหลือซึ่งกัน

และกันภายในกลุ}ม มีการรับผิดชอบผลงานร}วมกันทั้งส}วนตัวและส}วนรวมเป�นการพัฒนาทักษะทางสังคม

และทักษะการทำงานเป�นกลุ}ม เพื่อใหBกลุ}มประสบความสำเร็จ ตามเป�าหมายที่วางไวB (จินตนา เล็กลBวน, 

2541, หนBา 21 ; ชาติชาย ม}วงปฐม, 2539, หนBา 40 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนBา 8 ; สุวิทข% มูลคำ 

และอรทัย มูลคำ, 2547, หนBา 161 - 175) กล}าวว}ากิจกรรมการเรียนรูBแบบกลุ}มร}วมมือ เทคนิค STAD จะมี

การแบ}งนักเรียนที่มีความสามารถแตกต}างกันออกเป�นกลุ}มเพื่อทำงานร}วมกัน กลุ}มละประมาณ 4 - 5 คน 

โดยกำหนดใหBสมาชิกของกลุ}มไดBเรียนรูBเนื้อหาสาระที่ครูจัดเตรียมไวB แลBวทำการทดสอบความรูB คะแนนที่ไดB

จากการทดสอบของสมาชิกแต}ละคนนำเอามาบวกเป�นคะแนนรวมของทีม ดังนั้นสมาชิกกลุ}มจะตBองมีการ

กำหนดเป�าหมายร}วมกันช}วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จทั้งของตนเอง และความสำเร็จของกลุ}ม 

โดยการสอนเริ ่มที ่ครูใหBความรู B ต}อจากนั ้นแบ}งนักเรียนเป�นกลุ }มแต}ละกลุ }มประกอบดBวยสมาชิกที ่มี

ความสามารถแตกต}างกันแลBวใหBทำงานที่ไดBรับมอบหมายร}วมกันอธิบายวิธีเรียนการทำแบบฝ¡กหัดซ่ึง 

กันและกัน ในช}วงการทดสอบนั้น จะใหBทำเป�นรายบุคล ไม}อนุญาตใหBช}วยเหลือกัน ในตอนทBายจึงมีการ

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ}ม ขBอดีของการเรียนรูBแบบกลุ}มร}วมมือเทคนิค STAD สามารถสรุปไดBดังน้ี  

คือ ช}วยใหBนักเรียนมีความเอาใจใส}รับผิดชอบต}อตัวเองและต}อกลุ}มร}วมกับสมาชิกคนอื่น ส}งเสริมใหBนักเรียน

ที่มีความสามารถต}างกันไดBเรียนรู Bร}วมกัน นักเรียนไดBผลัดเปลี่ยนกันเป�นผูBนำ ไดBฝ¡กและเรียนรูBทักษะ 



ทางสังคมโดยตรง และทำใหBนักเรียนมีความตื่นเตBนสนุกสนานกับการเรียนรู B ขBอจำกัดคือถBานักเรียน 

ขาดความเอาใจใส} และความรับผิดชอบก็จะส}งผลใหBผลงานกลุ}มและการเรียนรูBไม}ประสบความสำเร็จ  

เป�นวิธีการที่ผูBสอนจะตBองเตรียมการดูแลเอาใจใส}กระบวนการเรียนรูBของผูBเรียนอย}างใกลBชิดจึงจะไดBผลดี 

ผูBสอนมีภาระงานมากข้ึน 

 จากความสำคัญและเหตุผลดังกล}าว ผูBวิจัยนำรูปแบบการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD 

มาใชBกับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน และความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร% โดยผูBวิจัยไดBกำหนดเนื้อหาที่ใชBในการศึกษาครั้งน้ี

คือ เรื่อง ลำดับ ซึ่งนำวิธีการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD มาช}วยในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหBนักเรียนมีความรูBความเขBาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น พรBอมทั้งส}งเสริมใหBนักเรียนเกิดความสามารถ 

ในการแกBป�ญหา มีความรับผิดชอบในการเรียนรูBของตนเองและของเพื่อนร}วมกลุ}ม เกิดการช}วยเหลือซ่ึง 

กันและกัน ลดการแข}งขันเป�นรายบุคคลและมุ}งส}งเสริมทักษะทางสังคม อีกทั้งการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ 

เทคนิค STAD ยังกระตุBนใหBนักเรียนมีความกระตือรือรBน มีความตื่นตัวขณะจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำใหB

นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ส}งใหBผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ%ที่กำหนดรวมถึง 

ความพึงพอใจท่ีดีต}อวิชาคณิตศาสตร%อีกดBวย 

 

วัตถุประสงคCของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื ่อง ลำดับ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปzที ่ 5 โดยใชBการจัดการเรียนรู Bแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% ใหBมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ% 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร% เรื่องลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา- 

