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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาชัน้ บัญชีชนั้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 32 คน ทีไ่ ด้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวน 12 ชุด รวมใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้
12 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 40 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการ
วิจัย พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.87/79.69 (2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเท่ากับ
0.6317หรือคิดเป็นร้อยละ 63.17
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Abstract
The objective of this research were to develop mathematics learning package
activity based on cooperative learning STAD technique for level I accounting students
at Champasak Technical College, Lao PDR and assess their effectiveness compared
to the criteria set of 75/75.The sample group comprises of 32 Level I students enrolled
in the second semester of the accounting course in the academic year 2018 at
Champasak Technical College. The participating students were selected based on
random sampling. The tools used in the research included 12 learning package
activity through 12 hours. Learning achievement were assessed through a 40-answer
multiple-choice test. Data analysis uses basic statistics such as mean, standard deviation
and percentage. Analysis showed that the learning achievement effectiveness of the
mathematic learning package activity based on cooperative group learning STAD techniques
with 78.87/ 77.69 The effectiveness index of the STAD learning set is equal to 0.6317

บทนำ�
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ทำ�ให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบมี
แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำ�ให้สามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงประโยชน์
ต่อการดำ�รงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความสมดุลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นทำ�เป็น
แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา, 2551:1)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาและกำ�ลังมีความเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจสังคมในสภาพปัจจุบนั และความ
ต้องการของตลาดแรงงานทีต่ อ้ งการทรัพยากรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับชัน้ สูง

เพื่อประกอบเข้าใน กระบวนการพัฒนา ก่อสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
และเพื่อให้โอกาสครู และนักเรียนที่เรียนจบใน
ระดับชั้นกลางเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นสูง ดังนั้น
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อ
รองรับการพัฒนาชาติพฒ
ั นาสังคม ตอบสนองตาม
แผนยุทธศาสตร์ของชาติตามกฎหมายการศึกษา
(สปป. ลาว) พุทธศักราช 2550 กล่าวไว้ว่า การ
สร้างคนให้เปันคนที่มีความรู้ความสามารถ รู้คิด
คนอย่างสร้างสรรค์มวี ชิ าชีพ และมีสว่ นร่วมในการ
สร้างสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังดํารัสของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 84/น.ย.
ก็ได้กาํ หนดแผนว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ต้องผลักดัน
ให้ประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนาโดยรับประกันคุณภาพของการศึกษาทัง้
5 ด้าน คือคุณสมบัติศึกษา ปัญญาศึกษา แรงงาน
ศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา, 2551: 2) ชึ่งการศึกษาเป็นกระบวน
การเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
สังคม และการค้นคว้าทฤษฎี พฤติกรรม เพือ่ สร้าง
คนให้มกี ารขยายตัวรอบด้าน มีคณ
ุ สมบัติ ศีลธรรม
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ปฏิวตั ิ มีความรู้ ความสามารถ มีวชิ าชีพ มีสขุ ภาพดี
มีความศรีวไิ ลทางด้านจิตใจ มีศลิ ปะ มีระเบียบวินยั
มีน้ำ�ใจรักชาติ รักระบอบประชาธิปไตยประชาชน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของภารกิจปกปักรักษา
และพัฒนา ประเทศชาติ(กระทรวงศึกษาธิการ และ
กีฬา, 2551: 2) แผนการยุทธศาสตร์การศึกษา
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี
พ. ศ. 2544-2563 เน้นการสร้างประชากรลาวให้
เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ
และระบอบประชาธิปไตย ปรับปรุงระบบการศึกษา
แห่งชาติให้บรรลุมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อสร้างกำ�ลัง
แรงงานที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทํ า งานให้ มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งที่การยกระดับด้านคุณภาพ
เป็นสําคัญโดยนําเทคนิค วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทที นั สมัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษากาํ หนดการศึกษาเป็นภารกิจของ
ทุกคนในสังคมดังคํากล่าวที่ว่า “การศึกษามีการ
ขยายตัวโดยประชาชนเพื่อประชาชน” (กระทรวง
ศึกษาธิการ และกีฬา, 2543: 19) เป้าหมายการ
ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติแต่ปี พ.ศ. 2549-2558
พัฒนาการศึกษาต้องเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อตอบสนอง
ในการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม และทันสมัย
ทีละก้าว สร้างปัจจัยพืน้ ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมให้ยืนยง พัฒนาการศึกษาต้องให้มีลักษณะ
ชาติ วิทยาศาสตร์ ทันสมัย เพื่อให้ขยับเข้าใกล้กับ
มาตรฐานการศึ ก ษาของภาคพื้ น และสากล
ทีละก้าวทัง้ สอดคล้องกับความเป็นจริงของประเทศ
เรา สร้างคนลาวให้ได้รบั การพัฒนาอย่างรอบด้าน
เป็นพลเมืองดีมกี ารศึกษา มีความรู้ มีวชิ าชีพ มีความ
สามารถประดิษฐ์สร้าง และมีความกระตือรือร้น
ต่อการพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาตนเองให้มี
สุขภาพมีพลนามัยสมบูรณ์ มีคุณสมบัติ ศีลธรรม
ปฏิวตั ิ ขาวสะอาด เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
การพัฒนาประเทศชาติในศตวรรษใหม่ (กระทรวง
ศึกษาธิการ และกีฬา, 2549: 24) วิทยาลัยเทคนิค
วิชาชีพแขวงจำ�ปาสักเป็นสถาบันหนึ่งทางราชการ

