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บทคดัยอ่ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2)  เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลัง เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   3) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  39 
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้มาโดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  จ านวน 8 แผน  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จ านวน 15 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  t-test (Dependent) และ  t-test 
(Independent)  

ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  83.23/81.85   2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับดีมาก 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  

Abstract 

 The purposes of this research were to :  1 )  develop the STAD learning management 
cooperative learning technique on computer subject of Data Communications and Computer 
Network for grade 4 students to have a required efficiency of 80 / 80 , 2)  compare the learning 

                           1 นักศกึษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
                     2 อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   3 ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร    



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

177 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

achievement on the Data Communications and Computer Network of the before learning  and after 
learning with the STAD learning management  cooperative learning technique ., 3) examine students’ 
satisfaction learning with the STAD learning management  cooperative learning technique. The 
sampling group of 39 in grade 4 students at Anuban kamphaengphet school,   in the Second semester 
of 2018, obtained by using the  Purposive sampling .  The instruments used in the study were :   8 
plans of the STAD learning management  cooperative learning technique .   a 40   item 4  –  choice 
achievement  , and  a 15  –  item on satisfaction with the  STAD learning management  cooperative 
learning technique. The statistic used in the stud were percentang, mean,  standard deviation, and t-
test (dependent and independent samples)  

         The research results were as follows 1 .  The developed less plans using the STAD learning 
management a cooperative learning technique entitled  “  Data Communications and Computer 
Network” , had effectively of  83.23/ 81.85    2.  The students who learned using the STAD learning 
management  cooperative learning technique, showed gains in learning achievement computer 
subject Data Communications and Computer Network  from after learning higher than before learning 
at the . 0 5  level of significance. 3.  The students’  satisfaction to the computer subject Data 
Communications and Computer Network with STAD learning management cooperative learning 
technique as whole at a high very level. 

Key words : learning and group collaboration STAD 

ความเปน็มาและความส าคญั 
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น  ไม่ว่า

จะเป็นเพศใด  วัยไหน  หรือแม้แต่การประกอบอาชีพในด้านต่างๆ  ส่วนใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องท างานที่มี คอมพิวเตอร์
เข้ามาเก่ียวข้องด้วยกันทั้งน้ัน  โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ร่วมกับการเรียน
ของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน   ทั้งน้ีท าให้ในแต่ละโรงเรียนได้มีรายวิชาที่เปิดสอน เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา  
จึงส่งผลให้การเรียนการสอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ หลากหลาย  มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง  และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน   

ดังน้ันในรายวิชา  คอมพิวเตอร์  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4  จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป  จะเป็นเน้ือหาที่เป็นทฤษฎี  ยังไม่มีการลงมือ
ปฏิบัติหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  จากการสังเกตของครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนว่า  นักเรียน
บางคนไม่มีความตั้งใจและไม่ให้ ความร่วมมือในการเรียนการสอน  ชอบคุยกัน  หยอกล้อกัน  เม่ือให้ท าแบบทดสอบก็
ท าไม่ได้  เพราะไม่เข้าใจเน้ือหา  จึงส่งผลให้การเก็บสอบของนักเรียน  มีคะแนนในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์  จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบกลุ่ม ร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการสอนด้วย วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้  เทคนิค  Student Team 
Achievement Division (STAD)  มาใช้สอนในรายวิชา  คอมพิวเตอร์ เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เน่ืองจากการใช้เทคนิค STAD  น้ีจะเป็นการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้เน้ือหาในบทเรียนด้วยตนเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันหาค าตอบของ
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ค าถามที่ครูผู้สอนได้แจกให้  ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด ความเข้าใจกับเน้ือหาและได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน  
ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง  เม่ือถึงเวลาท าแบบทดสอบก็
สามารถท าคะแนนได้มากขึ้น อีกด้วย    ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ 
เทคนิค  Student Team Achievement Division (STAD)  จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใน
เน้ือหา  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ได้ดียิ่งขึ้น   

  ดังน้ันผู้วิจัยจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในรายวิชา  คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้วย
การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค  STAD (Student Team Achievement Division) 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
     1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80     
     2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่ อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ   โดยใช้เทคนิค STAD  
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STAD เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

สมมติฐานการวิจัย         
  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  STAD  วิชา 
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ในครั้งน้ีมีสมติ
ฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