ปzท่ี 5 ก}อนและหลังจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5  ที่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรูBวิชา

คณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ท่ีไดBจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอน

ออนไลน% 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. การเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 โดยใชBการจัดการ

เรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน%มีประสิทธิภาพตามเกณฑ% 80/80  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 หลังการ

จัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% สูงกว}าก}อนการจัดการ

เรียนรูB 



 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่ 5  ที ่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรู Bว ิชา

คณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ที่ไดBจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอน

ออนไลน% อยู}ในระดับมากข้ึนไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ+มตัวอย+าง 

 ประชากรที่ใชBในการวิจัยครั ้งนี ้ไดBแก}นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปzที ่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 3 หBอง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

97 คน 

 กลุ }มตัวอย}างที ่ใชBในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดBจากการสุ }มประชากรใชBวิธีการสุ }มแบบกลุ }ม(Cluster 

sampling)  โดยนักเรียนในแต}ละหBองเรียนมีผลการเรียนไม}แตกต}างกันคือ มีท้ังนักเรียน เก}ง ปานกลาง อ}อน 

ปนเหมือนกันทุกหBอง จากนั้นสุ}มจำนวน 1 หBองเรียนจากทั้งหมด 3 หBองเรียน ไดBแก} นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปzท่ี 5/6 จำนวน 30 คน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 ตัวแปรท่ีใช7ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD 

 ตัวแปรตาม  

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เร่ือง ลำดับ 

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปzท่ี  5 ท่ีมีต}อการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ 

เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% เร่ือง ลำดับ 

 เน้ือหาท่ีใช7ในการวิจัย 

 เป�นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร%ระดับมัธยมศึกษาปzที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 หน}วยการเรียนรูB เรื่อง ลำดับ 

จำนวน 3 สาระการเรียนรูBย}อย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ}มสาระ

การเรียนรูBคณิตศาสตร%  

 

ประโยชนCท่ีคาดว'าจะไดQรับ 

 1. ไดBพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื ่อง ลำดับ โดยใชBการจัดการ

เรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปzท่ี 5 

 2. เป�นแนวทางสำหรับครูผูBสอนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรูBกลุ}มสาระการเรียนรูBคณิตศาสตร%เร่ือง

อ่ืนๆ ต}อไป 

 

 

 

 



ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูBวิจัยไดBศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขBอง และไดBนำเสนอตามหัวขBอต}อไปน้ี 

1.หลักสูตรคณิตศาสตร% ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปzที่ 5 (กระทรวงศึกษาธิการ 2560, หนBา 1) คณิตศาสตร%มีบทบาทสำคัญย่ิง

ต}อความสำเร็จในการเรียนรูBในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร%ช}วยใหBมนุษย%มีความคิดริเริ่มสรBางสรรค% 

คิดอย}างมีเหตุผล เป�นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห%ป�ญหาหรือสถานการณ%ไดBอย}างรอบคอบและ 

ถี่ถBวน ช}วยใหBคาดการณ% วางแผน ตัดสินใจแกBป�ญหาไดBอย}างถูกตBองเหมาะสม และสามารถนำไปใชBใน 

ชีวิตจริงไดBอย}างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร%ยังเป�นเครื่องมือในการศึกษาดBานวิทยาศาสตร% 

เทคโนโลยี และศาสตร%อื่น ๆ อันเป�นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหBมีคุณภาพและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศใหBทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร%จึงจำเป�นตBองมีการพัฒนาอย}าง

ต}อเนื่อง เพื่อใหBทันสมัยและสอดคลBองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูBทางวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี

ที่เจริญกBาวหนBาอย}างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน%  2.การจัดการเรียนแบบร}วมมือ (Cooperative learning) 

มีนักการศึกษาไดBใหBความหมายของการเรียนแบบร}วมมือไวB ดังน้ี อาทซ% และนิวแมน (Artzt & Newman, 

1990, p. 448 449, อBางถึงใน แกBวมะณี เลิศสนธ%, 2557) ไดBกล}าวถึง การสอน แบบเรียนแบบร}วมมือ  

ว}าเป�นแนวทางที่เกี ่ยวกับการที่ผู BเรียนทําการแกBป�ญหาร}วมกันเป�นกลุ}มเล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ}ม 

ประสบผลสําเร็จหรือบรรลุเป�าหมายร}วมกัน สมาชิกทุกคนตBองระลึกเสมอ ว}า เขาเป�นส}วนสําคัญของกลุ}ม 

ความสําเร็จหรือความลBมเหลวของกลุ}มเป�นความสําเร็จหรือความ ลBมเหลวของทุกคนในกลุ}ม เพื่อใหBบรรลุ

