
 

 

การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยใช้ชุดการสอนร่วมกบัวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  

STAD  วิชา การบญัชีกิจการพิเศษ เรือง การบญัชีเกษตรกร สาํหรบันักเรียนชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2   

นงคราญ  ช่างสาน 

แผนกวชิาการบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ อ.สทงิพระ  จ.สงขลา  90190 
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บทคดัย่อ 

 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีทําให้เกดิคุณภาพกบัผูเ้รยีนทงัดา้นผลสมัฤทธิทางการเรยีน และทกัษะในการทํางาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ต้องอาศยัวธิีการจดักจิกรรมทีหลากหลาย สือการสอนทีเหมาะสม การวจิยันีมวีตัถุประสงค์เพือ1) สรา้งและหา

ประสทิธิภาพของ ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วชิา การบญัชีกจิการพิเศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร ตามเกณฑ์ 80/80     

2) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนสําหรบันักเรยีนชนัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ปีที 2  3) ศกึษา

พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนทีเรยีนโดยใชชุ้ดการสอนร่วมกบัวธิีการเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD  4) ศกึษาความพึงพอใจของ

นกัเรยีนทเีรยีนดว้ยชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD  ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)  

ปีท ี2 แผนกการบญัช ีวทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจ้าพะโคะ ภาคเรยีนที 1 ปีการศกึษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรยีน นักเรยีนทงัสนิ  

10 คน  เครอืงมอืทีใช ้คอื 1) แผนการจดัการเรยีนรู้ 2) ชุดการสอนวชิาการบญัชกีจิการพิเศษ  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีน  4) แบบประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม  5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ทีมตี่อชุดการสอนร่วมกบัวธิีการเรยีน

แบบกลุ่มรว่มมอื STAD  การวเิคราะห์ขอ้มลู สถติทิใีชใ่นการวจิยัครงันีคอื คา่รอ้ยละ (%) ค่าเฉลีย (µ) ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (σ)  

ผลการวจิยั พบว่า 1) ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพิเศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร มปีระสทิธิภาพ 

86.00/86.67 สงูกวา่เกณฑ์ทีกําหนด (E1/E2) 80/80 2) นักเรยีนมคีะแนนหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดการสอนค่าเฉลียสูงกว่าคะแนนก่อน

เรยีน 3) พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชนัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบญัช ี มีพฤติกรรมในการ

ทํางานรว่มกนัอยู่ในระดบัด ี(µ = 2.57) 3) ผูเ้รยีนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื 

STAD โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (µ = 4.47) 

 

คาํสาํคญั : ผลสมัฤทธทิางการเรยีน พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม ชดุการสอน กลุ่มร่วมมอืSTAD 

บทนํา 

การจดัการศกึษาของไทยตงัแต่อดตีจนถงึปจัจุบนัมวีวิฒันาการมาอย่างต่อเนือง หลายฝ่ ายทีเกยีวขอ้งต่างร่วมกนัพฒันา

เพอืใหเ้กดิคณุภาพ สงิหนึงทีสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการศกึษาในประเทศไทย คอื ปญัหาผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิทางการเรยีนตํา 

จากเอกสารเผยแพรข่องสาํนกังานสง่เสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) พบว่าการทดสอบผลสมัฤทธิทางการ

เรยีนทจีดัในระดบันานาชาต ิและเป็นทยีอมรบัในสากล รวมทงัในประเทศไทย ไดแ้ก่ PISA (Programme for International Student 

Assessment)  และ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) และรายงานผลสอบจากสถาบนัทดสอบ

ทางการศกึษาแห่งชาติ (O-net) ถือเป็นขอ้มูลที ไดร้บัการยอมรบัและถูกอ้างอิงในฐานะเครอืงชวีดัผลสมัฤทธิทางการเรยีนของ

เดก็ไทยในปจัจุบนั ปรากฏวา่เมอืเปรยีบเทียบผลคะแนนจากการสอบทีผ่านมา ทงัการสอบระดบันานาชาติ และจากคะแนนO-net 

