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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนเรียนและหลังโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ขอบเขตประชากร 
ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ทั้ง 5 สาขาวิชา 
จ านวน 132 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มจับฉลากสาขาวิชา (Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยสถิติการแจกแจงโดยการทดสอบค่าที  (t–test) แบบ dependent 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
มีผู้ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนรู้มีผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.83 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มี
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้อยู่ในระดับเกณฑ์การศึกษาระดับปานกลาง 
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           2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอยู่ในระดับดี (คะแนนรวม 16.17) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบว่า ด้านมีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็น
ระบบเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ มีความกระตือรือร้นในการท างาน รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ตามล าดับ 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 การพัฒนาบุคคลในประเทศให้เป็นผู้ช านาญเฉพาะด้านไม่ว่าด้านใดก็ตาม ผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเพราะจะสามารถสรุปความรอบรู้ ความสัมพันธ์ ( relation) ของสิ่ง
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ (model) ทางคณิตศาสตร์ และน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป คณิตศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทั้งในด้านชีวิตประจ าวัน
และด้านอื่นๆ การใช้เหตุผลซึ่งต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานทั้งสิ้น (ยืน ภู่วรวรรณ อ้างถึงในภัทรกุล 
จริยวิทยานนท์ และคณะ, 2553) ในปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมีวิธีการแก้ปัญหาโดย
อาศัยหลักของเหตุและผล อาศัยรูปแบบ(model) ความคิดทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
วิชาคณิตศาสตร์จะมีความส าคัญอย่างมาก แต่จากการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เห็นได้จากผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 32.40 คะแนน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 26.59 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2558)  ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ใน
ภาพรวมพบว่าคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามากเนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  50 ซึ่งไม่
ต่างจากคะแนนในทุกๆ ปีที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับรายวิชาอื่นทั้ง 8 รายวิชา พบว่ารายวิชาคณิตศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ ากว่าวิชาอื่นเกือบทุกวิชา จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่
บรรลุผลมีหลายประการ อาทิเช่น ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  ไม่เข้าใจผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ยึดติดกับการสอนแบบเดิม จนส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ท าให้
นักเรียนส่วนใหญ่ยังเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ไม่ลึกซึ้งเพียงพอและสาเหตุหนึ่งมาจากนักเรียนบางส่วนมี
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก เรียนไม่สนุก น่าเบื่อ นักเรียนขาด
ความสนใจในการเรียน (จันทิพา สุริยันต,์ 2545) 
           ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ให้นักเรียน
รู้จักวิธีคิด และมีทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทักษะในชีวิตประจ าวันได้ การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา



คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะถือได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นหัวใจของการ
เรียนแต่การเรียนการสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก สาเหตุ
เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ และนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนเรียนอยู่ และที่ส าคัญนักเรียนยังขาดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ไม่สามารถตีความ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ กับสิ่งที่โจทย์ถาม ท าให้
ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นแก้โจทย์ปัญหาอย่างไร และจะต้องใช้วิธีการใดในการคิดค านวณหาค าตอบที่ถูกต้อง 
(สมจิตร ก าเนิดผล, 2546: 3) ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องมีการวางแผน ด้วยกระบวนการและวิธีการที่
หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ซึ่งเทคนิคการ
สอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้โจทย์ปัญหาที่ต้องอาศัย
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลักคือ วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
เทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมความสามารถใน การแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วน ท าให้
นักเรียนท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายอันจะเป็นผล
ให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล และเทคนิค KWDL ที่น ามาใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาสติปัญญา พัฒนาทักษะการคิด พัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะถ้าจัดให้เรียนรู้ด้วยการฝึกทางาน
เป็นกลุ่มจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นนัก
แก้ปัญหาที่ดีต่อไปได้ และเมื่อน ามาใช้ร่วมกับการจัดการแผนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้วิธีแบบจัดกลุ่มผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ประมาณ 4-5 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่ง ปานกลาง และคนอ่อน เพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นกลุ่ม เกิดความสามัคคี และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
จากการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมกลุ่ม ซึ่งการสอนกันเองของผู้เรียนท าให้เกิดความสบายใจ และรับรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD อัน
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาที่ดี และส่งผลให้นักเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ STAD  



 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังโดยใช้เทคนิค 
KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD     
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ และพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD     
 
 
 

 
 
ภาพที่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของผู้เรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูงกว่าก่อนเรียน  
 3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของผู้เรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับ
ดี 

นิยามศัพท ์
 1. เทคนิค KWDL หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่น าการอ่านมาเป็นแนวทางช่วยใน การวิเคราะห์
โจทย์เพื่อหาค าตอบ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
  ขั้นที่ 1 รู้อะไรบ้างจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  
  ขั้นที ่2 หาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไรและมี วิธีการอย่างไร  