เป�าหมาย สมาชิกทุกคนตBองพูดอธิบายแนวคิดกัน และ ช}วยเหลือกันใหBเกิดการเรียนรูBในแกBป�ญหา ครูไม}ใช}

เป�นแหล}งความรูBที ่คอยป�อนแก}นักเรียน แต}จะ มีบทบาทเป�นผูBคอยใหBความช}วยเหลือ จัดหาและชี้แนะ

แหล}งขBอมูลในการเรียนรูBของนักเรียน ตัว นักเรียนเอง จะเป�นแหล}งความรูBซึ่งกันและกันในกระบวนการ

เรียนรูB  สลาวิน (Slavin, 1995,  p. 8, อBางถึงใน แกBวมะณี เลิศสนธ%, 2557) กล}าวว}า การเรียนแบบร}วมมือ 

คือการสอนแบบหนึ่งซึ ่ง นักเรียนทํางานร}วมกันเป�นกลุ}มเล็ก ปกติ 4 คน และการจัดกลุ}มตBองคํานึงถึง

ความสามารถของ นักเรียน เช}นนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน และ

ความสามารถ ต่ำ 1 คน หนBาที่ของนักเรียนในกลุ}มจะตBองช}วยกันทํางาน รับผิดชอบและช}วยเหลือเกี่ยวกับ

การเรียนซึ่งกันและกัน 3.การจัดการเรียนรูBแบบ STAD สลาวิน (Slavin, 1989 p. 87) กล}าวถึงรูปแบบการ

สอนแบบ กลุ}มสัมฤทธิไวBว}า เป�นการจัดสมาชิกกลุ}มละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถดBานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และเพศ โดยครูจะทําการเสนอบทเรียนใหBนักเรียนทั้งชั้นก}อน แลBวใหBแต}ละกลุ}มทํางานตามท่ี

กําหนดไวBใน แผนการสอนเม่ือสมาชิกกลุ}มช}วยกันทําแบบฝ¡กหัดและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนจบแลBว ครูจะใหB

นักเรียนทุกคน ทําแบบทดสอบประมาณ 15 – 20 นาที คะแนนที่ไดBจากการทดสอบจะถูกแปลงเป�นคะแนน

ของแต}ละกลุ}ม ที่เรียกว}า กลุ}มสัมฤทธิ์ (Achievement Division) 4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน กูด (Good, 1973, p. 7) กล}าวว}า ผลสัมฤทธ์ิ คือ การทำใหBสำเร็จ (Accomplish) หรือ

ประสิทธิภาพทางดBานการกระทำในทักษะที่กำหนดใหBหรือในดBานความรูB ส}วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง ความสามารถในการเขBาถึงความรูB (Knowledge attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน โดย



อาศัยความพยายามจำนวนหน่ึงและแสดงออกในรูปความสำเร็จซ่ึงสามารถสังเกตไดB และวัดไดBดBวยเคร่ืองมือ

ทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป ไพศาล หวังพานิช (2526, หนBา 89) กล}าวถึง

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว}าเป�นคุณลักษณะและประสบการณ%การเรียนรูBที่เกิดขึ้นจากการ

ฝ¡กอบรมหรือจากการสอน จึงเป�นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว}าเรียนรูBแลBว

เท}าไร มีความสามารถชนิดใด พวงรัตน% ทวีรัตน% (2530, หนBา 19) ใหBความหมายแบบวัคผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเป�นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป�นการตรวจสอบความรูB ทักษะ และสมรรถภาพดBานต}าง ๆ ของ

ผูBเรียนว}าหลังจากการเรียน รูBเรื่องนั้น ๆ แลBวผูBเรียนมีความรูBความสามารถในวิชาที่เรียนมากนBอยเพียงใด มี

จุดมุ}งหมายเป�นการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลว}าเรียนรู BแลBวรูB

อะไรบBาง และมีความสามารถในดBานใดมากนBอยเพียงใด เช}นมีพฤติกรรม ดBานความรูB ความจำ ความเขBาใจ 

การนำไปใชB การวิเคราะห% การสังเคราะห%และการประเมินค}ามากนBอยอยู }ระดับใด 5.ความพึงพอใจ  

วงศ%เดือน มีทรัพย% (2547 หนBา 35) ไดBสรุปความหมายของความพึงพอใจไวBว}า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูBสึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีต}อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึง

พอใจในการเรียนรูB จึงหมายถึง ความรูBสึกพอใจ ชอบใจในการร}วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ตBองการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 6.ความหมายของการเรียนออนไลน% มนต%ชัย เทียนทอง 