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของเดก็ไทยในภาพรวมตกตําลงเป็นลําดบั เดก็มธัยมของไทยไดค้ะแนนเฉลียตํากว่าค่าเฉลียในทุกวชิาเมอื

เปรยีบเทยีบกบั 65 ประเทศทเีขา้รว่มในปี 2552 สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 โดยสํานักงานเลขาธิการ



 

สภาการศกึษา กระทรวงศกึษา สรปุวา่ ผลการศกึษาในชว่งปี พ.ศ.2552-2559 มปีญัหาทตีอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างเร่งด่ วนอีกหลาย

ดา้น อีกทงัดา้นคุณภาพการศึกษา ผลการพฒันายังไม่เป็นทีน่าพอใจ อนัเนืองจากผลสมัฤทธิทางการเรียนระดบัการศึกษาขนั

พืนฐานมคีะแนนตํากว่าค่าเฉลียมาก ในดา้นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนต้องมกีารพฒันาเพิม  และแนวทางในการ

พฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท ี21(3Rs8Cs) ในดา้น 8Cs คอื ทกัษะดา้นต่าง ๆ  เช่น 

ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะดา้นความรว่มมอื การทํางานเป็นทมี ทกัษะดา้นการสอืสาร ทกัษะการเรยีนรู ้จากแนวทางดงักล่าวกต็้อง

ไดร้บัการพฒันาจาก ครผููส้อน วธิกีารจดัการเรยีนการสอน สอืการสอนต่าง ๆ ทีจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาทงัทางดา้นความรู ้

และทกัษะ ควบคูไ่ปกบัคณุธรรม จรยิธรรม 

 

ในสว่นของผูว้จิยัซงึเป็นครผููส้อนวชิา การบญัชกีจิการพเิศษ พบวา่ในหน่วยการเรยีนทผีา่นมาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของ

ผูเ้รยีนโดยเฉลียตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนด  ผูเ้รยีนไม่สามารถวเิคราะห์รายการคา้ได ้บนัทึกบญัชไีม่ถูกโดยเฉพาะรายการปรบัปรุง 

และปิดบญัช ีส่งผลทําให้การจดัทํางบการเงนิไม่ถูกต้อง และจากการสงัเกตพบว่าผูเ้รยีนกลุ่มดงักล่าวมคีวามแตกต่างกนัในดา้น

ความสามารถทางการเรยีน และไมไ่ดม้กีารชว่ยเหลอืกนัในดา้นการเรยีนของคนทเีรยีนเกง่กบัคนทเีรยีนอ่อน  และหน่วยการเรยีนที

ผา่นมา ผูส้อนจะเน้นวธิกีารสอนโดยใชต้ําราเป็นหลกัในการใหค้วามรู ้เมอืสอนจบกใ็หท้ําแบบฝึกหดั และทดสอบ   ขาดสอืประกอบ

ทหีลากหลาย  และการจดักจิกรรมทชีว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะความชาํนาญ  ซงึถา้ไมแ่กไ้ขกจ็ะสง่ผลต่อการเรยีนในหน่วยต่อไป และ

วชิาบญัชอีนื ๆ จากปญัหาทกีล่าวมาแลว้ขา้งตน้ครูผูส้อน จึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมกีารพฒันาและจดัท ําสอืการเรยีนการสอนที

เหมาะสม และหลากหลาย  สามารถนําไปจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนไดอ้ย่างมคีณุภาพ  นอกจากนัน เทคนิควธิีการสอนกต็้องมี

การปรบัเปลยีน ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน และผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง มสี่วนร่วมในการเรยีนการ

สอน  มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทเีป็นกลุ่มย่อย โดยมผีูเ้รยีนทมีคีวามสามารถทแีตกต่างกนัเพอืทจีะไดช้่วยเหลือกนั  ทําให้

เกดิผลสมัฤทธทิางการเรยีนทสีงูขนึ มทีกัษะดา้นความรว่มมอื และการทํางานเป็นทมี ทกัษะทางดา้นการสอืสาร ทีดขีนึ และจะช่วย

ใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุและเกดิเจตคตทิดีตี่อการเรยีนวชิาบญัช ี

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  1. เพอืสรา้งและหาประสทิธภิาพของ ชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD   วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชี

เกษตรกร ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ชนัปีท ี2  แผนกการบญัช ี ตามเกณฑ ์80/80 

2. เพอืเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน สาํหรบันกัเรยีนชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)    

ปีท ี2 แผนกการบญัช ีโดยใชชุ้ดการสอนรว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD    

3. เพอืศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มของนกัเรยีน ชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีท ี2 แผนกการบญัช ีโดยใชชุ้ดการสอน

รว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD  วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร  

4. เพอืศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีท ี2 แผนกการบญัช ีทเีรยีนดว้ยชุดการสอน

รว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศกึษาครงันี คอื นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีท ี2 แผนกการบญัช ีวทิยาลยัการ

อาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ จํานวน 1 หอ้ง นกัเรยีนทงัสนิ 10 คน ภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2560 

 

 



 

 

เครืองมือการวิจยั 

      เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี ม ี5 ชนิด ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร  

2. ชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร 

4. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

5. แบบสอบถามความพงึพอใจ ทมีตี่อชดุการสอนร่วมกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

    การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลสมัฤทธทิางการเรยีนและพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม โดยใชชุ้ดการสอนรว่มกบั 

 วธิกีารเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD  วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร ดําเนินตามขนัตอน ดงันี 

 1. ขนักอ่นการเรยีน   ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้รยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธกิอ่นเรยีนวชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การ

บญัชเีกษตรกร จํานวน 15 ขอ้ และบนัทกึผลคะแนนไว ้

 2. ขนัดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแผนการเรยีนรู ้โดยใชชุ้ดการสอนวชิาการบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง

การบญัชเีกษตรกร ตามรปูแบบการเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD ใชเ้วลาในการเรยีน 11 ชวัโมง 

 3. ขนัหลงัการเรยีน ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้รยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธหิลงัเรยีนวชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การ

บญัชเีกษตรกร จํานวน 15 ขอ้ และบนัทกึผลคะแนนไว ้

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. หาคา่สถติพินืฐาน ไดแ้ก ่ รอ้ยละ คา่เฉลยีและสว่นเบยีงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบย่อย  

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม และแบบวดัความพงึพอใจทมีตี่อวธิกีารเรยีนโดยใชช้ดุการสอน

รว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD 

2. วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้ชยีวชาญ โดยใชส้ตูร IOC 

3. วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของชดุการสอนของผูเ้ชยีวชาญ โดยใชส้ตูร IOC 

4. วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง ขอ้คําถามของแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของผูเ้ชยีวชาญ 

โดยใชส้ตูร IOC 

5. วเิคราะห์หาคา่ความเชอืมนัของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนโดยใชว้ธิสีอบซํา 

6. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของชดุการสอนวชิาการบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร โดยใชก้าร 

เรยีนรูแ้บบรว่มมอื STAD ตามเกณฑ ์80/80 

7. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชส้ถติคิา่เฉลยี (µ)  

ผลและอภิปรายผล 

1. ผลการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัช ี

เกษตรกร สําหรบันกัเรยีนชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีท ี2  แผนกการบญัช ีจํานวน 10 คน  ปรากฏผลดงัตาราง ท ี1 

 

 



 

 
 

      ตารางที  1  เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD  

             รายการ                   จาํนวนคน       คะแนนเตม็           x           ค่าเฉลีย                ร้อยละ 

 

   คะแนนทําแบบฝึกหดั (E1)         10                    15          129   12.9            86.00 

   คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)       10                    15                  130   13.0               86.67 

  

 จากตารางท ี1 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่รอ้ยละของคะแนนเฉลียจากการประเมนิระหว่างเรยีน โดยการทําแบบฝึกหดั 

