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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีที่ 1  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ”  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กบัวธีิการสอนปกติของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อประเมิน
ความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประชากรที่ใชใ้น
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2 ห้องเรียน จ านวน 84 คน 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 
จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 1. แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) 2. แบบทดสอบมี 2 
ฉบบั ไดแ้ก่ 2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ จ  านวน 40 
ขอ้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 2.2 แบบทดสอบย่อยแต่ละเร่ือง ๆ ละ 20 ขอ้ ชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก แบบประเมินความพึงพอใจการสอน โดยใชรู้ปแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เทคนิค STAD การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง โดยท าตามล าดับ
ขั้นตอน ดงัน้ี 1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ที่ผูว้ิจยั
สร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน โดยใชเ้วลาในการ
สอบ 40 นาที 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลกัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียน



วชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 3. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นไปด าเนินการสอนในวิชา
ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 8 ชัว่โมง จ านวน 4 แผน 4. เก็บรวบรวมขอ้มูล
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 5. น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยวเิคราะห์ดว้ยตนเองและใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (
X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวิจยั คือ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัจากที่เรียนดว้ยวธีิแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งชดัเจน 
2.  นกัเรียนที่เรียนจากวธีิการเรียนดว้ยวธีิแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD มีความพึงพอใจใน
ระดบัพงึพอใจมากที่สุด 

 

บทน า [บทที ่1] 
ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญักับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนใน
สงัคมมากขึ้น ไม่วา่จะเป็นเพศใด วยัไหน หรือแมแ้ต่การประกอบอาชีพในดา้นต่างๆ ส่วนใหญ่ก็
ลว้นที่จะตอ้งท างานที่มีคอมพิวเตอร์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยกนัทั้งนั้น โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาที่
คอมพวิเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัร่วมกบัการเรียนของนกัเรียนและการสอนของครูผูส้อน ทั้งน้ี
ท  าใหใ้นแต่ละโรงเรียนไดมี้รายวชิาที่เปิดสอนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จึงส่งผลให้การเรียนการ
สอนมีการพฒันายิง่ขึ้นไป นกัเรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อีกทั้งนกัเรียนยงัไดรั้บความรู้อยา่งกวา้งขวาง และทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

 ดงันั้นในรายวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปี
ที่ 2 สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทัว่ไป จะมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประวตัิของคอมพิวเตอร์ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ รวมถึง
องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์ ซ่ึงเน้ือหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเน้ือหาทางดา้นทฤษฎี ยงั
ไม่มีการลงมือปฏิบติัหรือใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากการสังเกตของครูผูส้อนพบปัญหาในการ
จดัการเรียนการสอนวา่ นกัเรียนบางคนไม่มีความตั้งใจและไม่ใหค้วามร่วมมือในการเรียนการสอน 

ชอบคุยกนั หยอกลอ้กนั เม่ือให้ท  าแบบทดสอบก็ท  าไม่ได ้เพราะไม่เขา้ใจเน้ือหา จึงส่งผลให้การ
เก็บคะแนนของนกัเรียน มีคะแนนในระดบัที่ต  ่ากวา่เกณฑ ์

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการ
แบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกนัเรียนรู้กนันั้นมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบ Group Investigation 
(GI), รูปแบบ Jigsaw, รูปแบบ Student Team Achievement Division (STAD) และรูปแบบ Team 
Games Tournament (TGT) เป็นตน้ ซ่ึงการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกนั
เรียนรู้แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมในดา้นเน้ือหา และวิธีการสอนที่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงสนใจที่



จะนาการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค Student Team 
Achievement Division (STAD) มาใชส้อนในรายวชิา ระบบปฏิบตัิการเบื้องตน้ 
 เน่ืองจากการใชเ้ทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) น้ีจะเป็นการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้เน้ือหาในบทเรียนดว้ยตนเองกบัเพือ่นสมาชิก
ในกลุ่ม มีการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและช่วยกนัหาค าตอบของค าถามที่ครูผูส้อนไดแ้จกให้ ท า
ใหผู้เ้รียนแต่ละคนเกิดความเขา้ใจกบัเน้ือหาและไดรั้บความรู้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน ทั้งยงัส่งผล
ใหผู้เ้รียนรู้จกัที่จะท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมห้อง เม่ือถึงเวลาแยกยา้ยท า
แบบทดสอบก็สามารถท าคะแนนไดม้ากขึ้นอีกดว้ย 
 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค 
Student Team Achievement Division (STAD) จะเป็นวธีิที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และความเขา้ใจ
ในเน้ือหาไดดี้ยิง่ขึ้น ดงันั้นผูว้จิยัจึงน าเทคนิคดงักล่าวมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดว้ยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
โดยใชเ้ทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการใชว้ิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับวิธีการ
สอนปกติของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 
  

 

 

 

สมมติฐานในการวจิยั 
1.  นักเรียนที่เรียนจากวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD วิชา 

ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การเรียนการสอนปกติ 
2.  นักเรียนที่เรียนจากวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD วิชา 

ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ มีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมาก 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 
2. ความพงึพอใจในการเรียนรู้วิชา

ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 
 

ตัวแปรต้น 
1.  การเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD 

 



นิยามศัพท์ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนตั้งแต่สอง

คนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมร่วมกนั โดยใน
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือพึ่งพากนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพือ่ใหต้นเองและสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนด ซ่ึงตรงขา้มกบัการเรียนที่เน้นการแข่งขนั
และการเรียนตามล าพงั 

เทคนิค STAD หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้อีกรูปแบบ
หน่ึง ที่มีช่ือเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ซ่ึงก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย นกัเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นกัเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 
คน ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ความชอบ ความสบายใจ ที่มีต่อ
การเรียนโดยใชว้ธีิการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัย
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี[บทที ่2] 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี. ธีระพงษ ์ฤทธ์ิทอง (2545 : 170) กล่าวว่า การจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมืออีกรูปแบบหน่ึง 
Slavin แห่งมหาวิทยาลัย จอห์น ฮ็อพกินส์ (John Hopkins) เป็นผูพ้ฒันาขึ้น เป็นเทคนิคการจดั
กิจกรรมที่เหมาะสมกบัการสอนเน้ือหาความรู้ ความเขา้ใจ อาจใชห้นังสือเรียน หรือใบความรู้เป็น
ส่ือการเรียนรู้ของนกัเรียน 

สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2546 : 170 – 175) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหน่ึงคล้ายกนักบัเทคนิค TGT ที่แบ่ง
ผูเ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพือ่ท  างานร่วมกนั กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน โดย
ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาสาระที่ผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดลองความรู้  



คะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน ามาบวกเป็นคะแนนของทีม ผูส้อนจะตอ้งใช้
เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวลั ค  าชมเชย เป็นตน้ ดังนั้ นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกนั เพือ่ความส าเร็จของกลุ่ม 

ภาไฉน เข็มเพช็ร (2547 : 10) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็น
เทคนิคที่พฒันาขึ้นโดย สลาวนิ (Slavin) เป็นการเรียนแบบนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อเพื่อน โดยมี
ความหมายจากค าศพัทภ์าษาองักฤษที่วา่ 

S – Student หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกนั ซ่ึงอยูร่วมกนั
ในหอ้งเรียนที่มีสภาพแวดลอ้มเดียวกนั 

T – Team หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนที่มีสมาชิกที่คละความสามารถทางการเรียน ผูท้ี่มีความรู้
จะตอ้งอธิบายใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ยงัไม่เขา้ใจ 

A – Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม จะดูไดจ้ากการประเมินตาม
สภาพของสมาชิกในกลุ่ม และแบบทดสอบที่ผูส้อนสร้างขึ้น 

D – Division หมายถึง การแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ กลุ่มละ 4-5 คน โดยมี
อตัราส่วนระหวา่งนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น 1:2:1 