(2545, หนBา 51) ไดBใหBความหมายของ E-Learning ไวBว}าเกิดจากคำศัพท% 2 คำ ที่มีความหมายในตัวเอง

ไดBแก} electronic และ learning จึงกลายเป�น electronic learning หรือ E-Learning ซึ่งหมายถึง การ

เรียนรูBดBวยระบบ อิเล็กทรอนิกส% ซึ่งก็คือกระบวนการเรียนรูBทางไกลอย}างอัตโนมัติผ}านสื่ออิเล็กทรอนิกส% 

(Electronic Media) เช}น ซีดีรอม เครือข}ายอินทราเน็ต เครือข}ายอินเทอร%เน็ต เครือข}ายเอ็กซ%ทราเน็ตระบบ

เสมือน จริง (Virtual Reality System) และส่ืออ่ืน ๆ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู Bแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% เรื ่อง ลำดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปzท่ี 5 จำนวน 11 แผน ใชBเวลาในการสอน 11 ช่ัวโมง 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื ่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5  

เป�นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขBอ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต}อการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD 

ผ}านการสอนออนไลน% เรื ่อง ลำดับ มีลักษณะเป�นแบบมาตราส}วนประมาณค}า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จำนวน 20 ขBอ 

 การสร7างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

 แผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD หน}วยการเรียนรูB เร่ือง ลำดับ จำนวน 11 แผน

ผูBวิจัยดำเนินการสรBางตามข้ันตอน ดังต}อไปน้ี 



 1.  ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือเทคนิค STAD เทคนิค

การสอนใหBคณิตศาสตร% และทฤษฎีการเรียนรูBเก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร%ช้ันมัธยมศึกษาปzท่ี 5 

 2.  ศึกษา วิเคราะห%ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูBแกนกลางกลุ}มสาระการเรียนรูBคณิศาสตร%ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู}มือครูและแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร%ของ

สถาบันส}งเสริมการสอนวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี รวมถึงคู}มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรูB เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขBองเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD 

 3.  สรBางแผนการจัดการเรียนรู Bแบบร}วมมือ เทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร%เรื ่องลำดับช้ัน

มัธยมศึกษาปzท่ี 5 จำนวน 11 แผนใชBเวลา 11 ช่ัวโมง 

 4.  นำแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ที่สรBางขึ้นต}ออาจารย%ที่ปรึกษาการศึกษา

คBนควBาอิสระและนำไปใหBผูBเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร%ดูดBานเนื้อหาเพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

ความชัดเจนและความถูกตBองของจุดประสงค%การเรียนรูBสอดคลBองกับเนื้อหาและกิจกรรมสื่อการเรียนรูBและ

สอดคลBองกับจุดประสงค%การเรียนรูBกับการวัดการประเมินผล 

 5.  ผูBเชี่ยวชาญประเมินตรวจสอบและพิจารณาประเมินโดยใชBแบบประเมินเป�นแบบมาตราส}วน

ประมาณค}า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ 

 6.  นำคะแนนที่ปุระเมินจากผูBเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท}าน มาหาค}าเฉลี่ยและส}วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

นำค}าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ%ในการแปลความหมาย  

      เกณฑ%การตัดสินผลการประเมิน 

  ค}าเฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

  ค}าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

  ค}าเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

  ค}าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนBอย 

  ค}าเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนBอยท่ีสุด 

     โดยยึดเกณฑ%การตัดสินจากคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป และส}วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม}เกิน 1.00 

ถือว}าเป�นแผนการจัดการเรียนรูBที่สามารถนำไปใชBไดB ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ

ผูBเชี่ยวชาญที่มีแผนการจัดการเรียนรูBโดยภาพรวมมีค}าเฉลี่ย เท}ากับ 4.72 ส}วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท}ากับ 

0.35 กล}าวคือ แผนการจัดการเรียนรูBโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ส}วนคะแนนเฉลี่ยของแผนการ

จัดการเรียนรูBแต}ละแผนอยู}ในระหว}าง 9.60 - 4.75 ส}วนเย่ียงเบนมาตรฐานอยู}ในระหว}าง 0.33 - 0.38 แสดง

ว}า แผนการจัดการเรียนรูBท่ีผูBวิจัยสรBางข้ึนสามารถนำไปใชBไดB
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 7.  นำแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ไปทดลองใชB (Try - out) กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปzการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ไม}ใช}กลุ}มตัวอย}าง 

หลังจากการทดลองใชBแลBวก็ดำเนินการปรับปรุงแกBไขใหBเหมาะสม 

 8.  จัดทำแผ}นการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ฉบับสมบูรณ%เพื่อนำไปใชBในการวิจัย

