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การพฒันาชดุกจิกรรมการเรียนรูท้างคณติศาสตรเ์รือ่ง สมการ โดยใช้การเรยีนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมอืเทคนคิ STAD กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก ่นกัศึกษาชัน้บัญชชีัน้ปทีี ่1 วทิยาลัยเทคนคิจำาปาสกั สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ภาคเรียนที ่2 ปกีารศกึษา 2561 จำานวน 32 คน ทีไ่ดม้าโดยการสุม่อยา่งงา่ย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 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 

คำาสำาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
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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 

บทนำา

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ทำาให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบมี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์
ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ทำาให้สามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงประโยชน์
ตอ่การดำารงชวีติและชว่ยพฒันาคณุภาพชีวติใหด้ขีึน้  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
มนษุยท่ี์สมบรูณ์ มคีวามสมดลุทัง้ทางรา่งกาย จติใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นทำาเป็น 
แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มคีวามสขุ (กระทรวงศึกษาธิการ และกฬีา, 2551:1)

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวเปน็ประเทศกำาลงัพฒันาและกำาลังมคีวามเจริญ
เติบโตของเศรษฐกจิสังคมในสภาพปจัจุบนัและความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานทีต่อ้งการทรพัยากรบคุคล
ทีม่คีณุวฒุกิารศึกษาในสาขาวชิาตา่งๆ ในระดับชัน้สงู 

เพื่อประกอบเข้าใน กระบวนการพัฒนา ก่อสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และเพื่อให้โอกาสครู และนักเรียนที่เรียนจบใน
ระดับชั้นกลางเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นสูง ดังนั้น
รฐับาลแหง่สาธารณรัฐ ประชาธปิไตยประชาชนลาว  
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาคนเพื่อ
รองรบัการพฒันาชาตพัิฒนาสงัคม ตอบสนองตาม
แผนยุทธศาสตร์ของชาติตามกฎหมายการศึกษา 
(สปป. ลาว) พุทธศักราช 2550 กล่าวไว้ว่า การ
สร้างคนให้เปันคนที่มีความรู้ความสามารถ รู้คิด
คนอยา่งสรา้งสรรคม์วีชิาชพี และมสีว่นรว่มในการ 
สร้างสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดังดำารัสของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 84/น.ย.  
กไ็ดก้ำาหนดแผนวา่ภายในปี พ.ศ. 2563 ต้องผลักดนั
ใหป้ระเทศชาตหิลดุพ้นออกจากความเปน็ประเทศ
ดอ้ยพฒันาโดยรบัประกนัคุณภาพของการศกึษาทัง้ 
5 ด้าน คือคุณสมบัติศึกษา ปัญญาศึกษา แรงงาน
ศกึษา พลศกึษา ศลิปศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร 
และกีฬา, 2551: 2) ช่ึงการศึกษาเป็นกระบวน
การเรยีนการสอน ทางดา้นวิทยาศาสตร ์ธรรมชาต ิ
สงัคม และการคน้ควา้ทฤษฎี พฤติกรรม เพ่ือสรา้ง
คนให้มกีารขยายตวัรอบดา้น มคีณุสมบัต ิศีลธรรม
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ปฏวัิต ิมคีวามรู ้ความสามารถ มวีชิาชพี มสีขุภาพด ี
มคีวามศรวีไิลทางดา้นจติใจ มศีลิปะ มีระเบียบวินยั 
มีน้ำาใจรักชาติ รักระบอบประชาธิปไตยประชาชน 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภารกจิปกปกัรกัษา 
และพฒันา ประเทศชาต(ิกระทรวงศกึษาธกิาร และ
กีฬา, 2551: 2) แผนการยุทธศาสตร์การศึกษา
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี  
พ. ศ. 2544-2563 เน้นการสร้างประชากรลาวให้
เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ  
และระบอบประชาธปิไตย ปรบัปรงุระบบการศกึษา 
แห่งชาติให้บรรลุมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อสร้างกำาลัง
แรงงานที่มีความรู้ความสามารถทำางานให้มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งที่การยกระดับด้านคุณภาพ
เป็นสำาคัญโดยนำาเทคนิค วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาการศกึษากำาหนดการศึกษาเป็นภารกิจของ
ทุกคนในสังคมดังคำากล่าวที่ว่า “การศึกษามีการ
ขยายตัวโดยประชาชนเพื่อประชาชน” (กระทรวง
ศึกษาธิการ และกีฬา, 2543: 19) เป้าหมายการ
ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 
พฒันาการศกึษาตอ้งเปน็ศนูยก์ลาง ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ในการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม และทันสมัย 
ทลีะกา้ว สรา้งปจัจยัพืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกจิ 
สังคมให้ยืนยง พัฒนาการศึกษาต้องให้มีลักษณะ
ชาติ วิทยาศาสตร์ ทันสมัย เพื่อให้ขยับเข้าใกล้กับ 
มาตรฐานการศึกษาของภาคพื้น และสากล 
ทลีะกา้วทัง้สอดคลอ้งกบัความเปน็จริงของประเทศ
เรา สรา้งคนลาวใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งรอบดา้น
เปน็พลเมอืงดมีกีารศกึษา มคีวามรู ้มวิีชาชพี มีความ
สามารถประดิษฐ์สร้าง และมีความกระตือรือร้น
ต่อการพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาตนเองให้มี
สุขภาพมีพลนามัยสมบูรณ์ มีคุณสมบัติ ศีลธรรม
ปฏวิตั ิขาวสะอาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
การพัฒนาประเทศชาตใินศตวรรษใหม ่(กระทรวง
ศกึษาธกิาร และกฬีา, 2549: 24) วทิยาลยัเทคนคิ
วิชาชีพแขวงจำาปาสักเป็นสถาบันหนึ่งทางราชการ