  ขั้นที ่3 ด าเนินการอย่างไรเพื่อหาค าตอบ ตามที่โจทย์ต้องการ  
  ขั้นที ่4 เรียนรู้อะไร อะไรที่สรุปได้เป็นความรู้ 
 2. วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) หมายถึง วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีลักษณะเน้นการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มมากกว่าการแข่งขันกันตัวต่อนักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกฝนกันใน
กลุ่ม ไม่มีการแข่งขันแต่ใช้แบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาสอบรายบุคคล บันทึกคะแนน และน าคะแนน
รายบุคคลรวมเป็นคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม โดยให้รางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด   
 3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียน ช่วยเหลือกันและกันโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน 4-5 
คน โดยความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  1) ขั้น
น าเข้าสู่บทเรียนแจ้งวัตถุประสงค์ 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยนักเรียนช่วยกันค้นหา
สิ่งที่โจทย์ก าหนด (K)  ผู้เรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบว่าคืออะไรและมี วิธีการอย่างไร (W) ผู้เรียน
ช่วยกันด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (D) ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้โจทย์ปัญหา (L) และ 4) ขั้นวัดผล
ประเมินผล การทดสอบรายบุคคล มอบรางวัลส าหรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 
 4. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทาง ภาษามือ และการปฏิบัติเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 
โดยครูเป็นผู้ประเมินทุกแผนที่มีการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาสรุปพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
1. การเรียนแบบร่วมมือแบบร่วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    (Student Team Achievement Division หรือ STAD) 
 หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือที่ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ กลุ่มละ 4 คน ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 
1 คน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียน
กลุ่มใหญ่ทั้งชั้น 
 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบาย
ให้นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการท ากิจกรรม 
 3. ขั้นทดสอบย่อย นักเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกัน 
 4. คิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนที่นักเรียนท าได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วน าคะแนนรายบุคคลไปแปลงเป็น
คะแนนกลุ่ม 



 5. ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดท าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน 
จะได้รับค าชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดท าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับค าชมเชยทั้งกลุ่มสิ่งที่จะ
เป็นที่ครูจะต้องตระหนักถึง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบ STAD มี 
2 ประการคือ  
 1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal) เงื่อนไขนี้เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
จ าเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนใน กลุ่มได้ทราบเป้าหมายของกลุ่มในการร่วมมือกนัท างาน ถ้าปราศจากเงื่อนไข
ข้อนี้งานจะส าเร็จไม่ได้เลย 
 2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองเท่าๆ กับรับผิดชอบต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มจะได้รับการชมเชยหรือได้รับคะแนนต้อง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากคะแนนรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะน าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มของกลุ่ม
โดยใช้ระบบ กลุ่มสัมฤทธิ์ นั่นเอง ทั้งสองเงื่อนไขนี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
   1.1  หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบ STAD  
                    ในการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นั้น สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 5 
ประการดังต่อไปนี้ 
         1.การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent)  นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเอง
จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้อื่นในการที่จะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ กล่าวคือ "ร่วมเป็นร่วมตาย"  วิธีการที่จะท าให้เกิด
ความรู้สึกเช่นนี้อาจจะท าได้โดยทาให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ถ้านักเรียนท าคะแนนกลุ่มได้สูงแต่ละคนจะ
ได้รับรางวัลร่วมกัน ประเด็นที่ส าคัญก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องท างานกลุ่มให้เป็นผลส าเร็จ ซึ่ง
ความส าเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความส าคัญหรือ
ความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว 
      2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face Interaction) เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันเชิงบวก มิใช่วิธีที่จะท าให้เกิดผลอย่างปฎิหาริย์แต่ ผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันนั้น 
จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD นั้น การสรุปเร่ืองการอธิบาย การขยายความในบทเรียนที่เรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเป็น
ลักษณะสัมพันธ์ของการติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ดังนั้นจึงควรมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี 
ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
      3. การรับผิดชอบงานกลุ่มของกลุ่ม (Individual Accountability at Group Work) การจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD จะถือว่าไม่ส าเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้เรียนรู้เรื่องในบทเรียนได้ทุกคน หรือ
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้ได้เรียนรู้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่
ละคนเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนไม่เก่ง บางทีครูอาจจะใช้วิธีทดสอบสมาชิกในกลุ่ม