ที่มีความสําคัญในการปฏิบัตินโยบายการศึกษา
เพื่อทุกคน มีหน้าทีให้บริการด้านการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ แต่การที่จะให้การบริหาร
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมจําเป็นที่จะจัดระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และการบริหารจัดการทีด่ ตี ามหน้าทีห่ ลัก
ทีส่ าํ คัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาทัง้ 7 งานคือ งาน
วิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน งานบุคลากร งาน
ธุรการ งานวิทยาลัยกับชุมชน งานสถานที่ และ
งานจัดตัง้ มหาชน (กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา,
2554: 25)
ปัจจุบนั สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในทุกสาขาวิชาเรียนยังพบความยุง่ ยาก
หลายประการเช่นปัจจัยด้านผู้สอนระดับความรู้
ความสามารถของครูต่ำ� ขาดทักษะในการเรียน
การสอนไม่ได้จดั กิจกรรมการเรียนร่วมในห้องเรียน
ไม่มีอุปกรณ์ในการสอนไม่มีห้องสมุดและ แหล่ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปัจจัยด้านผู้เรียน นักเรียน
ส่วนมากขาดความรู้พื้นฐานเดิม มีเจตคติทีไม่ดี
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ่อแม่ผู้ปกครอง
นักเรียนไม่ได้เอาใจใส่ต่อการเรียนของบุตรหลาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูที่จะนําไปสู่
การศึกษาเรียนรู้ไม่ดีภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้
บริหารโรงเรียนยังต่�ำ (กองประชุมครูสอนคณิตศาสตร์
ทัว่ วิทยาลัยเทคนิคในคัง้ วันที1่ 8 มิถนุ ายน 2561)
เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็น ผลต่อ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ
แขวงจำ�ปาสัก กรมอาชีวะศึกษา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และเห็นความสําคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำ�ปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยต้องได้ ศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ต่อไปว่า ปัจจัยด้านความรูพ้ นื้ ฐานเดิม
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ เจตคติตอ่ การเรียนคณิตศาสตร์
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พฤติกรรมการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับครูวา่ มีปจั จัยด้านใดบ้างทีม่ ี ความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
วิชาชีพแขวงจำ�ปาสัก กรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเรื่อง สมการ ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาถึงแม้ว่ามีนักศึกษาจำ�นวนหนึ่งสามารถ
แก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ทอี่ ยูใ่ นรูปของความสัมพันธ์
เชิงคณิตศาสตร์ได้แต่ยังคงมีนักเรียนจำ�นวนมาก
ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ปัญหาเพราะไม่
สามารถเปลีย่ นประโยคภาษาทีโ่ จทย์ก�ำ หนดให้เป็น
ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท�ำ ให้ผลการเรียน
ของนักเรียนต่ำ�นักเรียนมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องสมการและอสมการ
สาเหตุหนึ่งที่สำ�คัญที่ทำ�ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไม่ได้คือกระบวนการเรียนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพครูผู้สอนขาดความรู้หรือไม่ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อีกทั้ง
ไม่เห็นความสำ�คัญของกระบวนการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็น
ระบบ นอกจากนีน้ กั เรียนบางคนยังมีเจตคติทางลบ
ต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย
จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) เทคนิค STAD
(Student team achievementdivision) (Slavin,
1995: 5-6) เป็นเทคนิคที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ที่คละความสามารถ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย ครูน�ำ เสนอบทเรียนต่อทัง้ ชัน้ จากนัน้
นักเรียนภายในกลุม่ ร่วมกัน ศึกษาความคิดรวบยอด
ตลอดถึงกระบวนการต่างๆ ทีค่ รูน�ำ เสนอจนมัน่ ใจว่า