ต}อไป 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร%เรื่องลำดับชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 เป�นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือกตอบถูกไดB 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม}ตอบไดB 0 คะแนนจำนวน 20 ขBอ มีขั้นตอนการสรBาง

และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1.  ศึกษา วิเคราะห%ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูBแกนกลางกลุ}มสาระการเรียนรูBคณิศาสตร%ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู}มือครูและแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร%ของ

สถาบันส}งเสริมการสอนวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี รวมถึงคู}มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรูB เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขBองเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD 

 2.   กำหนดโครงสรBางของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปzท่ี 5 เป�นแบบทดสอบที่สอดคลBองกับจุดประสงค%การเรียนรูBและครอบคลุมสาระเรียนรูBท้ังหมด 

โดยเรียงลำดับตามสาระการเรียนรูBและความยากง}าย  ซึ่งประกอบดBวย ตัวชี้วัด จุดประสงค%การเรียนรูB สาระ

การเรียนรูBและจำนวนขBอสอบ 

 3.   สรBางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 

จำนวน 20 ขBอ 

 4.   นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 

จำนวน 20 ขBอ ที ่สรBางขึ ้นต}ออาจารย%ที ่ปรึกษาการศึกษาคBนควBาอิสระและนำไปใหBผู Bเชี ่ยวชาญทาง

คณิตศาสตร%ดูดBานเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความสอดคลBองของจุดประสงค%และความครอบคลุมของขBอคำถาม 

(IOC)  

 5.   นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 

จำนวน 20 ขBอ ที่ผ}านการปรับปรุงแกBไขตามขBอเสนอแนะเรียบรBอยแลBวเสนอต}อประธานและกรรมการ

ควบคุมการศึกษาคBนควBาอิสระตรวจสอบพิจารณาอีกคร้ัง แลBวนำมาปรับปรุงแกBไขใหBเรียบรBอย 

 6.   นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5  

ที ่สรBางข้ึน จำนวน 20 ขBอ ไปทดลองใชB (Try – Out) กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปzท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  

ปzการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ท่ีผ}านการเรียน เร่ือง ลำดับ มาแลBวจำนวน 28 คน 
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 7.   นำคะแนนท่ีไดBจากการสอบมาวิเคราะห%หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร% ซึ่งเป�นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เป�นรายขBอ คำนวณหาค}าความยากง}าย (p) มีค}าความ

ยากง}ายที่ยอมรับตั้งแต} 0.20 – 0.80 และคำนวณหาอำนาจจำแนก (r) มีค}าอำนาจจำแนกที่ยอมรับตั้งแต} 

0.20 – 1.00 ซึ่งขBอสอบที่ผู BวิจัยไดBคัดเลือกไวBมีค}าความยากง}ายอยู}ระหว}าง 0.36-0.79 และมีค}าอำนาจ

จำแนกอยู}ระหว}าง 0.23-0.66  

 8.   ทำการคำนวณค}าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% 

เรื่อง ลำดับ ทั้งฉบับโดยใชBสูตร KR-20 ของ Kuder – Richardsonค}าความเชื่อมั่นที่ยอมรับคือตั้งแต} 0.70 

ข้ึนไป ซ่ึงค}าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับมีค}า เท}ากับ 0.82  

 9.  จัดพิมพ%แบบทดสอบฉบับจริงเพื่อใชBในการเก็บขBอมูลต}อไปไปทดสอบกับนักเรียนกลุ}มตัวอย}าง 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ท่ีกำลังเรียนอยู}ในภาคเรียนท่ี 1 ปzการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต}อการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 

ลำดับ มีลักษณะเป�นมาตราส}วนประมาณค}า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 20 ขBอ 

 1.   ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรBางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่ใชB

แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 

 2.   ดำเนินการสรBางแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 20 ขBอเป�นมาตราส}วนประมาณค}า (Rating 

Scale) 5 ระดับคือ 

  พึงพอใจมากท่ีสุด        ใหBคะแนน      5       คะแนน 

  พึงพอใจมาก              ใหBคะแนน      4       คะแนน 

  พึงพอใจปานกลาง       ใหBคะแนน      3       คะแนน 

  พึงพอใจนBอย             ใหBคะแนน      2       คะแนน 

  พึงพอใจนBอยท่ีสุด        ใหBคะแนน      1       คะแนน 

 3.   นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรBางขึ้นเสนอต}ออาจารย%ที่ปรึกษาการศึกษาคBนควBาอิสระเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมชัดเจนของคำช้ีแจงและการใชBภาษา 

 4.   นำแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย%ที ่ปรึกษาการศึกษา

คBนควBาอิสระแลBวเสนอต}อผูBเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลBองระหว}างความพึงพอใจในแต}ละดBานกับขBอ