เป็นรายบุคคลหรือสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้ตอบ ด้วยวิธีดังกล่าวกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้
และช่วยกันท างาน มีความรับผิดชอบต่องานของตนเป็นพื้นฐาน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจและรู้แจ้ งในงานที่
ตนเองรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จของกลุ่มตามมา 
       4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Social skills) นักเรียนทุกคนไม่ได้มาโรงเรียน
พร้อมกับทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยนักเรียนในการ
สื่อสารการเป็นผู้น า การไว้ใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา ความขัดแย้ง ครูควรจัดสถานการณ์ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูควรสอบทักษะและมีการประเมินการทางานของกลุ่มนักเรียนด้วย การที่จัด
นักเรียนที่ขาดทักษะในการทางานกลุ่มมาทางานร่วมกันจะทาให้การทางานนี้ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการที่จัดให้นักเรียนมานั่งทางานเป็นกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจุดนี้
เป็นหลักการหนึ่งที่ทาให้นักเรียนที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แตกต่างจาการเรียนเป็นกลุ่ม
แบบเดิมที่เคยใช้กันมานาน จากทักษะการทงานกลุ่มนี้เองที่จะท าให้นักเรียนช่วยเหลือ เอื้ออาทรในการถ่าย
ถอดความรู้ซึ่งกันและกัน และมีการร่วมมือในกลุ่ม ดังนั้นทุกคนจึงเกิดการเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในการ
ท างานให้กลุ่มได้รับความส าเร็จ 
      5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การให้นักเรียนมีเวลาและ
ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มท างานได้เพียงใด และสามารถใช้ทักษะสังคมและมนุษยสัมพันธ์ได้
เหมาะสม กระบวนการกลุ่มนี้จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มท างานได้ผล ในขณะที่สัมพันธภาพในกลุ่มก็จะ
เป็นไปด้วยดี กล่าวคือ กลุ่มจะมีความเป็นอิสระโดยสมาชิกในกลุ่ม สามารถจัดกระบวนการกลุ่มและ
สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนที่เป็นผู้สังเกตจะช่วย
ให้กลุ่มได้ด าเนินการได้เป็นอย่างดีและประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เทคนิคการสอนแบบ KWDL   
  การสอนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ได้พัฒนาขึ้นโดย Ogle (1989) เพื่อใช้สอนและ
ฝึกทักษะทางการอ่าน และต่อมาได้พัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น โดย Carr และ Ogle ในปีถัดมา (1987) โดยยังคง
สาระเดิมไว้ แต่เพิ่มการเขียนผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรื่องที่อ่าน และมีการ
น าเสนอเรื่องจากผังอันเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟัง และการอ่าน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสอนทักษะภาษา แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆที่มีการ
อ่านเพื่อท าความเข้าใจ เช่น วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพราะว่าผู้เรียนจะได้รับการ
ฝึกให้ตระหนักในกระบวนการการท าความเข้าใจตนเอง  การวางแผนการตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความ
เข้าใจในตนเอง การจัดระบบข้อมูล เพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการฝึก
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอ โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอบ 4 ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมี
อะไรบ้าง  