ทุกคนเข้าใจและมีความชำ�นาญในเรือ่ งนัน้ จึงทำ�การ
ทดสอบเป็นรายบุคคล ครูตรวจ และนำ�คะแนนของ
แต่ละคนไปหาคะแนนพัฒนาโดยเทียบกับคะแนน
ฐานของแต่ละคน นำ�คะแนนความก้าวหน้าของ
แต่ละคนไปหาคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดคะแนนผ่าน
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการ
ชมเชยผลงานกลุม่ ซึง่ ขัน้ ตอนการสอนประกอบด้วย
1) ขั้นสอน (Teach) ซึ่งครอบคลุมทั้งการนำ�เข้าสู่
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บทเรียน (Opening) การพัฒนาความรู้ใหม่
(Development) และการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
(Guided practice) 2) ขัน้ ฝึกปฏิบตั ิ (Team study)
3) ขัน้ ทดสอบ (Test) และ 4) ขัน้ การรับรองผลงาน
กลุ่ม (Grouprecognition) (Slavin, 1995: 7580) เมือ่ พิจารณางานวิจยั ทีส่ ลาวินนำ�เสนอ พบว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือในด้านหลักการจะช่วย
ส่งผลให้ ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ใน
ทุกรายวิชาซึง่ รูปแบบ STAD เป็นหนึง่ เทคนิคในการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือทีไ่ ด้ถกู นำ�ใช้ในการเรียนการสอน
มากที่สุด (Slavin, 1995: 19-24) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Barbato (2000: 2113 - A) Mazyck
(2002: 1718 - A) และ Zakaria, Chin and
Daud (2010: 272-275)ที่ผลการวิจัย พบว่า
ผลการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
ผลการเรียนของกลุม่ นักเรียนทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และเช่นเดียวกันกับคะแนนเจตคติของนักเรียน
ที่มีต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยในประเทศไทย เช่น อุษา
ยิงนารัมย์ (2552: 102-105) ไมตรี พุทธขันธ์
(2555: 96) สมหมาย อัครศรีชยัโรจน์ (2555:
80 - 81) วิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี (2556: 99)
เพลินพรรณ พันธ์ณวงศ์ (2557: 105) เจตยุทธ
วงศ์ใหญ่ (2558: 126) เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว (2558:
67) ทิพย์รัตน์ มังกรทอง (2558: 110) พิสัย
พงษ์ธนู (2559: 91) สมศักดิ์ ฤทธิสิงห์ (2559:
97) ทีพ่ บว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลการเรียนหรือมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษา และใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค
STAD เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการทำ�วิจยั ครัง้ นีโ้ ดยหวังว่า
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จะเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น อันจะเป็น
พืน้ ฐานในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะศึกษาให้เป็น
คนที่มีคุณสมบัติดี ฝีมือเด่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง
สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
คือนักศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชีภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวง
จำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำ�นวน 8 สาขาเรียนคือการบัญชี การจัดการ
ธุรกิจ ไฟฟ้าเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ ช่างรถยนต์
การก่อสร้าง อาหาร การโรงแรม มี 16 ห้องเรียน
จำ�นวนนักศึกษา 508 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2561 จำ�นวน 1 ห้องเรียน 32 คน ที่ได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย ในการสุ่มจัดห้องเรียน
เป็นแบบคละความสามารถ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ กำ � หนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
รวบรวมข้อมูล วิธกี ารสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการ
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวโดยทำ�การทดลองชุดกิจกรรม จำ�นวน 12 ชุด
รวมใช้เวลาในการทดลองจำ�นวน 12 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD สำ�หรับนักศึกษาสาขา