คำถาม แลBวนำมาหาดัชนีความสอดคลBองเกณฑ%การยอมรับคือ IOC ≥ 0.5 ซ่ึงไดB IOC ต้ังแต} 0.67-1.00  

 5.  นำแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค}าความเชื่อมั่นโดยใชBสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ¬า (α) ของครอ

นบาค (Cronbach) พบว}าแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับมีค}าความเชื่อมั่นสูงตามเกณฑ%ที่กำหนดไวB คือ

มีค}าความเช่ือม่ันเท}ากับ  0.94  
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 6.   ปรับปรุงแกBไขตามคำแนะนำของผูBเชี่ยวชาญแลBวจัดพิมพ%แบบประเมินความพึงพอใจฉบับจริง 

เพ่ือใชBในการเก็บขBอมูลต}อไป ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ}มตัวอย}าง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ท่ีกำลังเรียนอยู}ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปzการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน 

 วิธีการเก็บรวบรวมข7อมูล 

 1. เลือกกลุ}มเป�าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปzการศึกษา 2564 จำนวน 

30 คน 

 2. แบ}งกลุ}มนักเรียนเขBากลุ}มกลุ}มละ 5 คนประกอบดBวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน เก}ง 

ปานกลาง อ}อน เป�นอัตราส}วน 1: 3: 1 ทั้งหมด 6 กลุ}ม โดยใชBระดับความสามารถทางการเรียนคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปzการศึกษา 2563  

 3. ทดสอบก}อนการจัดการเรียนรูB โดยใชBแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร% 

ช้ันมัธยมศึกษาปzท่ี 5 เร่ือง ลำดับ 

 4. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD โดยในแต}ละแผนจะมีการ

ทดสอบย}อยเป�นรายบุคคล คะแนนที่ไดBจากการทดสอบย}อยของแต}ละคนจะถูกนำมารวมเป�นคะแนนกลุ}ม 

แลBวเปรียบเทียบการพัฒนาคะแนนของแต}ละกลุ}ม ซึ่งหากกลุ}มใดมีคะแนนกลุ}มที่ดีและมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

ครูก็ใหBการชมเชยในแต}ละคาบ และใหBรางวัลกับกลุ}มที่มีคะแนนกลุ}มดีที่สุดเมื่อครูสอนครบทั้ง 11 แผนการ

จัดการเรียนรูB  

 5. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรูBโดยใชBแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร%  

ชั้นมัธยมศึกษาปzท่ี 5 เรื ่อง ลำดับ โดยใชBแบบทดสอบขBอคำถามฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก}อนเรียน 

หลังจากทำการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูBแลBว 

 6. หลังจากทดสอบหลังการจัดการเรียนรูBแลBว ผูBวิจัยใหBนักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนโดยการใชBแผนการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STADเร่ือง ลำดับ 

 การวิเคราะหIข7อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปzที ่ 5 โดยใชBการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% ตามเกณฑ%มาตรฐาน 

80/80   

 2. วิเคราะห%คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร%ก}อนและหลังการจัดการเรียนรูB โดยหา

ค}ารBอยละ (𝑃) ค}าเฉล่ีย (𝑋$) และส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆𝐷) 
 3. วิเคราะห%ขBอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร%ก}อนและหลังการ

จัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD โดยการทดสอบค}าที (Dependent samples t-test) 

 4. วิเคราะห%คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยใชBค}าเฉลี ่ย (𝑋$) และส}วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆𝐷) 
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ผลการวิจัย 

 1. การเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 โดยใชBการจัดการ

เรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน%มีประสิทธิภาพเท}ากับ 85.8/ 66.15 ซ่ึงต่ำกว}าเกณฑ% 

80/ 80 ท่ีกำหนดไวB 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 หลังการ

จัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% สูงกว}าก}อนการจัดการ

เรียนรูB อย}างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่ 5  ที ่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรู Bว ิชา

คณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ที่ไดBจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอน

ออนไลน% อยู}ในระดับมาก (𝑋$ = 4.17, 𝑆𝐷 = 0.85) 

 

อภิปรายผล 

 1. การเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 โดยใชBการจัดการ

เรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน%มีประสิทธิภาพเท}ากับ 85.8/ 66.15 ซ่ึงต่ำกว}าเกณฑ% 

80/ 80 ที่กำหนดไวB อาจเป�นเพราะประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน%ไม}ดีเท}าท่ีควร 

เมื ่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะมีขBอจำกัดหลายอย}าง เช}น กระบวนการกลุ}ม  

การกระตุBนนักเรียนจากครูผูBสอน ความไม}เสถียรของสัญญาณอินเตอร%เน็ต เป�นตBน ในส}วนของกระบวนการ

