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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 
810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (4) ประเมินคุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ (5) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 
810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมิน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และ .90 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) 
   ผลการวิจัย พบว่า 
    1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.44/91.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์ประจ าหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 
106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.8763 แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้น 
0.8763 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.63  
   3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD รายวิชา 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (  =22.87) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =48.60) แสดงว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4) คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( =4.23) 
    5) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43) 
 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 
Abstract 
   The main purposes of this research were (1 )  to development on cooperative 
learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of 
students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars 
effectively 80/80. (2) to study of the Effectiveness Index on cooperative learning activities STAD 
Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the 
graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (3) to compare the 
achievement before, after, and after the cooperative learning activities. STAD Techniques course 
810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program 
in teaching profession College of Asian Scholars. (4) to evaluation the Quality management 
plan course 810 106 learning measurement and evaluation activities, collaborative learning 
STAD techniques of students in the graduate diploma program in teaching profession College 
of Asian Scholars and (5) to study the satisfaction of students in the graduate diploma 
program in teaching profession College of Asian Scholars toward cooperative learning 
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activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation. Target 
group is a graduate students graduate certificate Program College of Asian Scholars 
enrollment in course 810 106 learning measurement and evaluation in second semester, 
academic Year 2017, number of 29. Data were collected by questionnaires and assessment 
tests. The reliability was .92 and .90. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and t-test. 
  A result of this study was found in the following aspects.  
    1) The effectiveness of cooperative learning activities course 810 106 learning 
measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching 
profession College of Asian Scholars. The efficiency of E1 / E2 is 82.44 / 91.32, which is higher 
than the 80/80 criterion. 
    2) The effectiveness index of STAD cooperative learning activities course 810 106 
learning measurement and evaluation of learning outcomes of students in the graduate 
diploma program in teaching profession College of Asian Scholars the index effectiveness in 
learning (E.I.) was 0.8763, indicating that the overall increase students' knowledge of 0.8763, 
or 87.63 percent.  
    3) The comparison results of academic achievement of graduate students 
graduate diploma program in teaching profession before, after, and after the cooperative 
learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation 

have a higher score from the t-test, it was found that the pre-test scores were ( =22.87) and 

the post-test scores were ( =48.60). There were statistically significant differences at the .01 
level. 
    4) The quality management plan course 810 106 learning measurement and 
evaluation on cooperative learning activities STAD Techniques of students in the graduate 
diploma program in teaching profession College of Asian Scholars graduates overall quality at 

a good level ( =4.23). 
    5) The satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching 
profession on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 measurement 
and evaluation of learning College of Asian Scholars found that the overall average was at a 

high level ( =4.43). 
 
Keywords :  Cooperative Learning STAD Technique 
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1.  บทน า   
   การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
การจัดการศึกษา “ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” และมาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
และมาตรา 24(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ 
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจานุ เบกษา, 2545, 2553) 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552)  

ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว  เป็นความสามารถของผู้เรียน
ที่ท าให้สามารถเรียนรู้แบบน าตนเองและเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึง 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือการ
ผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรที่ ก าหนด การสอนในยุคปัจจุบัน  
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้ เรี ยน เป็ นส าคัญ  (ส านั กงานคณ ะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2553)  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบ
ร่วมมือนั้น มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Group 
Investigation (GI) รูปแบบ Jigsaw รูปแบบ Student 
Team Achievement Division (STAD) และรูปแบบ 
Team Games Tournament (TGT) (Slavin, 1990) 
ซึ่งการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ  แต่ละ
รูปแบบมีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา และวิธีการ
สอนที่แตกต่างกัน  ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาการเรียนการสอนตามที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายส าคัญทางการศึกษา ให้มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค 
STAD จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  และทักษะการปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้ เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยเฉพาะอาจารย์
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ผู้สอน จะต้องมีความรู้ ความสามารถจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 2558) สอดคล้องกับ มาตรา 
30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียน 
ในแต่ละระดับการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, 
2553) 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของนั กศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     
  2.2 เพ่ื อศึ กษาดั ชนี ป ระสิ ทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 
810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    
  2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เทคนิ ค  STAD รายวิชา 810 106  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซยี 
   2.4 เพ่ือประเมินคุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