ที่มีความสำาคัญในการปฏิบัตินโยบายการศึกษา
เพื่อทุกคน มีหน้าทีให้บริการด้านการศึกษาและ
พัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ แต่การที่จะให้การบริหาร
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็น 
ธรรมจำาเป็นท่ีจะจัดระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และการบรหิารจัดการทีด่ตีามหน้าทีห่ลัก
ทีส่ำาคญัของโรงเรียนมธัยมศกึษาทัง้ 7 งานคอื งาน
วิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน งานบุคลากร งาน
ธุรการ งานวิทยาลัยกับชุมชน งานสถานที่ และ
งานจดัตัง้มหาชน (กระทรวงศึกษาธกิาร และกฬีา, 
2554: 25) 

ปจัจบัุนสภาพการจดัการเรียนการสอนวชิา
คณติศาสตรใ์นทกุสาขาวิชาเรยีนยงัพบความยุง่ยาก
หลายประการเช่นปัจจัยด้านผู้สอนระดับความรู้ 
ความสามารถของครูต่ำา ขาดทักษะในการเรียน  
การสอนไมไ่ดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรว่มในหอ้งเรยีน
ไม่มีอุปกรณ์ในการสอนไม่มีห้องสมุดและ แหล่ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปัจจัยด้านผู้เรียน นักเรียน 
ส่วนมากขาดความรู้พื้นฐานเดิม มีเจตคติทีไม่ดี 
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ่อแม่ผู้ปกครอง
นักเรียนไม่ได้เอาใจใส่ต่อการเรียนของบุตรหลาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูที่จะนำาไปสู่
การศึกษาเรียนรู้ไม่ดีภาวะผู้นำาทางวิชาการของ ผู้
บริหารโรงเรยีนยังต่ำา (กองประชมุครสูอนคณิตศาสตร์ 
ทัว่วทิยาลยัเทคนิคในคัง้วนัที1่8 มถินุายน 2561) 
เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นผลต่อ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา คณติศาสตร์ของนกัศกึษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ 
แขวงจำาปาสัก กรมอาชีวะศึกษา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และเห็นความสำาคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำาปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยต้องได้ ศึกษา
คน้ควา้วจิยั ตอ่ไปวา่ ปัจจยัดา้นความรูพ้ืน้ฐานเดมิ 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร ์
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พฤติกรรมการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่าง
นกัเรยีนกบัครวูา่มปีจัจยัดา้นใดบา้งทีม่ ีความสมัพนัธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัศกึษาสาขาการบัญช ีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยัเทคนคิ
วิชาชีพแขวงจำาปาสัก กรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเรื่อง สมการ ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาถึงแม้ว่ามีนักศึกษาจำานวนหน่ึงสามารถ
แกป้ญัหาคณติศาสตรที์อ่ยูใ่นรปูของความสมัพนัธ์
เชิงคณิตศาสตร์ได้แต่ยังคงมีนักเรียนจำานวนมาก 
ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ปัญหาเพราะไม่
สามารถเปลีย่นประโยคภาษาทีโ่จทยก์ำาหนดใหเ้ปน็
ประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรท์ำาใหผ้ลการเรยีน
ของนักเรียนต่ำานักเรียนมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องสมการและอสมการ
สาเหตุหนึ่งที่สำาคัญที่ทำาให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไม่ได้คือกระบวนการเรียนการสอน 
ไม่มีประสิทธิภาพครูผู้สอนขาดความรู้หรือไม่ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อีกทั้ง 
ไมเ่หน็ความสำาคญัของกระบวนการแกปั้ญหาทีเ่ปน็
ระบบ นอกจากนีน้กัเรยีนบางคนยงัมเีจตคตทิางลบ
ต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย

จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) เทคนิค STAD 
(Student team achievementdivision) (Slavin, 
1995: 5-6) เป็นเทคนิคที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 
ที่คละความสามารถ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ย ครนูำาเสนอบทเรยีนต่อทัง้ช้ัน จากนัน้ 
นกัเรยีนภายในกลุม่รว่มกัน ศกึษาความคดิรวบยอด  
ตลอดถงึกระบวนการต่างๆ ทีค่รนูำาเสนอจนมัน่ใจวา่  
ทกุคนเขา้ใจและมคีวามชำานาญในเรือ่งนัน้จงึทำาการ
ทดสอบเปน็รายบุคคล ครูตรวจ และนำาคะแนนของ
แต่ละคนไปหาคะแนนพัฒนาโดยเทียบกับคะแนน
ฐานของแต่ละคน นำาคะแนนความก้าวหน้าของ
แต่ละคนไปหาคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดคะแนนผ่าน
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการ
ชมเชยผลงานกลุม่ซึง่ขัน้ตอนการสอนประกอบดว้ย  
1) ขั้นสอน (Teach) ซึ่งครอบคลุมทั้งการนำาเข้าสู ่

บทเรียน (Opening) การพัฒนาความรู้ใหม่  
(Development) และการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ 
(Guided practice) 2) ขัน้ฝกึปฏบิติั (Team study) 
3) ขัน้ทดสอบ (Test) และ 4) ขัน้การรบัรองผลงาน 
กลุ่ม (Grouprecognition) (Slavin, 1995: 75-
80) เมือ่พจิารณางานวจิยัทีส่ลาวนินำาเสนอ พบวา่ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือในด้านหลักการจะช่วย 
ส่งผลให้ ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ใน 
ทกุรายวชิาซึง่รปูแบบ STAD เปน็หนึง่เทคนคิในการ 
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีไ่ดถ้กูนำาใชใ้นการเรยีนการสอน
มากที่สุด (Slavin, 1995: 19-24) สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Barbato (2000: 2113 - A) Mazyck 
(2002: 1718 - A) และ Zakaria, Chin and  
Daud (2010: 272-275)ท่ีผลการวิจัย พบว่า  
ผลการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
ผลการเรยีนของกลุม่นกัเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรียน 
การสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และเชน่เดยีวกนักบัคะแนนเจตคตขิองนกัเรยีน 
ท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม 
ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .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  
วงศใ์หญ ่(2558: 126) เจมิจนัทน ์ขวญัแกว้ (2558: 
67) ทิพย์รัตน์ มังกรทอง (2558: 110) พิสัย 
พงษ์ธนู (2559: 91) สมศักดิ์ ฤทธิสิงห์ (2559: 
97) ทีพ่บวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลการเรียนหรือมีความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ 
มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัจงึสนใจ
ศกึษา และใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนคิ 
STAD เพ่ือเปน็เครือ่งมอืในการทำาวจิยัคร้ังนีโ้ดยหวงัวา่ 
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จะเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนวชิาคณติศาสตร ์เพือ่ใหน้กัศกึษามผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน อันจะเป็น 
พืน้ฐานในการพัฒนานักศกึษาอาชีวะศกึษาใหเ้ปน็
คนที่มีคุณสมบัติดี ฝีมือเด่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้กำาหนดวตัถุประสงค์
ของการวิจัย ไว้ดังนี้

1. เพือ่พฒันาชดุกจิกรรมการเรียนรู ้เรือ่ง 
สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลยัเทคนคิจำาปาสกั สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำาปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากร

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
คือนักศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชีภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวง
จำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จำานวน 8 สาขาเรียนคือการบัญชี การจัดการ
ธุรกิจ ไฟฟ้าเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ ช่างรถยนต์ 
การก่อสร้าง อาหาร การโรงแรม มี 16 ห้องเรียน
จำานวนนักศึกษา 508 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน 32 คน ที่ได้มา 
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย ในการสุ่มจัดห้องเรียน 
เป็นแบบคละความสามารถ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มลู วธิกีารสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอื  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
สำาหรบันกัศกึษาสาขาการบญัช ีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยั
เทคนคิจำาปาสัก สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวโดยทำาการทดลองชุดกิจกรรม จำานวน 12 ชุด 
รวมใช้เวลาในการทดลองจำานวน 12 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD สำาหรับนักศึกษาสาขา
การบัญชีช้ันปทีี ่1 เปน็แบบทดสอบแบบปรนยัชนดิ
เลือกตอบ จำานวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบนักเรียนก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วธิสีรา้งและการหาคณุภาพของเครือ่งมอื