กลุ}มนั้น บางกลุ}มสามารถทำออกมาไดBดีในเรื่องของการที่คนเก}งอธิบายใหBเพ่ือนที่อ}อนกว}า มีการซักถามกัน

ในกลุ}ม แต}ในบางกลุ}มก็ไม}มีปฏิสัมพันธ%กันภายในกลุ}มอาจเป�นเพราะอุปกรณ%ในการเรียนออนไลน%ที่ไม}พรBอม

ในการที่จะแชร%วิธีการคิดของตนเองใหBเพื่อนในกลุ}มไดBเห็น จึงทำใหBนักเรียนอ}อนภายในกลุ}มไม}เขBาในเนื้อหา

อย}างลึกซึ้ง และอีกป�จจัยหน่ึงอาจเนื่องมาจาก E1 คือประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร% เรื่อง 

ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 โดยใชBการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD หาไดBจาก

คะแนนการทำกิจกรรมระหว}างเรียนไดBถูกตBองโดยเฉลี่ยรBอยละ 80  ซึ่งกิจกรรมระหว}างเรียนเป�นขBอสอบท่ีมี

ความคลBายกับตัวอย}างท่ีครูสอนในคาบ เช}น อาจมีการเปล่ียนตัวเลขเล็กนBอย ทำใหBลักษณะแบบทดสอบเป�น

แบบทดสอบแบบวัดความรูBความเขBาใจ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ%ที่ไดBจากคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนไดBถูกตBองโดยเฉลี่ยรBอยละ  80 โดยแบบทดสอบมีการพลิกแพลงโจทย% 

ใหBยากขึ้น ต}างจากตัวอย}างที่ครูสอนในคาบ ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบเป�นแบบทดสอบแบบคิดวิเคราะห% 

ส}งผลในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร%ค}อนขBางต่ำ สังเกตุไดBจากคะแนนก}อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนกลุ}มอ}อนที่มีคะแนนหลังเรียนมากกว}าก}อนเรียนเพียงเล็กนBอย ซึ่งผูBวิจัยคิดว}าหากจัดการเรียนการ

สอนแบบปกติ กระบวนการกลุ}มก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ส}งผลใหBผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

ตามลำดับ ดังที่ จุฑามาศ หงส%คำ (2557)  ที่ไดBศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตร%โดยใชB

รูปแบบร}วมมือกันเรียนรูBเทคนิค STAD ท่ีเนBนการแกBป�ญหาแบบ SSCS เร่ืองทฤษฎีพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษา

ปzที่ 2 พบว}า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตร%โดยใชBรูปแบบร}วมมือกันเรียนรูBเทคนิค STAD ที่เนBน
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การแกBป�ญหาแบบ SSCS มีขั ้นตอนในการจัดการเรียน 7 ขั ้นตอน ไดBแก} (1) ขั ้นนำเขBาสู }บทเรียน  

(2) ขั้นนำเสนอต}อทั้งชั้น (3) ขั้นสรุป (4) ขั้นการศึกษากลุ}มย}อย (5) ขั้นฝ¡กทักษะ (6) ขั้นการทดสอบย}อย  

(7) ขั้นการคิดคะแนนความกBาวหนBา และ (8) ขั้นยกย}องกลุ}มที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูBเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป�นรBอยละ 76.73 และมีจำนวนผูBเรียนคิดเป�นรBอยละ 77.78 ของ

จำนวนผูBเรียนท้ังหมดซ่ึงเป�นตามเกณฑ%ท่ีกำหนดไวB  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 5 หลังการ

จัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอนออนไลน% สูงกว}าก}อนการจัดการ

เรียนรูB อย}างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป�นผลมากจากนักเรียนเกิดการเรียนรูBจากการจัด

ประสบการณ%ใหม} เรื่อง ลำดับ ท่ียังไม}มีประสบการณ%การเรียนรูBมาก}อน เมื่อไดBรับประสบการณ%ใหม}จึงเกิด

การเรียนรูBเพิ่มขึ้น และอาจเกิดจากจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือเทคนิค STAD ผูBเรียนใชBความสามารถตาม

ศักยภาพของตนเองในการเรียนรูB และทำงานร}วมกันเป�นกลุ}มขนาดเล็ก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และช}วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนักเรียนที่เก}งสอนนักเรียนที่อ}อนทำใหBทุกคนในกลุ}มไดBเรียนรูB บรรลุตาม

จุดประสงค% การเรียนแบบร}วมมือ เป�นเทคนิคที่ช}วยพัฒนาผูBเรียนทั้งทางดBานสติป�ญญา และสังคมสลาวิน 