การบัญชีชนั้ ปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ จำ�นวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบนักเรียนก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธสี ร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั สร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2549 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สมการโดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับ
นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
วิชาชีพแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2. ศึกษาตำ�รา และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับ ความหมายของชุดกิจกรรม แนวคิดของ
ชุดกิจกรรม ประเภทของชุดกิจกรรม องค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรม ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
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3. ศึกษาตำ�รา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อที่นำ�มา
ประกอบในการจัดทำ�แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง สมการ
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยผู้วิจัยได้จัดทำ�ชุดกิจกรรมทั้งหมด 12
ชุดกิจกรรม โดยแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 6
องค์ประกอบ คือ 1) คำ�ชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) คูม่ อื ครูส�ำ หรับการใช้ชดุ กิจกรรมการ
เรียนรู้ 3) คู่มือนักศึกษาสำ�หรับการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4)แผนการจัดการเรียนรู้ 5) สือ่ การเรียนรู้
6) การวัดผลประเมินผล
5. สร้างแผนการเรียนรู้และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
6. นำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD ทัง้ 12 ชุดกิจกรรม
การเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ พร้อมทัง้ แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำ�แนะนำ�แก้ไขในส่วนที่
ยังบกพร่อง และนำ�มาปรับปรุงแก้ไข
7. นำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแบบทดสอบ ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 5 คน เพือ่ ตรวจสอบหาคุณภาพและความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
8. นำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสม มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาระดับความ
เหมาะสมพบว่า ชุดกิจกรรมมีค่าความสอดคล้อง
IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก = 4.50
9. นำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมมา
ปรับปรุงในส่วนที่พกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของ
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ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากนั้นนำ�ไปทดลองใช้เพื่อ
หาคุณภาพก่อนนำ�ไปใช้จริงโดยทดสอบกับนักศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มตัวอย่างและ
ภาคสนามกับนักศึกษา ไปทดลองใช้กับนักศึกษา
สาขาไฟฟ้าตัคนิค ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข
10. ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อทีป่ รึกษา เพือ่ นำ�ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวง
จำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1 ห้อง จำ�นวน 32 คน เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับ
นักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
จำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยหาคะแนน
ระหว่างเรียนของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดย
ใช้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และคะแนน
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใช้
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ค่าประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
แล้วคำ�นวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติขั้นพื้นฐานได้แก่ ค่าคะแนน (Mean:
) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และค่าร้อยละ
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ผลการวิจัย

STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2)
ของชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
คะแนนแบบฝึกหัดจากแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่
1

ชุดที่
2

ชุดที่
3

ชุดที่
4

ชุดที่
5

ชุดที่
6

ชุดที่
7

ชุดที่
8

ชุดที่
9

ชุดที่
10

ชุดที่
11

ชุดที่
12

คะแนน
รวม

คะแนน
ก่อน
เรียน

คะแนน
หลัง
เรียน

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(120)

(40)

(40)

รวม

239

248

271

253

265

249

253

250

261

244

253

243

3029

477

1020

เฉลี่ย

7.47

7.75

8.47

7.91

8.28

7.78

7.91

7.81

8.15

7.62

7.91

7.59

94.66

14.91

31.88

ร้อย
ละ

74.69

77.5

84.69

79.06

82.81

77.81

79.06

78.13

81.56

76.25

79.06

75.94

78.87

37.27

79.69

คะ
แนน

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับ
นักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
จำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เท่ากับ78.87 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ
79.69 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)

เท่ากับ 78.87/79.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำ�หนดไว้
คือ 75/75
2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวปรากฎผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาจำ�นวน 32 คน
จำ�นวนนักศึกษา
(n)
32

ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
2311

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) ของชุดกิจกรรมเท่ากับ 0.6317 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.17 แสดงว่านักศึกษามีคะแนนใน
การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.17

ทดสอบหลังเรียน
3201

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.6317

อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ าง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง สมการ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

บัญชีชนั้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยมีประเด็นที่
ค้นพบที่ควรนำ�มาอภิปราย ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์
เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษาสาขาการบัญชี
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 78.87/79.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
กำ�หนดไว้คือ 75/75 หมายความว่า ผู้เรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 78.87และได้คะแนนเฉลีย่ จากการ
ทำ�ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน 79.69 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กำ�หนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแสวงหา
คำ�ตอบด้วยตนเอง ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีความ
สนใจอยากรู้อยาก เห็นกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
ทำ�ให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ระบบมีขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมทัง้ ร่างกาย สติปญ
ั ญา สังคม และอารมณ์
ส่งเสริมความกล้าทำ�และกล้าแสดงออก ช่วยให้
นักศึกษาเกิดความพร้อม และกระตือรือร้นที่จะ
เรียนอย่างมีชีวิตชีวา ทำ�ให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่สูงขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสมหมาย
อัครศรีชยั โรจน์ (2555: 80 - 81) ได้ศกึ ษาการพัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรือ่ ง สมการเชิงส้น
ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบ
ว่า แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวสำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
77.21/76.09 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะทีส่ ร้างขึน้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีต่ งั้ ไว้
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สอดคล้องกับสมศักดิ์ ฤทธิสิงห์ (2559: 97) ได้
ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมือ
เทคนิค STAD สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสนพบว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองเพือ่ ประกอบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบมือเทคนิค STAD
สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
สน มีประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้
เท่ากับ 81.67/80.78 ชึง่ เป็นไปตามเกณทีก่ �ำ หนดไว้
ดังนัน้ การพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD จึงมีความเหมาะสม
ที่จะนำ�ไปใช้ในการวัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรม
เท่ากับ 0.6317 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.17 แสดงว่า
นักศึกษามีคะแนนในการเรียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.17
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำ�หรับนักศึกษา
สาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนี้ มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่าง
มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
เทคนิคจำ�ปาสัก วิเคราะห์หลักสูตรและคำ�อธิบาย
รายวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิดทฤษฏีในการจัด
ทำ�ชุดกิจกรรมโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
และประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และลักษณะเด่นของชุด
กิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีการสร้างอย่างเป็นระบบ
ตามกระบวนการของการวิจยั ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD
มีขนั้ ตอนการสอนคือ การนำ�เสนอบทเรียน การจัด
ทีมหรือการศึกษากลุม่ ย่อย การทดสอบย่อย การคิด
คะแนนความก้าวหน้า การยอมรับและยกย่องกลุม่
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ ชึง่ นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง
ทำ�ให้มที กั ษะในการแสวงหาความรูพ้ จิ ารณาข้อมูล
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เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียน แสดง
ความคิดเห็น ฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้เรียนได้
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
นักเรียนเกิดความภูมใิ จในความสามารถของตนเอง
ที่สามารถช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถดำ�เนิน
กิจกรรมตามการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มรวมมือเทคนิค STAD ครูผู้สอน
ควรชีแ้ จงให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงบทบาทของตนเองและ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์
วิธีการดำ�เนินการการปฏิบัติตนการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจก่อน
การดำ�เนินการจัดการเรียนรู้
1.2 ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาทำ � กิ จ กรรม
ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือ
แนะนำ�ถ้านักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ในบาง
กิจกรรมหรือไม่เข้าใจเนื้อหาของชุดกิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผล
ต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ รวมมือเทคนิค STAD
และมีผลต่อกับการเรียนของผูเ้ รียนเช่นความคงทน
ในการเรียนรู้ แรงจูงใจ ปัญหาและอุปสรรศเป็นต้น
2.2 ควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้แบบกลุม่ รวมมือเทคนิค STAD
ในทุกๆหน่วยการเรียนรูใ้ นแต่ระดับชัน้ เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
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