     1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80                         
     2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนด้วยวิธีการการเรียนแบบ
ร่วมมือ STAD 

     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STAD เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ขอบเขตการวิจัย 
           ขอบเขตเนื้อหา 
              1. เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รายวิชา  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซ่ึงน าเสนอ
เน้ือหา  8  เรื่อง  ดังน้ี  

1. ความหมายและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์       
4. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
5. ความหมายและประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต     
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6. ค าที่ควรรู้เก่ียวกับอินเตอร์เน็ต   
7. บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต                      
8. ปุ่มและค าสั่งเบื้องต้นในเว็บไซต์ 

      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 189 คน  
           กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 1 
ห้องเรียน จ านวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
       ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
        ตวัแปรตน้   ได้แก่ การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  
        ตวัแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

วิธดี าเนนิการวจิยั  
          การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ และขั้นตอนดังต่อไปน้ี      
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
     2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
     3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
     4. เก็บรวบรวมข้อมูล    
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง   
           ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่เรียนวิชา เรื่อง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร   ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  จ านวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 189  คน   
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร   ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซ่ึงได้มาโดยการเจาะจง (Purposive sampling )  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  จ านวนนักเรียน 39 คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
           เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งน้ี มี  3  ชนิด  ประกอบไปด้วย 
           1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน 8 แผน  
           2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ านวน   40  ข้อ    
           3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับจ านวน 15 ข้อ  
การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิยั   
          1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  8  แผน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน  ดังน้ี    
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              1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
              1.2 ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎีและ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD       
              1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมง  
              1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณา ตรวจสอบ  เสนอแนะ  
แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ   ของอาจารย์ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  
              1.5  น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจสอบให้คะแนน มาตราส่วน ประมาณค่า  3 ระดับ  ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม     

                        เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ให้ 2 คะแนน         
    เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง ให้  1  คะแนน     
    เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย ให้  0   คะแนน     
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย    1.34 - 2.00   หมายถึง เหมาะสมมาก      
    ค่าเฉลี่ย    0.67 - 1.33   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง      
    ค่าเฉลี่ย    0.00 - 0.66   หมายถึง เหมาะสมน้อย     
               1.6 หาค่าเฉลี่ยของการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แปลผลใช้
ลักษณะมาตราส่วนประมานค่า 3 ระดับ ดังน้ี  

เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ให้ 2 คะแนน         
  เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง ให้  1  คะแนน     
  เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย ให้  0   คะแนน    

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย    1.34 - 2.00   หมายถึง เหมาะสมมาก      
    ค่าเฉลี่ย    0.67 - 1.33   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง      
    ค่าเฉลี่ย    0.00 - 0.66   หมายถึง เหมาะสมน้อย     
         2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน  ดังน้ี    
             2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
             2.2 วิเคราะห์ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
             2.3 ศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
             2.4 เขียนข้อสอบแบบเลือกตอบจากเอกสาร  ต ารา เทคนิคการสอนและ รูปแบบการเขียนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ     
             2.5 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ จากตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างข้อสอบ ให้ครอบคลุมเน้ือหาและ
ตัวชี้วัด สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สร้างข้อสอบ แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ    
             2.6 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจ านวนที่ก าหนด  
             2.7  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามตารางสร้างข้อสอบข้างต้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้พิจารณา
ตรวจสอบ เสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ   และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี      
   ให้คะแนน  +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
   ให้คะแนน   0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้      
   ให้คะแนน  -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้    
            2.9 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามของแบบทดสอบกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใช้สูตร เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
           2.10  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง  จ านวน 30 คน แล้วน าข้อสอบมาตรวจให้ คะแนน   
        3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังน้ี  
             3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เน้ือหา  ทฤษฎีและขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ    
            3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นการวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 4  ด้าน คือ ด้านเน้ือหา ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
สอน ด้านการวัดประเมินผล การให้ความหมายของคะแนน ดังน้ี  
                          5    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
                          4    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
                          3    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง     
                          2    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย     
                          1    หมายถึง  ความพึงระดับพอใจอยู่ในน้อยที่สุด    
            3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อค า ถามและความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามประเด็น หลักที่ต้องการวัด และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า      
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          1. ก่อนด าเนินการทดลองผู้วิจัยท าการชี้แจงเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน เข้าใจ   
          2.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  
          4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นแบบทดสอบและแบบวัดฉบับเดียวกับฉบับที่ใช้ทดสอบวัดก่อนเรียน น าผลไปใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียน   
         5. น าขอ้มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
การวเิคราะหข์อ้มลู   
     ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังน้ี    
      ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   
       ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร     t – test (Dependent Sample)    
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       ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจ  