แคทรียา ใจมูล (2550 : 14) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง 
การเรียนที่จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มคละกนัในระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ระดบัสูง 1 คน 
ระดบัปานกลาง 2 คน และระดับอ่อน 1 คน จุดประสงค์หลัก คือ ช่วยให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2552 : 38) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD หมายถึง เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จมีการพฒันามาจากเทคนิคการจดัทีมแข่งขนั (TGT) แต่
จะเป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะตอ้งพฒันาความรู้ของตนเองในเร่ืองที่
ผูส้อนก าหนด ซ่ึงจะมีการช่วยเหลือแนะน าความรู้ใหแ้ก่กนั มีการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคลแทน
การแข่งขนั และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ไดค้ะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ นักการศึกษาที่คิด
เทคนิค STAD คือ สลาวนิ (Slavin) 

รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Team 
Achievement Divisions) นักการศึกษาได้กล่าวถึงรูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ไวด้งัต่อไปน้ี 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 37 - 38) กล่าวถึงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ที่ใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ครูน าเสนอ หรือเน้ือหาใหม่ หรืออาจน าเสนอด้วยส่ือทีน่าสนใจใช้การสอนโดยตรง 
หรือตั้งประเด็นใหผู้เ้รียนอภิปราย  



2. จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกนั มีทั้งความสามารถ 
สูง ปานกลางและต ่า  

3. แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา ทบทวนเน้ือหาที่ครูน าเสนอจนเขา้ใจ  
4. ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ เพือ่วดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียน  
5. ตรวจค าตอบของผูเ้รียน น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม  
6. กลุ่มที่ไดค้ะแนนสูงสุ ด (ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากนัให้ใช ้คะแนน

เฉล่ียแทนการรวม) จะไดรั้บค าชมเชย โดยอาจติดประกาศไวท้ี่บอร์ด หรือป้ายนิเทศ ของหอ้งเรียน 
ยงยุทธ กนัไชยศกัด์ิ (2545 : 16 - 17) กล่าวถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD วาประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ  
1. การน าเสนอบทเรียน (Class Presentation) เป็นการสอน โดยตรงจากครูที่มีการบรรยาย 

อภิปราย  
2. การจดักลุ่ม (Teams) ในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกที่มีความสามารถคละกนั คือ 

เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกภายในกลุ่มมีการอภิปรายปัญหาร่วมกน ช่วยกนัแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจมากที่สุด ท าให้เกิดความผูกพนั มีปฏิสัมพนัธ ์
ภายในกลุ่ม มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  

3. การทดสอบ (Quizzes) หลงัจากครู น าเสนอบทเรียน จะมีการทดสอบนักเรียน  เป็น
รายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนปรึกษากัน ในขณะที่ท  าการทดสอบ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
นกัเรียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  

4. คะแนนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Improvement Scores) แนวคิดหลกั ของการให้
คะแนนแบบน้ี ก็เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเพื่อแสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองให้ดีกว่าคร้ังก่อน นักเรียนแต่ละคนสามารถท าคะแนนสูงสุดให้กลุ่มของตนได ้เพราะ
คะแนนพฒันาน้ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบได้ กบัคะแนนพื้นฐาน
ของตนเอง ซ่ึงคิดมาจากคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบที่ผา่นมา 

5. การตระหนกัถึงความส าเร็จของกลุ่ม (Teams Recognition) กลุ่มจะไดรั้บรางวลั ก็ต่อเม่ือ
กลุ่มนั้นไดรั้บความส าเร็จเหนือกลุ่มอ่ืน ซ่ึงตดัสินกนัดว้ยคะแนนพฒันาสมาชิกทุกคน ในกลุ่มมา
เป็นคะแนนของกลุ่ม 

สมจิตร หงส์สา (2551 : 27) ได้กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ไวด้งัน้ี 

1. ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่รับผดิชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนที่มีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกน  
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ า 
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 



5. ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สมพร เช้ือพนัธ ์(2547, หนา้ 53) สรุปวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่ไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมา
จากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัได้จากการ
ทดสอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ  

พมิพนัธ ์ เดชะคุปต ์(2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความส าเร็จที่ไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพทุธิพสิยั จิตพสิยั และทกัษะพสิยั และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนที่แตกต่างกนั 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ช่ือเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสมสวาท  โพธ์ิกฎ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ภรณ์  ล้ิมอารีย ์
ปริญญา กศ.ม. สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีที่พมิพ ์2552 

ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏโดยสรุป ดงัน้ี แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีทกัษะการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือและให้ความร่วมมือและให้ความ
เรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน าแผนน้ีไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนต่อไป 
 
ช่ือเร่ืองวิจัย การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค

แบ่งกลุ่มผลมสมัฤทธ์ิ (STAD) ของนักเรียนระดบั ปวช.ปีที่ 3 แผนกคอมพิวเตอร์ 
รายวชิาการสร้างเวบ็เพจ 

ผู้วิจัย นายมงคล ธญัฤชุพงศ ์ ต  าแหน่ง ผูช่้วยอ านวยการส านกับริหารวชิาการ 
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ช่ือสถานศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาสนัติราษฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์ 



ปีที่ท าวิจัย 2556 
 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการสอบวดัผลหลงัจากร่วมกิจกรรมสูงกว่า
กลุ่มควบคุม รวมทั้งเม่ือเปรียบเทียบถึงจ านวนผูผ้า่นเกณฑก์ารวดัผล กลุ่มทดลองจะมีผูผ้่านเกณฑท์ี่
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และการทดสอบสมมติฐาน ผลที่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวมี้นัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) ช่วยใหน้กัเรียนมีการพฒันาดา้นผลการเรียนที่สูงขึ้น 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั [บทที ่3] 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2 หอ้งเรียน จ านวน 84 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 40  คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือทั้ง 3 ชนิด ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 

เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง หลกัการท างานของ
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ส่ือบนัทึกขอ้มูล (Storage Media) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ซอฟตแ์วร์และระบบปฏิบตัิการ 

ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี   
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา และขอบข่ายวิชาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ เพื่อ

ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้และขอบข่ายเน้ือหา  
ขั้นที่ 2 ศึกษาขั้นตอนการจดักิจกรรมตามรูปแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 

เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division)  
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 

Learning) เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division)  
ขั้นที่ 4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแลว้ไปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและกิจกรรม ไดแ้ก่  



อาจารยภ์ารดี  เนติเจียม  ที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยข์วญัใจ สอนศิริ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยค์ทัลียา  สุขเจริญ  หวัหนา้สาขาคอมพวิเตอร์ 

ขั้นที่ 5 เม่ือปรับแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ 
จึงน าไปใชง้านจริงนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 

2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบยอ่ยทั้ง 4 หน่วยการ
เรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาที่ใช้ในบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ  

ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบปรนยัใหค้รอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
ขั้นที่ 3 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแลว้ไปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของเน้ือหา ความครอบคลุมของขอ้ความ ไดแ้ก่  
อาจารยภ์ารดี  เนติเจียม  ที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยข์วญัใจ สอนศิริ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยค์ทัลียา  สุขเจริญ  หวัหนา้สาขาคอมพวิเตอร์  

ขั้นที่ 4 เม่ือปรับแกไ้ขแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ จึง
น าไปใชง้านจริงกบันักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 

3. การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจการสอน โดยใชรู้ปแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เทคนิค STAD  

ขั้นที่ 1 วเิคราะห์จุดประสงคเ์น้ือหา  
ขั้นที่ 2 สร้างแบบประเมินความพงึพอใจใหค้รอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
ขั้นที่ 3 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแลว้ไปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

เพือ่ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสม ความครอบคลุมของขอ้ความ ไดแ้ก่  
อาจารยภ์ารดี  เนติเจียม  ที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยข์วญัใจ สอนศิริ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารยค์ทัลียา  สุขเจริญ  หวัหนา้สาขาคอมพวิเตอร์  

ขั้นที่ 4 เม่ือปรับแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
เรียบร้อยแล้ว จึงน าไปใช้งานจริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
 



การรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง โดยท าตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
1. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น

ไปทดสอบก่อนเรียน เพือ่วดัความสามารถก่อนการเรียนของนกัเรียน โดยใชเ้วลาในการสอบ 40 
นาที  