มคี่าเฉลียรอ้ยละ  86.00  และค่ารอ้ยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีน  มคี่าเฉลียรอ้ยละ 86.67    เมอืพิจารณา

ประสทิธภิาพ 80 ตวัหน้า และ 80  ตวัหลงั ปรากฏวา่ชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD วชิาการบญัชกีจิการพิเศษ เรอืง การบญัชี

เกษตรกร   มคีา่ประสทิธภิาพเท่ากบั  86.00/86.67 และสงูกวา่เกณฑท์ตีงัไว ้(E1/E2) 80/80 

 ปจัจยัทีทําให้ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เนืองจากชุดการสอนที

พฒันาขนึ มกีระบวนการจดัทําตามขนัตอน อย่างเป็นระบบ มวีธิีการทีเหมาะสม โดยไดศ้กึษาหลกัสูตร คําอธิบายรายวชิา เทคนิค

การจดัทําชดุการสอนจากตําราทเีกยีวขอ้งและดาํเนินการสรา้ง แลว้ไดผ้า่นการตรวจสอบและประเมนิความสอดคล้อง ความถูกต้อง 

จากผูเ้ชยีวชาญ และไดนํ้าเครอืงมอืทสีรา้งไปทดลองใชก้บันกัเรยีนทีไม่ใช่กลุ่มทีทําการศกึษาเพือปรบัปรุงให้มคีวามสมบูรณ์ยิงขนึ 

กอ่นนําไปใชจ้รงิ จนสง่ผลใหไ้ดเ้ครอืงมอืทีมคีุณภาพ ทงัดา้นเนือหาสาระ รูปแบบ กจิกรรม ทีสามารถนําไปใชใ้นการจดัการเรยีน

การสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา  สทิธิอ่วม และคณะ (2559) ไดท้ําการศกึษาประสทิธิภาพชุด

การสอนฝึกปฏิบตัิวิชาการบญัชีขนัต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล  ผลการศึกษาพบว่า ค่า

ประสทิธภิาพของชดุการสอนฝึกปฏบิตั ิมปีระสทิธภิาพ 81.32/83.46 ซงึสงูกวา่เกณฑท์กีาํหนด 80/80  และ ณรงค์ โคตรศร ี(2556) 

ไดท้ําการศกึษาผลการใชชุ้ดการสอนร่วมกบัเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอืแบบกลุ่ม ทีมตี่อผลสมัฤทธิทางการเรยีน ต่อวชิาสงัคม

ศกึษาของนกัเรยีน ชนัมธัยมศกึษาปีท ี4 โรงเรยีนร่มเกล้า ผลการวจิยัพบว่าประสทิธิภาพของชุดการสอนร่วมกบัเทคนิคการเรยีน

แบบรว่มมอืแบบกลุ่มมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80.19/81.19 ซงึสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานทกีาํหนดไว ้

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนโดยเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ยชดุการ

สอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD   วชิาการบญัชกีจิการพเิศษ เรอืงการบญัชเีกษตรกร ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท ี2 
 

      ตารางที  2    แสดงผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยีผลสมัฤทธทิางการเรยีนกอ่นและหลงัการเรยีน 

            การทดสอบ               จาํนวนคน                คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย      ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

            กอ่นเรยีน          10             15      6     2.51 

            หลงัเรยีน         10             15     13               1.05 

  
จากตารางท ี2 พบวา่นกัเรยีนชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ชนัปีท ี2 ทเีรยีนรูด้ว้ยชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอืSTAD 

วชิาการบญัชกีจิการพเิศษ เรอืงการบญัชเีกษตรกร มผีลสมัฤทธิทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน โดยค่าเฉลียของคะแนน

กอ่นเรยีนไดเ้พยีง 6 คะแนน สว่นเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.51 แต่หลงัจากศกึษาเนือหาในชุดการสอนร่วมกบัวธิีการเรยีนแบบ

รว่มมอื STAD แลว้ นกัเรยีนสามารถทําคะแนนเฉลยีหลงัเรยีนไดถ้งึ 13 คะแนน ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.05 สรุปผลการ