 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
(STAD)  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
       ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD    
       ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (E1 /E2) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

ประสทิธภิาพด้าน คะแนนรวม E1/E2 

งานกลุม่, 
ทดสอบยอ่ย 

รอ้ยละ คะแนนทดสอบ
หลงัเรยีน 

รอ้ยละ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD 

2,597 83.23 1,277 81.85 83.23/81.85 

   จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ได้คะแนน
จากการท า แบบทดสอบย่อย  และงานกลุ่ม รวม  2,597 คะแนน จากคะแนนเต็ม  3,120  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
83.23 คะแนนแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้คะแนนรวม  1,277  คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,560  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  86.21  ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)  จึงมีประสิทธิภาพ  (E1 /E2 ) เท่ากับ  
83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD   

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน N X S.D. t df p 

ก่อนเรียน 39 28.02 2.58 
16.27 38 0.00 

หลังเรียน 39 32.74 2.13 

*p<.05 

จากตารางที่ 2  พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) พบว่า
ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t =16.27 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   

 ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจ ต่อการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

รายการประเมิน เฉลีย่ S.D. สรปุความ
เหมาะสม 

ดา้นเนื้อหา 
1. การน าเสนอเน้ือหาที่เรียนมีรูปแบบชัดเจนไม่สับสน เข้าใจง่าย 

4.46 
 

0.78 
 

มาก 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้เรียน 4.56 0.75 มากที่สุด 

3.ครูผู้สอนมีวิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 4.35 0.81 มาก 
ดา้นกิจกรรมการเรยีนการสอน 
4. นักเรียนชอบที่ได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันท างาน 

 
4.41 

 
0.84 

 
มาก 

5. นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.38 0.74 มาก 

6. นักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีและได้แสดงความ
คิดเห็น 

4.38 0.85 มาก 

7. นักเรียนพอใจที่ได้สร้างผลงานด้วยตนเอง 4.66 0.66 มากที่สุด 

8. นักเรียนภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม 4.46 0.71 มาก 
จากตารางที่ 3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมมือ (STAD)  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี  รองลงมา  
เอกสารประกอบการเรียนความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่เรียนและน่าสนใจ  และข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ มีวิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 

สรปุผลการวจิยั 
  การวิจัยเรื่อง เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD)  
เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งน้ีผู้วิจัยขอสรุปผลตาม
ขั้นตอน ดังน้ี    
           1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
           2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) มีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคือ
จัดการเรียนการสอนร่วมมีค่าเฉลี่ย คือ 28.02    มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนคือ 32.74 
          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมมือ (STAD) เท่ากับ 4.46 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี รองลงมา 
เอกสารประกอบการเรียนความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่เรียนและน่าสนใจ และข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ วิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 
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อภปิรายผล 
          จากผลการวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ (STAD)  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี    
           1.ประสิทธิภาพของกระบวนการจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้คะแนนจากการท า แบบทดสอบ
ย่อย และงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.23 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.21 ดังน้ัน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) จึงมีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากับ 83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.02 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
32.74 เม่ือน าคะแนนมาเปรียนเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนแบบร่วมมือ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนเป็นวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้ช่วยเหลือกันซ่ึงท าให้
นักเรียนมีความสนใจในเน้ือหาที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ 
นิลบล เครื่องจันทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ท าการสอนโดยวิธีสอนแบบ STAD ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับมากที่สุด  

ขอ้เสนอแนะ 

     1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    
     2. ควรศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่าแต่ละวิธีการสอนมี
ข้อแตกต่างกันอย่างไร และจะน าไปพัฒนาต่อไปอย่างไร  
    3. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปใช้กับเน้ือหาอ่ืนใน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นต่าง ๆ 
ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาวิธีการสอนน้ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเน้ือหาใด ระดับชั้นใด  
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          ผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) กับการเรียนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์, รายงานการวิจัย: เว็บไซต์การเรียนรู้ 
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