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลกัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค 
STAD (Student Team Achievement Division) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียนวิชา
ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 

3. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นไปด าเนินการสอนในวชิาระบบปฏิบติัการ
เบื้องตน้กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 8 ชัว่โมง จ านวน 4 แผน  

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ 
5. น าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ดว้ยตนเองและใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป 
สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 
1.  สถิติพืน้ฐาน 
  1.1  หาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใชสู้ตรหาค่าเฉล่ียมีสูตรดงัน้ี 

     ̅ = 
∑ 

 
 

   เม่ือ  ̅    แทน ค่าเฉล่ีย 
    ∑     แทน ผลของคะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนขอ้มูลในกลุ่ม 
  1.2  หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division) โดยการค านวณจากสูตรหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D. = √
∑(     ̅) 

 
 

   เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน คะแนนแต่ละตวั 
     ̅    แทน ค่าเฉล่ีย 
    N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

    ∑   แทน ผลรวม 

 
 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล [บทที ่4] 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค STAD (Student 
Team Achievement Division)  

ตารางที่ 1 วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
จากการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใชเ้ทคนิค STAD (Student 
Team Achievement Division) 

การทดสอบ N  ̅ S.D. 
ก่อนเรียน 40 18.50 4.15 
หลงัเรียน 40 27.53 4.69 
จากตารางที่ 1 พบวา่คะแนนทดสอบก่อนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD 

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.15 และคะแนนทอดสอบหลงัการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 27.53 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.69 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ของคะแนนก่อน
เรียนกบัหลงัเรียน จากรูปแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ปรากฏวา่ สูงกวา่อยา่งชดัเจน 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) 
 

รายการ 
N   =   47 

ระดบั อนัดบัที ่
X  S.D. 

1.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามคัคีในกลุ่ม 4.56 .78 มากที่สุด 8 
2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีมนุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม 4.80 .46 มากที่สุด 1 
3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมากขึ้น 4.61 .77 มากที่สุด 6 
4.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 4.63 .70 มากที่สุด 5 
5.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน 4.49 .82 มาก 9 
6.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.66 .70 มากที่สุด 4 
7.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจในรายวิชามากขึ้น 4.59 .78 มากที่สุด 7 
8.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคข์ึ้น 4.73 .68 มากที่สุด 3 
9.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 4.46 .88 มาก 10 
10. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทางดา้นความรู้มากขึ้น 4.78 .62 มากที่สุด 2 

รวม 4.63 .12 มากที่สุด  



 จากตารางที่  4   พบวา่ระดบัและอนัดบัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD วชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด   
( ̅ = 4.63 S.D. = .12)   เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่    2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
มนุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม  10. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทางดา้นความรู้มากขึ้นและ8. 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคข์ึ้น ส่วนขอ้ที่ไดค้ะแนนน้อยคือ 9.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 
 

สรุปอภปิรายข้อเสนอแนะ [บทที ่5] 
สรุป 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากที่เรียนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งชดัเจน  

2.  นกัเรียนที่เรียนจากวธีิการเรียนดว้ยวธีิแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD มีความพึง
พอใจในระดบัพงึพอใจมากที่สุด 
อภปิรายผลการวจิยั 

1.  จากการวิจยัที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของนางสมสวาท โพธ์ิกฎ(2552) 
ผลการวิจยัพบว่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ทกัษะการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือและใหค้วามร่วมมือและใหค้วามเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้และ
เน่ืองมาจากการสอนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะประกอบดว้ยนกัเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกนั คือ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคนจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจเน้ือหาทุกประเด็น นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนอยูใ่นระดบัเก่งจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถ
ทางการเรียนอ่อนกวา่ใหเ้ขา้ใจดว้ยการช้ีแจง อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่เน้นการท างานกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการท างานที่มีเป้าหมายร่วมกนั ท าให้สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนส าคญั มีบทบาทเท่าเทียมกนั จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
เพือ่ให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวงัไว ้ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 