 ขั้นที ่2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่นักเรียนต้องการรู้  
 ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์ต้องการ 
หรือ สิ่งที่ตนเองต้องการรู้  
 ขั้นที ่4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  
 ส าหรับการแก้โจทย์ปัญหานั้น ขั้นตอน W จะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของกลุ่มในเรื่องที่โจทย์ถามว่า
ค าถามคืออะไร และค าถามนั้น หมายความว่าอะไรส่วนขั้นตอนที่ว่าต้องการรู้อะไรนั้นอาจเกี่ยวข้อง  กับการ
ตัดสินใจของนักเรียนในการวางแผนจะแก้ปัญหา พวกเขาอาจตกลงกันว่าจ าเป็นต้องไปหาข้อมูล และต้อง
ตัดสินใจว่าจะไปหากแหล่งข้อมูลที่ไหนหรือบางครั้งอาจต้องท าโพล หรืออาจต้องไปคุยกับใครๆ หรืออาจ
ต้องการท าการวัด ท าการทดลองหรือต้องไปค้นคว้าจากหนังสืออุเทศต่างๆ L คือ ได้เรียนรู้อะไร ขั้นตอนนี้
ของ Ogle ให้นักเรียนอ่านในใจละบันทึกว่าได้รู้อะไรบ้าง แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง แล้วบันทึกไว้ขั้นตอนนี้ช่วย
ให้ ผู้เรียนได้ขัดเกลาและขยายความคิดเห็นทั้งกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน ในการแก้โจทย์
ปัญหา ขั้นตอน L นี้ประสงค์ให้ผู้เรียนบอก ค าตอบรวมทั้งอธิบายและชี้แจงถึงขึ้นตอนของการด าเนินการ
แก้ปัญหา พวกเขาอาจให้ผู้อื่นช่วยตรวจสอบเพื่อความแน่ใจหรือพวกเขาอาจพูด กันถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบของพวกเขาเองกลุ่มนักเรียนจะได้รับ การส่งเสริมให้เห็นผลสะท้อนและได้เขียนเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปที่ได้ เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่งอาจเขียนและพูดเกี่ยวกับ เรื่องวิธีการวาดภาพช่วยได้
อย่างไร หรือการที่พวกเขาได้ใช้กระบวนวิธีเดาและตรวจสอบอย่างไร เป็นต้น ผลการทดลอง พบว่า
นอกเหนือจากขั้นตอนของ Ogle แล้วได้เพิ่มขั้น ตอน D อีก 1 ขั้นตอน คือ ได้ท าอะไรไปบ้างสมาชิกของ
กลุ่มใช้แบบบันทึกขั้นตอนขณะที่ช่วยกันวางแผนและกระบวนการด าเนินงานที่พวกเขาได้ใช้ในขณะที่ทา
งานร่วมกันในการแก้ปัญหา ขั้นตอน D นี้ได้จัดไว้ในลาดับที่ 3 ก่อนขั้นตอน L มีการใช้โจทย์ปัญหาทดสอบ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มทั้งก่อนและหลัง การให้คะแนนงานกลุ่มได้ใช้ของ Charles, Lester และ O’Daffer 
(1986) โดยใช้ระดับคะแนนรวม 1 2 3 และ 4 ผลปรากฏว่า นักเรียนใน 2 ห้องเรียนที่ใช้การเรียนร่วมกลุ่มได้
ระดับคะแนนสูงกว่านักเรียนอีก 2 ห้อง เรียนที่ไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ เจตคติด้านบวกของการเรียนร่วมกลุ่ม
โดยใช้ KWDL เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา ยังมีข้อสนับสนุนต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น เด็กๆระบุว่าพวกเขามีความ
สนุกที่ได้ท างานร่วมกันมีความเชื่อมันมากขึ้นมีความสนใจเพิ่มขึ้นและมีความตื่นเต้นดี เด็กๆมีความ
ภาคภูมิใจในความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะข้อปัญหาที่ต้องการให้เหตุผล 2 ด้านขณะที่
คิดปัญหาเหล่านี้เด็กๆ จะใช้กลวิธีต่างๆรวมทั้ง การวาดภาพ ท าแผนภูมิ และใช้วิธีเดาแล้วตรวจสอบ ขณะที่
เด็กๆ ทางานกลุ่ม พวกเขาจะคอยตรวจสอบตัวเองบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคาตอบนั้นตรงกับค าถาม (quoted 
in Cooperative Problem Solving. 1977:482-486)  
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค KWDL จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีระดับขึ้นตอนการคิดอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะช่วยเป็นแรงเสริมที่ทาให้ผู้เรียนมีการถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ 
 
 



3. การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2547 : 96-98) กล่าวถึงการร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ว่า เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน โดยเฉพาะ Robert Slavin เป็นผู้
เผยแพร่แนวคิดและเทคนิควิธีดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนทุกสาระวิชาและทุก ระดับชั้น ซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ส าคัญแนวคิด เทคนิควิธี จัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับเทคนิควิธีสอนอื่นได้อย่างหลากหลาย เนื่อง  จากเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความ สามารถแตกต่างกันและช่วยกันเรียนรู้ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่นอกเหนือจากการน าผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ก็คือการพัฒนาทักษะทางสังคม การ
อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือพัฒนาซึ่งกันและกันด้วยความ  เต็มใจและพอใจ ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
(Slavin.1991) นอกจากนั้น กรีนเนอร์, ชูลแมน และสปันจิน (Greener, Schulman, and Spungin. 1992, 1989, 
1993, quoted in Slavin and other 1994) สรุปเสนอแนะไว้ว่าการที่นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันเรียนรู้ทุกคนจะมี
ส่วนร่วมในเนื้อหา วิชาที่เรียนมากขึ้น มากกว่าเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น การร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาระบบ
การท างานกลุ่ม    การท าความกระจ่าง การเปรียบเทียบคิดค้น ประเมินแนวคิดของตนเองเช่นเดียวกับการ
พัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การฟัง การลงข้อสรุปร่วมกันท าให้การเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น  เทคนิค 
KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล (Ogle 1986) ที่ต้องอาศัยทักษะ
การอ่านเป็นพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนต้องมีความสามารถในการอ่านก่อนจึง จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยเทคนิค KWL, KWDL, KWL plus วิธีการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหรือ
กระบวนการ KWDL มีขั้นตอนการด าเนินการเช่นเดียวกันกับ KWL เพียงแต่เพิ่มขั้น D ขั้นตอนที่3 คือ 
ขั้นตอนที่ 4 ซึ่ง KWDL มาจากค าถามที่ว่า K : เรารู้อะไร (What we know) หรือโจทย์บอกอะไรเราบ้าง 
(ส าหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) W : เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร (What e want to know) หรือโจทย์
ให้อะไร บอก อะไรบ้าง D : เราท าอะไร, อย่างไร (What we do) และหาค าตอบ หรือเรามีวิธีการอย่างไรบ้าง 
หรือมี วิธีด าเนินการเพื่อหาค าตอบอย่างไร L : เราเรียนรู้อะไรจากการด าเนินขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่ง
คือ ค าตอบสาระความรู้ และวิธีศึกษาค าตอบ และขั้นตอนการคิดค านวณ เป็นต้น การก าหนดขั้นตอนของ
เทคนิค KWDL การมีค าถามน าเพื่อให้แสวงหาข้อมูลและบันทึก ตามที่ต้องการในแต่ละขั้น จะช่วยส่งเสริม
การอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน ากระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอน
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านโจทย์ปัญหาของ นักเรียนทุกระดับชั้นจะมีปัญหามากที่สุด เนื่องจากการอ่าน
โจทย์ไม่เข้าใจชัดเจน วิเคราะห์โจทย์ไม่เป็น เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง นอกจากการคิดค านวณไม่เป็น 
ดังนั้นทุกขั้นตอนของเทคนิค KWDL ครูจึงต้องคอยแนะน าชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้ คิดพิจารณาและ
วิเคราะห์ให้หลากหลาย มากที่สุด แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ นักเรียนที่เก่งกว่าก็จะสามารถช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่าได้ การใช้เทคนิค KWDL ในการ
สอน คณิตศาสตร์ ครูต้องเตรียมแผนผัง KWDL เช่นเดียวกับเทคนิค KWL ในตอนเริ่มต้นบทเรียนที่ครู 
อธิบายโดยครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ท าความเข้าใจวิธีการสรุปแต่ละชั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูล ครบถ้วน