  2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Leaning)  
    การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ครูใช้วิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากมีรูปแบบการสอนให้
เลือกอย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ (ลักขณา สริวัฒน์ , 
2557) 
    อาภรณ์  ใจ เที่ ย ง (2550) กล่ าวถึ ง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้น 
ประกอบด้วย  
   1. ขั้นเตรียมการ ได้แก่ (1) ผู้สอน
ชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน  (2) ผู้สอนจัดกลุ่ม
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน 
มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันผู้สอนแนะน า
วิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
   2. ขั้นสอน ได้แก่ (1) ผู้สอนน าเข้าสู่
บทเรียนบอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไข
หรือคิดวิเคราะห์หาค าตอบ (2) ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล
ค้นคว้าหรือให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการคิดวิเคราะห์ 
(3) ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน 
   3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม  ได้แก่  (1) 
ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับทุก
คนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด (2) ร่วมแสดงความคิดเห็น
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การจัดกิจกรรม ในขั้นนี้ ครูควรใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วมใจที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน 
เช่น การเล่าเรื่องรอบวงมุมสนทนา คู่ตรวจสอบคู่คิด 
และ (3) ผู้สอนสังเกตการณ์ การท างานของกลุ่ม 
คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ความกระจ่าง  
ในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ 
   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
ขั้นนี้ ผู้เรียนจะรายงานผลการท างานกลุ่มผู้สอนและ
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนอาจซักถาม เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง
ชัดเจนเพ่ือเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและ
รายบุคคล 
   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
การท างานกลุ่ม ขั้นนี้ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมความรู้ ช่วยคิด
ให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่ก าหนดไว้และ
ช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่ม ทั้งส่วนที่เด่นและ
ส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
 3.2 เทคนิค STAD (Student Teams–
Achievement Division)  
    Slavin (1990) ได้ เสนอรูปแบบการ
เรียนแบบเป็นทีม ซึ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นสอน ผู้ศึกษาด าเนินการ
สอนเนื้อหาทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้น ๆ
อาจเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยายสาธิตใช้สื่อประกอบการ
สอนหรือให้นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4–5 คนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนต่างกันสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจ
กันสมาชิกทุกคนจะต้องท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือ
กันและกันในการศึกษาเอกสารและทบทวนความรู้
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการสอบย่อยครูเน้นให้

นักเรียนท า ดังนี้ (1) ต้องให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทุกข้อ (2) เมื่อมี
ข้อสงสัยหรือปัญหาให้นักเรียนช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่มก่อนที่จะถามครูหรือถามเพ่ือนกลุ่มอ่ืน และ (3) 
ให้สมาชิกอธิบายเหตุผลของค าตอบของแต่ละ
ค าถามให้ได้โดยเฉพาะแบบฝึกหัดที่เป็นค าถามปรนัย
แบบให้เลือกตอบ 
  ขั้นที่  3 ขั้ นทดสอบย่อย ครูจัด ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากนักเรียนเรียน
และทบทวนเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนดนักเรียน
ท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
  ขั้ นที่  4 ขั้ นห าคะแนนพัฒ นาการ 
คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบครั้งก่อนๆ
กับคะแนนการทดสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนก าหนดไว้  ดังนั้ น  จะต้องมีการก าหนด
คะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคนซึ่งอาจได้จาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 3 ครั้งก่อนหรืออาจใช้
คะแนนทดสอบครั้งก่อน หากเป็นการหาคะแนน
ปรับปรุงโดยใช้รูปแบบการสอน STAD เป็นครั้งแรก  
  เมื่อได้คะแนนพัฒนาการของนักเรียน
แต่ละคนแล้วจึงหาคะแนนพัฒนาการของกลุ่มซึ่งได้
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของสมาชิกทุกคน 
  ขั้นที่  5 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มที่ ได้
คะแนนพัฒนาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับค า
ชมเชยหรือติดประกาศที่บอร์ดในห้องเรียน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  
(Quasi- Experimental Research) ด าเนินแผนการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-
Posttest Design โด ยมี ก ลุ่ ม ท ด ลองกลุ่ ม เดี ย ว 
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ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (อรพินทร์ ชูชม, 
2552)  
 4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 3/4 
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ านวน 29 คน ซึ่งได้มา
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556) 
 4.2 ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษา (1) ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD และแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 
810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (2)  
ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา  
  4.3 เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 
ฉบับ ประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย (2) แบบประเมินคุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 27 ข้อ (3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และหลังเรียน จ านวน 90/90 ข้อ และ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 
30 ข้อ  
 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และแบบประเมินนั้น 
ไม่ว่าจะใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างกี่ครั้ง หรือไม่ว่าจะ

น าไปสอบถามบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใด ก็จะได้รับ
ค าตอบที่ค่อนข้างแน่นอน โดยน าแบบสอบถาม และ
แบบประเมินที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบเชิง
เนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้ข้อมูล 
(Information) ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงที่ใช้ในการ
วิจัยกับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ห้อง 315 ที่มี
ลักษณะเหมือนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน แล้ว
น าม าวิ เค ร าะห์  เพ่ื อ ห าค่ าอ าน าจ จ าแ น ก 
(Discrimination) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า
ความเที่ยงโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ อัล
ฟ่ าตามวิธีก ารของ  คู เดอร์ -ริช าร์ดสัน  Kuder-
Richardson Methods : (KR-20) (ไพ ศ าล  ว รค า , 
2558) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และ .90 
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ด าเนินการ
ทดลองตามค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  9 บท  
เก็บข้อมูลจาก (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 9 บท (2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จ านวน 30 
ข้อและแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
จ านวน 90/90 ข้อ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1 วิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เท คนิ ค  STAD ร ายวิ ช า  810 106 ก ารวั ดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของนั กศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตอนที่ 2 
วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ตอนที่ 3 วิเคราะห์
คุณภาพของแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD และตอนที่ 5 วิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
และด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS เพ่ื อหาค่ าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(t-test)  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
   5.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จ านวน 29 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07 มีอายุระหว่าง 
25-30 ปี  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.25 มีประสบการณ์ระหว่าง 1-3 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ตามล าดับ 
    5.2 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนระหว่างเรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน 