 นอกจากน้ีการสอนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD มีวิธีการเสริมแรงโดย
การค านวณคะแนนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น คือ เม่ือจบเน้ือหาในแต่ละเร่ืองจะตอ้งท า
แบบทดสอบยอ่ย คะแนนของนกัเรียนก็จะถูกน ามาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม วธีิน้ีท  าใหน้กัเรียน
ในกลุ่มช่วยกนัอธิบายเน้ือหาให้สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจให้ไดม้ากที่สุด และนักเรียนในทุกระดับ
ความสามารถในการเรียนพยายามที่จะท าคะแนนให้ไดสู้งสุด  เพื่อให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มอยูใ่น
เกณฑดี์ เป็นวธีิการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมอยา่งเต็มศกัยภาพของตนเอง เพราะต่างก็หวงั
ในความส าเร็จของกลุ่ม จึงจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มไดเ้ขา้ใจเน้ือหา
ที่เรียน ท าใหไ้ดม้าซ่ึงการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มสูงสุด 
 การสอนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD นอกจากจะมีการสอนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มยอ่ย และน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมาค านวณเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
แลว้ การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่กระตุน้ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น การจดักิจกรรมการสอนดว้ยวธีิแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ในแต่ละ
บทเรียนนั้น นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะไดฝึ้กฝนทกัษะเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ยการท าใบ
งาน การตรวจค าตอบ ท าให้นักเรียนเห็นถึงความกา้วหน้าของตนเองและกลุ่มอยา่งขดัเจนรวดเร็ว 
นับว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกที่ท  าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัยงัไดเ้สริมแรงในลกัษณะของการให้รางวลั  การให้ค  าชมเชย การให้ก าลงัใจ ซ่ึงจะส่งผลให้
นักเรียนที่ไดรั้บคะแนนสูงมีความขยนั เอาใจใส่การเรียนมากขึ้น เพื่อรักษาระดบัคะแนนของตน 
ส่วนนกัเรียนที่ไดค้ะแนนต ่าก็จะตั้งใจเรียนและพยายามท าคะแนนใหสู้งขึ้นกวา่เดิม 

จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนที่เรียนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD 
มีคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และโดยรวมมีการ
พฒันาการของกลุ่มในแต่ละคร้ังอยู่ในระดับที่สูงขึ้นชัดเจน ซ่ึงก็สอดคลองกบังานวิจยัของนาย
มงคล ธญัฤชุพงษ ์(2556) ผลการวจิยัพบวา่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ช่วยให้นักเรียนมีการพฒันาดา้นผลการเรียนที่สูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนการสอบวดัผลหลงัจากร่วมกิจกรรมสูงกวา่กลุ่มควบคุม รวมทั้งเม่ือเปรียบเทียบถึง
จ านวนผูผ้า่นเกณฑก์ารวดัผล กลุ่มทดลองจะมีผูผ้า่นเกณฑท์ี่สูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 2.  จากการวจิยัพบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดย
ใชเ้ทคนิค STAD วชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด   ( ̅ = 4.63 S.D. 
= .12)   เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่    2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีมนุยสัมพนัธ์ที่ดี
ต่อสมาชิกในกลุ่ม  10. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทางดา้นความรู้มากขึ้นและ 8. ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคข์ึ้น ส่วนขอ้ที่ไดค้ะแนนนอ้ยคือ 9.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาที่
เรียนมากขึ้น 

 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ควรน ารูปแบบการวจิยัแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ไปใชก้บัเน้ือหา วชิา 
คอมพวิเตอร์ ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ หรือรายวิชาอ่ืนต่อไป  

2.  ควรน าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไป
เปรียบเทียบกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ผูว้ิจยัควรศึกษาวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ในรูปแบบ STAD ที่เป็นวิธีอ่ืน ๆ แล้ว
น ามาปรับใชใ้นการวจิยัคร้ังต่อไป เพือ่ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้น 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
วิธีที่ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ถือว่าประสบผลส าเร็จอย่างที่ควร เน่ืองจากสามารถ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นได ้และผูเ้รียนยงัเกิดความพึงพอใจกบัวิธีการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ในระดบัความพงึพอใจมากที่สุด 
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