ที่สุด ซึ่งต้องมีแผนผัง KWDL ประกอบให้นักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนทุกคนด้วย นอกจากนั้นการฝึกท า
แบบฝึกหัดมีส่วนร่วม นักเรียนจะต้องมีแผนผัง KWDL ของตนเองเพื่อเติม ข้อความด้วยเช่นกัน แต่ควรให้
ใช้ร่วมกัน 2 คน ต่อ 1 ชุด จะเหมาะสมกว่าเพราะมุ่งเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน 
            การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ควรวัดผลด้วย  
แบบทดสอบแบบเลือกตอบเพียงอย่างเดียวหรือควรให้มีข้อสอบให้แสดงวิธีท าด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่อง  ยืนยัน
ได้ว่านักเรียนเข้าใจจริง ไม่ได้คิดลอกค าตอบของเพื่อนหรือน าวิธีท าของเพื่อนมาตอบ  ดังนั้นควรจะก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน การแสดงวิธีท า การอธิบายวิธีท าที่นอกเหนือจากค าตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL, KWDL หรือ KWL plus ในสาระวิชาอื่นๆ ควรมีการ ทดสอบในด้านความสามารถ
ในการใช้เทคนิคดังกล่าวในการเรียนรู้ด้วย เช่น ค าตอบหรือสาระใน ด้านรู้อะไรบ้าง (K) นักเรียนตอบ เขียน
มาได้ครบถ้วนครอบคลุมหรือมาก – น้อยแค่ไหน เป็นต้น ที่ นอกเหนือจากการให้แสดงวิธีท าในการคิด
ค านวณการแก้โจทย์ปัญหา จากการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคนิค KWDL จะเห็นว่า 
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้
เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็น ผู้มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ  เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียน  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นแนวทาง
หนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลซึ่งกันแลกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีสอนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-5 คน และร่วมมือกันคิดวิเคราะห์
ปัญหาคณิตศาสตร์ตามล าดับขั้นตอน และแสวงหาแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
ที่สุด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ที่สุด มุ่งส่งเสริมกระบวน การท างานกลุ่มและทักษะการนสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภายในกลุ่มมากขึ้น การศึกษาวิธีสอนนี้เพื่อให้ทราบแนวทางการสอนที่ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแนะแนวทางในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชุลีวันท์ หนูทอง (2558) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอน เรื่อง บท
ประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) และเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม อ าเภอเมืองปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัย
พบว่า 1) ชุดการสอน เรื่องบทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.06/87.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดการสอน เรื่องบทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่า



ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 
ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมากที่สุด 
          จิรากร ส าเร็จ (2551) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค 
KWDL สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 2) ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการ เรียน
คณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) มีผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 วิธีกับระดับความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า ต่อความสามารถ
ในการสื่อสารในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า 3.1) นักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูง มีความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  3.2) นักเรียนกลุ่มทดลองทั้งในกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปาน กลาง และระดับต่ ามีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง
บริหารธุรกิจ ทั้ง 5 สาขาวิชา จ านวน 132 คน 
 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มจับฉลากสาขาวิชา (Random Sampling)          
เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล 
        1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ โดยใช้เทคนิค KWDL 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD จ านวน 2 แผนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
          2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็น
แบบทดสอบอัตนัย 1 ฉบับ จ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
          3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ STAD 
 