(Slavin, 1995,p. 8) และกูด (Good, 1973, p. 7) กล}าวว}า ผลสัมฤทธิ์ คือ การทำใหBสำเร็จ (Accomplish) 

หรือ ประสิทธิภาพทางดBานการกระทำในทักษะที่กำหนดใหBหรือในดBานความรูB ส}วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง ความสามารถในการเขBาถึงความรูB (Knowledge attained) การพัฒนาทักษะในการเรียนโดยอาศัย

ความพยายามจำนวนหนึ่งและแสดงออกในรูปความสำเร็จ ซึ่งสามารถสังเกตไดBและวัดไดBดBวยเครื่องมือทาง

จิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัคผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ังไป  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปzที ่ 5  ที ่มีต}อการจัดกิจกรรมการเรียนรู Bว ิชา

คณิตศาสตร% เรื่อง ลำดับ ที่ไดBจัดการเรียนรูBดBวยการจัดการเรียนรูBแบบร}วมมือ เทคนิค STAD ผ}านการสอน

ออนไลน% อยู}ในระดับมาก (𝑋$ = 4.17, 𝑆𝐷 = 0.85) ประเด็น พบว}านักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด เป�นลำดับท่ี 1 

คือ ครูแจBงคะแนนของการทดสอบย}อยใหBนักเรียนทราบทุกคาบ (𝑋$ = 4.61, 𝑆𝐷 = 1.10) โดยนักเรียนมี

ความรูBสึกว}าเป�นวิธีการสอนที่มีความสนุกสนาน น}าสนใจ เกิดการร}วมมือในการทำงาน มีการช}วยเหลือกัน

ภายในกลุ}ม รวมถึงครูใหBความเป�นกันเอง ทำใหBนักเรียนไดBแสดงความคิดเห็น ไดBปฏิบัติและคBนพบความรูB ใหB

เหตุผลและแกBไขป�ญหาดBวยตัวเอง ทำใหBบรรยากาศในการเรียนดีข้ึน วิชาคณิตศาสตร%อันเป�นเคร่ืองมือสำคัญ

ในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในดBานความคิด การใหBเหตุผลและการแกBป �ญหาอย}างมีระบบ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนBา 1) และสอดคลBองกับแนวคิดของ อรรถสิทธิ์ ป�ญจวรานนท% (2548 หนBา 

1) ที่ว}าคณิตศาสตร%ยังเป�นความรูBพื้นฐานของวิทยาการแขนงต}าง ๆ เป�นเครื่องมือที่นำความเจริญกBาวหนBา

ทางดBานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป�นพื้นฐานของการคBนควBาวิจัยทุก

ประเภท และคณิตศาสตร%ยังเป�นป�จจัยสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย% เพราะคณิตศาสตร%ช}วย

พัฒนาความคิดไดBอย}างมีระบบ มีเหตุผล แกBป�ญหาไดBอย}างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชBเป�นเครื่องมือ

ในการเรียนรูBวิชาอ่ืน ๆ  
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ขQอเสนอแนะ 

 1. ก}อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน% ครูควรสำรวจความพรBอมในการเรียนออนไลน%ของ

นักเรียน เพ่ือไม}ใหBมีอุปสรรคในระหว}างการจัดกิจกรรม 

 2. ครูควรกระตุBนนักเรียนใหBมีความกระตือรือรBนในระหว}างาการทำกิจกรรมกลุ}มเนื่องจากบางกลุ}ม

นักเรียนไม}มีปฏิสัมพันธ%กันภายในกลุ}ม อาจเน่ืองมาจากอุปกรณ%ไม}พรBอม ซ่ึงครูอาจเสนอแนะหรือหาแนวทาง

ใหBนักเรียนไดBพูดคุยกันภายในกลุ}ม เพ่ือเป�นการตรวจสอบสมาชิกทุกคนในกลุ}มว}าเขBาใจในเน้ือหาหรือไม} 

 3. เนื่องจากการเรียนออนไลน%ค}อนขBางเสียเวลาในการรอใหBนักเรียนเขBาหBองเรียนใหBครบทุกคน 

รวมถึงเสียเวลาในการเขBากลุ}มย}อย ดังน้ันหากเป�นไปไดBควรปรับเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหBมากข้ึน 

 

คำขอบคุณ 

 ผูBวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย%มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อบรมสั่งสอนใหBความรูB ขอขอบพระคุณ

อาจารย%ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระที่ใหBคำปรึกษาและคำแนะนำในการทำวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล}วงไปดBวยดี

ขอขอบคุณผูBเชี ่ยวชาญที่ใหBการตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือและขอบคุณโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ตลอดจนคณะครูกลุ}มสาระคณิตศาสตร%ท่ีใหBคำปรึกษาและแนะนำตลอดการวิจัย 
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