ผูว้จิยัสรา้งและการหาคณุภาพของเครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

1 . ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2549 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สมการโดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับ
นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
วิชาชีพแขวงจำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2. ศึกษาตำารา และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับ ความหมายของชุดกิจกรรม แนวคิดของ
ชดุกิจกรรม ประเภทของชดุกิจกรรม องค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรม ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
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3. ศึกษาตำารา และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือที่นำามา
ประกอบในการจัดทำาแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้

4. สรา้งชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง สมการ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
สำาหรบันกัศกึษาสาขาการบญัช ีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยั
เทคนคิจำาปาสกั สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว โดยผู้วิจัยได้จัดทำาชุดกิจกรรมทั้งหมด 12 
ชุดกิจกรรม โดยแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 6  
องค์ประกอบ คือ 1) คำาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) คูม่อืครสูำาหรบัการใชช้ดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ 3) คู่มือนักศึกษาสำาหรับการใช้ชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู ้4)แผนการจัดการเรยีนรู ้5) สือ่การเรยีนรู ้ 
6) การวัดผลประเมินผล 

5. สร้างแผนการเรียนรู้และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สอดคล้องกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้

6. นำาชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้การเรยีนรู ้
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD ท้ัง 12 ชดุกิจกรรม
การเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ พรอ้มทัง้แผนการจดัการเรยีนรู้ 
และแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำาแนะนำาแก้ไขในส่วนที่
ยังบกพร่อง และนำามาปรับปรุงแก้ไข

7. นำาชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้แผนการจดัการ
เรียนรู้ และแบบทดสอบ ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบหาคณุภาพและความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8. นำาชดุกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสม มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาระดับความ
เหมาะสมพบว่า ชุดกิจกรรมมีค่าความสอดคล้อง 
IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก  = 4.50

9. นำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมมา
ปรับปรุงในส่วนที่พกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากนั้นนำาไปทดลองใช้เพื่อ
หาคณุภาพก่อนนำาไปใชจ้รงิโดยทดสอบกบันกัศกึษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มตัวอย่างและ
ภาคสนามกับนักศึกษา ไปทดลองใช้กับนักศึกษา 
สาขาไฟฟ้าตัคนิค ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2561 วทิยาลยัเทคนิคจำาปาสกั สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและขอ้บกพร่องของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข

10. ปรบัปรงุชดุกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นฉบับสมบูรณ์  
เสนอตอ่ทีป่รึกษา เพือ่นำาไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2561 ของวทิยาลยัเทคนคิวชิาชพีแขวง
จำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1 ห้อง จำานวน 32 คน เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ขั้นตอนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับ
นกัศกึษาสาขาการบัญช ีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยัเทคนคิ
จำาปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ี
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยหาคะแนน
ระหว่างเรียนของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดย
ใช้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และคะแนน
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ค่าประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
แล้วคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

2. สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติขั้นพื้นฐานได้แก่ ค่าคะแนน (Mean: 
) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และค่าร้อยละ 
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ผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ (E1/E2) 
ของชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 

STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลยัเทคนิคจำาปาสกั สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1

คะ 
แนน

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

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับ
นกัศกึษาสาขาการบัญช ีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยัเทคนคิ
จำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เท่ากับ78.87 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 
79.69 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษา
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เท่ากับ 78.87/79.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำาหนดไว้
คือ 75/75 

2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี 
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวปรากฎผลดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2 แสดงผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาจำานวน 32 คน

จำานวนนักศึกษา 
(n)

ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.)ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

32 2311 3201 0.6317

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

อภิปรายผล

จากการพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้าง
คณิตศาสตร ์เรือ่ง สมการ โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการ
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บญัชีชัน้ปทีี ่1 วทิยาลยัเทคนคิจำาปาสกั สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยมีประเด็นที่ 
ค้นพบที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้

1. ชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ 
เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี 
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 78.87/79.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
กำาหนดไว้คือ 75/75 หมายความว่า ผู้เรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียน 
คดิเปน็รอ้ยละ 78.87และไดค้ะแนนเฉลีย่จากการ
ทำาทำาแบบทดสอบหลังเรียน 79.69 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน ส่งเสริมให้
นกัศกึษามีส่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมแสวงหา
คำาตอบด้วยตนเอง ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีความ
สนใจอยากรู้อยาก เห็นกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
ทำาให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ระบบมีขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามี
สว่นรว่มทัง้รา่งกาย สตปิญัญา สงัคม และอารมณ ์
ส่งเสริมความกล้าทำาและกล้าแสดงออก ช่วยให้
นักศึกษาเกิดความพร้อม และกระตือรือร้นท่ีจะ 
เรียนอย่างมีชีวิตชีวา ทำาให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สูงขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสมหมาย  
อคัรศรชียัโรจน ์(2555: 80 - 81) ได้ศกึษาการพฒันา
แบบฝกึเสรมิทกัษะ คณติศาสตร ์เรือ่ง สมการเชิงส้น
ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบ
ว่า แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีวสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.21/76.09 แสดงวา่แบบฝกึเสรมิทกัษะทีส่รา้งข้ึน  
มีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 ทีต่ัง้ไว ้ 

สอดคล้องกับสมศักดิ์ ฤทธิสิงห์ (2559: 97) ได้
ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมือ
เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสนพบว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง  
การแยกตวัประกอบของพหนุามดกีรสีองเพือ่ประกอบ
การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบมอืเทคนคิ STAD 
สำาหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 โรงเรยีนบ้าน
สน มปีระสทิธภิาพแบบฝกึทกัษะทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้
เทา่กบั 81.67/80.78 ชึง่เปน็ไปตามเกณทีก่ำาหนดไว้ 
ดงันัน้ การพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรู้ 
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD จงึมคีวามเหมาะสม 
ที่จะนำาไปใช้ในการวัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 

2. ค่าดัชนีประสทิธิผล (E.I.) ของชุดกจิกรรม
เทา่กบั 0.6317 หรอืคดิเปน็ร้อยละ 63.17 แสดงวา่ 
นกัศกึษามคีะแนนในการเรยีนเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 63.17  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษา
สาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจำาปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนี้ มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่าง
มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
เทคนิคจำาปาสัก วิเคราะห์หลักสูตรและคำาอธิบาย
รายวชิาคณิตศาสตร ์ศึกษาแนวคดิทฤษฏใีนการจดั
ทำาชดุกจิกรรมโดยผา่นการตรวจสอบคณุภาพจาก
และประเมินจากผูเ้ชีย่วชาญ และลกัษณะเดน่ของชดุ
กิจกรรมทีผู้่วจิยัสรา้งข้ึน มกีารสรา้งอย่างเปน็ระบบ
ตามกระบวนการของการวจิยัชดุกจิกรรมการเรยีน
การสอนการเรียนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืเทคนิค STAD 
มข้ัีนตอนการสอนคอื การนำาเสนอบทเรยีน การจดั
ทมีหรอืการศึกษากลุม่ยอ่ย การทดสอบย่อย การคิด
คะแนนความกา้วหนา้ การยอมรบัและยกยอ่งกลุม่
ทีป่ระสบความสำาเร็จ ช่ึงนกัเรียนศกึษาดว้ยตนเอง
ทำาให้มทีกัษะในการแสวงหาความรูพ้จิารณาขอ้มลู 
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เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียน แสดง
ความคิดเหน็ ฝกึความรับผดิชอบและการตัดสนิใจ  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้เรียนได้
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
นกัเรยีนเกดิความภมิูใจในความสามารถของตนเอง 
ที่สามารถช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถดำาเนิน
กิจกรรมตามการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มรวมมือเทคนิค STAD ครูผู้สอน
ควรชีแ้จงใหผู้้เรยีนเขา้ใจถงึบทบาทของตนเองและ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์
วิธีการดำาเนินการการปฏิบัติตนการช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจก่อน 
การดำาเนินการจัดการเรียนรู้

1.2 ในขณะที่นักศึกษาทำากิจกรรม  
ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือ
แนะนำาถ้านักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ในบาง
กิจกรรมหรือไม่เข้าใจเนื้อหาของชุดกิจกรรม

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการวิจัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผล 
ตอ่การจัดการเรยีนรูแ้บบกลุม่รวมมือเทคนคิ STAD 
และมีผลต่อกบัการเรยีนของผูเ้รยีนเชน่ความคงทน
ในการเรยีนรู ้แรงจงูใจ ปญัหาและอปุสรรศเปน็ตน้

2.2 ควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
คณติศาสตรโ์ดยใชแ้บบกลุม่รวมมอืเทคนคิ STAD 
ในทุกๆหนว่ยการเรยีนรูใ้นแตร่ะดับชัน้ เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
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