 
 



การสร้างเครือ่งมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ โดยใช้เทคนิค 
KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
          1.1  ศึกษาการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากคู่มือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546 : 271-279) 
          1.2  ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL และแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เทคนิคSTAD  
          1.3  วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา  
          1.4  ก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้คือ 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)สาระการเรียนรู ้และกิจกรรมของผู้เรียนหรือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยแบ่งเป็น 4 คาบ 
          1.5  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD จ านวน 2 แผน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
          1.6  น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอค าแนะน าในเนื้อหาแต่ละขั้นตอน
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์ ความเหมาะสมของภาษา 
ความชัดเจนในการใช้ภาษา ความครอบคลุมและถูกต้องของเนื้อหาสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
ความเหมาะสมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
          1.7  จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้ 
          2.1  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          2.2  ศึกษาคู่มือแนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้ 
วิธีการคัดเลือกข้อสอบ 
          2.3  วิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษามาจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนื้อหาในแผนการ
จัดการเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาใช้ในการจัดท าข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



          2.4  สร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ตามแผนผัง KWDL ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้โดยวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้น KWDL  
          2.5  น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจากหัวหน้าแผนกสาขาวิชาแล้วไปทดสอบกับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน น าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาระดับความยาก (Difficulty 
Level) และค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 (สุวิมล ติรกานันท์, 2548.) ซึ่งค่าความยาก
ง่าย (p) อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.43 – 0.78 โดยคัดเลือกแบบวัดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไว้จ านวน 5 ข้อ  
         2.6  น าแบบทดสอบ จ านวน 5 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน มาหาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2538.) โดยใช้เกณฑ์ค่าความเชื้อมั่นตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.8 1 และน าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เหมาะสม จ านวน 5 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจัดพิมพ์และท าส าเนาแบบทดสอบที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
3.  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
        ผู้วิจัยด าเนินการสร้างสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD ของนักศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้ 
        3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการท างานกลุ่ม 
        3.2  น าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD ที่สร้างขึ้นเสนอต่อหัวหน้าแผนกสามัญ เพื่อพิจารณาด้านความครอบคลุมของพฤติกรรม ความ
เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน     
        3.3  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อความแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกสามัญ และคัดเลือกข้อที่
เหมาะสม จ านวน 5 ข้อ      
การรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
 3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน กับแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 



สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สถิติการแจกแจงโดย
การทดสอบค่าที  (t–test) แบบ dependent เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
 3.  ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
  เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
   คะแนน   18 - 20  ดีมาก 
   คะแนน     14 - 17  ด ี
   คะแนน     10 - 13              พอใช้ 
   คะแนน        0 - 9           ควรปรับปรุง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 
1.  วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิค KWDL  
     ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
     ตารางที่ 4.1  ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ย ผู้ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ 
ก่อนเรียน 4.35 14 58.33 
หลังเรียน 6.15 23 95.83 

 จากตารางที่ 4.1 คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 คะแนน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ า 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.15 คะแนน โดยมีผู้ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ า 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 
 
 
 



     ตารางที่ 4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                       STAD 
 
 

 จากตารางที่ 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้เท่ากับ 6.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.5 อยู่ในระดับเกณฑ์
การศึกษาระดับปานกลาง 
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว  แปรเดียวโดยใช้เทคนิค  
     KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
     ตารางที่ 4.3  ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ 
                       จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 

การทดสอบ N X S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 24 4.35 0.90   

หลังเรียน 24 6.35 1.27   

       จากตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ พบว่า 
ค่า Sig (0.000) มีค่าน้อยกว่าค่า t (7.277) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นั้นคือ ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือกล่าวได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.  ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
     ร่วมมือ STAD 
      ตารางที่ 4.4  พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการเรียนรู้แบบ  
                        ร่วมมือ STAD 
 
 
 

ค่าเฉล่ียผลการเรียนรู ้ คิดเป็นร้อยละ ระดับผลการ
เรียน 

ระดับเกณฑก์ารศึกษา 

6.15 61.5 2 ปานกลาง 

7.277 0.000 



พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 
(เฉลี่ย) 

S.D. 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3.33 0.47 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 3.50 0.50 
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3.17 0.37 
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ 3.67 0.47 
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 2.50 0.50 