และหลังเรียน มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.44/ 91.32  
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
   5.3  ค่ าดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD 
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิ ช าชี พ ครู  วิท ย าลั ยบั ณ ฑิ ต เอ เซี ย  มี ค่ าดั ชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้  เท่ากับ 0.8763 แสดงว่า 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ของนักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.8763 หรือคิด
เป็นร้อยละ 87.63 
  5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิต  
มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

(  =22.88) และคะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ ( =48.60) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้  
     5.5 คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา 
(มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =4.23) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
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ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไป และด้านจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดี ( =4.27) รองลงมา คือ
ด้านแผนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่

ในระดับดี ( =4.25) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อยู่ใน

ระดับดี ( =4.17) ตามล าดับ 
      5.6 ความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาลัยบัณฑิต โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

( =4.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) รองลงมา คือด้าน
คุณ ลั กษณ ะอาจารย์ ผู้ ส อน  อยู่ ใน ระดับมาก 

( =4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( =4.24)  
 

6.  อภิปรายผลการวิจัย  
  6.1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) 
เท่ ากับ  82.44/91.32 ซึ่ งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ 
สม ฤดี  พิ พิ ธ กุ ล  (2559) ได้ ศึ กษ าก าร พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  5 โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ร่วมกับสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.07/84.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
และยั งสอดคล้ องกับ การศึ กษาของ Suyanto 
(1999) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตชนบท
ยอร์กยากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–5 รวม 664 คน 
พบว่า นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
   6.2  ค่ าดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD 
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต มีค่าดัชนีประสิทธิผลใน
การเรียนรู้  เท่ากับ 0.8763 แสดงว่า หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของ
นักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.8763 หรือคิดเป็นร้อยละ 
87.63สอดคล้องกับ เกษร ยันรัมย์ (2558) ได้ศึกษา 
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าประ
วิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่  4 
พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ  
มีค่ าเท่ ากับ  0.7161 แสดงว่านั ก เรียนมีความรู้
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เพ่ิมขึ้น 0.7161 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.61 และยัง
สอดคล้องกับ Armstrong (2003) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดกลุ่มนักเรียนโดย
ยึด เกณ ฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเป็นที ม 
(STAD) กับนักเรียน 47 คนที่ เรียนอยู่ในเกรด 12  
ที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม โดยใช้ต าราเรียน การ
อธิบาย การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียนกับ
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ จัดกลุ่มโดยใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน 2 
วิธี ดังกล่าว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและสะดวก
ต่อการเรียนสังคมศึกษาไม่แตกต่างกันและตาม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสอบถามของครูและ
นักเรียน พบว่า การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

( =22.88) และคะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ ( =48.60) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ วลัยภรณ์ อาดา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ล าดับโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของ
นักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน เตรียม
อุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษ า เขต  2 กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องล าดับโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ชุติมณฑน์ พ่ออามาตย์ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ
เอกสารประกอบการเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   6.4 คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา 
(มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีค่าเฉลี่ย

อยู่ ในระดับดี  ( =4.23) เมื่ อ พิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไป 
และด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดี 

( =4.27) รองลงมา คือด้านแผนการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ( =4.25) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน อยู่ในระดับดี ( =4.17) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ไชยยงค์ สืบสารคาม (2560) ได้ศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย พบว่า คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา 

(มคอ.3) โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.30) 
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 6.5 ความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( =4.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) รองลงมา 
คือด้านคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

( =4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น

ผู้ เรี ยน เป็ นส าคัญ  อยู่ ใน ระดับมาก  ( =4.24) 
สอดคล้องกับ ปิยวรรณ ปาโส (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านคิด
วิ เคราะห์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.67) และยังสอดคล้องกับ จิราภรณ์ แป้นสุข 
(2558) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิ ค  STAD ร่ วมกั บ บ ท เรี ยน บน เค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  1 โรงเรียนสตรีทุ่ งสง พบว่า  นั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

7. ข้อเสนอแนะ      
   ข้อ เสนอแนะจากผลการศึกษา  การ
น าไปใช้ และส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)  เท ค นิ ค  STAD เ พ่ื อ
น าไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอน ก่อนน าไปใช้ 
  7.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ด้วยการฝึกทักษะปฏิบัติ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ การท างาน
เป็นทีมอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  7.3 ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือกับเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น เทคนิค
การจัดทีมแข่ งขัน (Team Games Tournament: 
TGT) และเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation: 
GI)  และเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
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