คะแนนรวม 16.17  
เกณฑ์การประเมิน ด ี  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 
ร่วมกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักเรียนอยู่ในระดับดี (คะแนนรวม 16.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายพฤติกรรมพบว่า มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ ( x = 3.67, S.D. = 0.47) เป็นอันดับที่ 1 
รองลงมาคือ  มีความกระตือรือร้นในการท างาน ( x = 3.50, S.D. = 0.50)  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ( x = 3.33, S.D. = 0.47)  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ( x = 3.17, S.D. = 0.37)  
และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ( x = 2.50, S.D. = 0.50)   ตามล าดับ 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
สรุป 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
มีผู้ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนรู้มีผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.83 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้อยู่ในระดับเกณฑ์การศึกษาระดับปานกลางซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
        2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หรือกล่าวได้ว่า ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 
        3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอยูใ่นระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้  
 



อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรียนมีผู้ผ่าน
เกณฑ์การศึกษามากขึ้นแต่มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้อยู่ในอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เด็กไทยขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียนมีปัญหาด้านทักษะ/
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาไม่ประสบผลส าเร็จ และเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนมากที่สุดประยุกต์  
ซึ่งนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เพราะขาดความรู้ทักษะวิธีการแก้โจทย์ปัญหา จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
สิทธิพล อาจอินทร์ (2554: 2) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน ระดับที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาระดับโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า
ของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งปัญหาคุณภาพด้านการ 
คิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเป็นไปเช่นเดียวกันกับงานวจิัยของ โกวิท วงศ์
สุวรวัฒน์ (2556) ที่วิภาควิจารณ์ปัญหานี้ โดยได้พิจารณาจากรายงานความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก พ.ศ. 2555-2556 (The Global Competitiveness Report 2012-2013) ได้จัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน อยู่ในกลุ่มสุดท้ายอันดับที่ 8 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ าที่สุด 
และมองว่าการศึกษาไทยอาจต้องยอมให้เด็กคิดเอง ท าเองบ้างและกระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียนรวมทั้ง
สอนให้อ่านหนังสือเป็นด้วยไม่ใช่แต่ใช้ PowerPoint และอ่านจากต าราให้เด็กจดไปท่องจ าเท่านั้น ชูศักดิ์ 
ประเสริฐ (2556) ก็ยอมรับว่า การเรียนการสอนแบบที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจ าหนังสือแบบนกแก้ว
นกขุนทอง เพียงเพื่อน าไปสอบแข่งขันเลื่อนขั้นสูงขึ้น นอกจากไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่สามารถน ามา
ปฏิบัติ น ามาใช้ในชีวิตได้แล้ว ยังสร้างความเห็นแก่ตัว ที่จะต้องเป็นผู้ชนะในลู่แข่งขันทาง เรียนโดยรับ
ความรู้ เนื้อหา สูตรต่างๆ น าไปพักไว้ในหัว เพียงเพื่อรอวันสอบ ไม่มีการตกผลึกทางความคิด ไม่มีการ
สร้างสรรค์และจินตนาการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้าปล่อย
ไว้เรื้อรังผลที่ได้นับวันจะตกต่ าลงเร่ือยๆ 
         2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หรือกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ เรียนโดยใช้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สามารถก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้จริง ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ช่วยพัฒนาความสามารถในการ



แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เห็นได้จากการที่นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ตามขั้นตอน
ดังนี้ ขั้น K ซึ่งใน ขั้นนี้เป็นขั้นเตรียมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่อ่านว่ารู้อะไรบ้างแล้ว  ขั้น W 
เขียนสิ่งที่โจทย์ ต้องการรู้ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้ค า แนะน าช่วยเหลือเพื่อหาค าตอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอน ในการตัดสินใจวางแผนแก้ปัญหา ขั้น D เป็นขั้นตอนแสดงวิธีท าเพื่อที่จะหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา ซึ่งในขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์อย่างเป็นล าดับขั้นตอนจากขั้น  K และขั้น W มา
แสดงวิธีท า เพื่อหาค าตอบในขั้น D จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL ถูกกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาค าตอบได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ 
(2545:195 – 196) กล่าวว่าในการเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา  ผู้สอนจะต้อง
สร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่  4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1 ท า
ความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนปัญหา ขั้นที่ 3 ด าเนินการ แก้ปัญหา ขั้นที่4 
ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ ซึ่งตรงกับที่ โอเกิล (Ogle, 1986) ผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ที่กล่าวว่าการก าหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL การมีค าถามน าเพื่อให้คิดหาข้อมูลของค าตอบตามที่
ต้องการในแต่ละขั้น จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน ากระบวนการ
หรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เป็นวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง  นอกจากนี้การสรุป
กระบวนการคิดในขั้นตอน L ของการสอนด้วยเทคนิค KWDL จะช่วยให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดในการ
ท าโจทย์ในรูปแบบที่เคยท ามาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถท าโจทย์ปัญหาที่มีรูปแบบคล้ายๆ กันได้ดี
ยิ่งขึ้นและใช้เวลาน้อยลง เนื่องจากการสรุปจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่เรียนโจทย์ที่เพิ่งลง
มือท ากับการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชุลีวันท์ หนูทอง 
(2558) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอน เรื่องบทประยุกต์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (STAD) และเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพ
วงศาราม อ าเภอเมืองปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน เรื่องบทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (STAD) 
ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอยูใ่นระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  ซึ่งผลดังกล่าวอาจเกิดลักษณะของกลุ่มเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ  มีทั้งผู้ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ร่วมกันท ากิจกรรมหรือศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มี
ความรับผิดชอบในงานร่วมกันทุกคน มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงเกิดการช่วยเหลือกันอย่าง
แท้จริง เพื่อเป้าหมายและความส าเร็จของกลุ่ม ประกอบกับรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ท าให้
เกิดความสนุกสนาน ไม่จ าเจ นักศึกษาจึงมีความกระตือรือร้นที่จะท างานและเรียน การที่มีการช่วยเหลือกัน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาและเกิดผลงานของกลุ่มขึ้น  สมาชิกของกลุ่มจึงมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้อง



รับผิดชอบร่วมกัน จึงก่อให้เกิดบรรยากาศให้นักศึกษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2545 : 1) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียนได้ทดสอบย่อยเป็น
รายบุคคล คะแนนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนกลุ่ม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ตั้งใจเรียน และ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูสอนอย่างเข้าใจมากขึ้น ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่มประสบ  
ความส าเร็จจะต้องช่วยเหลือกันและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มท าให้ดีที่สุด การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD นอกจากจะมีการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย และน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มแล้ว การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการได้ทราบผลคะแนนสอบย่อยก่อนเรียนท าให้
ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าของตนเองในการเรียนรู้แต่ละครั้งซึ่งพยายามที่จะร่วมกันท าคะแนนกลุ่มให้
สูงขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคุ้นเคยกัน การร่วมมือกันเรียนรู้และช่วยเหลือกันอย่างจริงจังมากขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล พะยอมแย้ม (2541) ที่กล่าวว่าการได้รับรู้ผลการเรียนจะมีส่วนช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ถูกต้อง และถ้ารับรู้ผลส าเร็จก็สามารถน าความส าเร็จไปใช้ในการเรียนรู้คร้ังต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
        1.1 ก่อนการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนท ากิจกรรมต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อมทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และพื้นฐานเดิมของนักเรียนแต่ละคน ครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียน
เท่าๆ กันควร และท าความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิด
ปัญหา ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู ้              
        1.2 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ในช่วงคาบแรก ๆ นักเรียนไม่สามารถเขียนสรุป
กระบวนการคิดในขั้น L เนื่องจากนักเรียนคุ้นเคยกับการท าแบบฝึกหัดที่แสดงวิธีท าแล้วตอบเลย  ดังนั้นใน
ช่วงแรกครูจะต้องค่อย ๆ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพิ่มเติม และคอยเดินดูเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่
ยังไม่สามารถเขียนอธิบายได้อย่างชัดเจน 
        1.3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเปิดใจให้กว้างยอมรับความคิดเห็น
ที่แปลกแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งให้กา ลังใจ ชื่นชม และเสริมแรงให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศในห้องเรียน 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป   
          ควรมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบ KWDL เปรียบเทียบกับวิธีการเรียนรู้แบบอื่นๆ เพื่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ให้สูงขึ้นอีกและควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDLโดยใช้บูรณาการกับเทคนิคการสอนวิธีอื่นๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดย
ใช้เกม การใช้ผังกราฟิก เป็นต้น 
 
 



ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 1. การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติเนื่องจากผู้เรียนต้อง
เขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ครูจะต้องให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอ ครูจะต้องมีการวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่มี 
           2. การแก้ปัญหาภายในกลุ่มซึ่งผู้เรียนอาจยังมีประสบการณ์น้อย ทั้งนี้ผู้สอนควรให้ค าแนะน าในเรื่อง
การะดมความคิดจากหลายๆ คน เพื่อคิดหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลดี ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการวางกฎพื้นฐานในการระดมสมองไว้ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน เช่น ไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัดสินว่าความคิดใดดีหรือไม่ดี ถ้าใครคิดวิธีการอะไรได้ต้องกล้าพูดออกมา และอย่าอาย
ที่จะน าความคิดของคนอื่น มาผสมผสานกับความคิดของตน เพื่อสร้างเป็นความคิดใหม่  นอกจากนี้ยังต้องมี
การวางขั้นตอนในการระดมสมองให้เป็นล าดับ เช่น ก าหนดเวลาในการระดมสมอง ก าหนดให้มีคนจดวิธี
แก้ปัญหา เขียนสาเหตุของปัญหาท่ีต้องการจะแกใ้หเ้หน็ชัดเจน เป็นต้น 
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