เรยีนของนกัเรยีนดขีนึ อนัเนืองมาจากการจดัการเรยีนการสอนทีใชชุ้ดการสอนทีผ่านการตรวจสอบ และประเมนิจากผูเ้ชยีวชาญ 



 

รวมทงัมกีารทดลองนําไปใชก้อ่นนํามาสอนจรงิ จึงทําให้ไดชุ้ดการสอนทีมปีระสทิธิภาพ  จึงส่งผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรยีนหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนีชุดการสอนทีสร้างขึนเป็นสิงพิมพ์ทีนักเรยีนสามารถนําไปฝึกฝนและทบทวนไดต้ลอดเวลา 

เนืองจากมสีอืทหีลากหลาย รวมทงัการจดักลุ่มแบบรว่มมอื STAD เป็นการจดัแบบคละความสามารถ มกีารช่วยเหลือกนั ร่วมมอืกนั

ทํางาน ซักถามในสิงทีไม่เข้าใจ และพยายามทีจะพัฒนาตนเองเพราะความสําเร็จของกลุ่มขนึอยู่กบัความสําเร็จของสมาชิก 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายไหม  โพธศิริ ิ(2555) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิทางการเรยีนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใชชุ้ดการ

เรยีนรูแ้บบรว่มมอืวชิาคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีท ี1 โรงเรยีนเทศบาล 3 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเรยีนดว้ย

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืมผีลสมัฤทธิทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.05 และ วลัยา บุญ

อากาศ (2556) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค STAD  ทีมตี่อผลสมัฤทธิทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที 6 โดยทําการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรยีนของนักเรยีนทีเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมอืเทคนิคSTAD กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ ผลการวจิ ัยพบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรยีนของนักเรียนทีไดร้บัการจดัการ

เรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนทีได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 อัน

เนืองมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค STAD เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนไดท้ํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

โดยทุกคนจะตอ้งพฒันาความรูข้องตนเอง มกีารชว่ยเหลอืแนะนําความรูก้นั เพอืนําไปสูผ่ลสมัฤทธทิางการเรยีน 

3.  ผลศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มของนกัเรยีน ชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีท ี2 แผนกการบญัช ีโดยใชช้ดุการสอน

รว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD  วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท ี3 
 

ตารางที 3  แสดงผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีนระดบัชนั ประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.) ปีท ี2 

               แผนกการบญัช ีวทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ 

รายการ 

กลุ่มท ี1 กลุ่มท ี2 กลุ่มท ี3 

เฉลยี 
แปล

ผล µ σ แปล

ผล 

µ σ แปล

ผล 

µ σ แปล

ผล 

1.การรว่มกนัวางแผนทํางาน 2.33 .57 พอใช ้ 2.33 .57 พอใช ้ 2.67 .57 ด ี 2.44 พอใช ้

2. ความสมัพนัธ์ทีดขีองกลุ่ม 2.67 .57 ด ี 2.67 .57 ด ี 2.67 .57 ด ี 2.67 ด ี

3. การมสีว่นร่วมในงานกลุ่ม 2.67 .57 ด ี 2.67 .57 ด ี 2.33 .57 พอใช ้ 2.5 ด ี

4. ความกระตอืรอืรน้ในการ

เรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม 

2.67 .57 ด ี 2.67 .57 ด ี 2.67 .57 ด ี 2.67 ด ี

5. ความรบัผดิชอบ 2.67 .57 ด ี 2.33 .57 พอใช ้ 2.67 .57 ด ี 2.5 ด ี

เฉลีย 2.6 .50 ดี 2.53 .51 ดี 2.6 .50 ดี 2.57 ดี 

  

ผลการวเิคราะห์จากตารางที 3 พบว่าพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนทุกกลุ่ม โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัด ีและ

เมอืพจิารณาในแต่ละดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัด ียกเวน้ ดา้นการรว่มกนัวางแผนทอียู่ในระดบั พอใช ้อนัเนืองมาจากการจดัการเรยีน

การสอนแบบใชช้ดุการสอนรว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD ซึงเป็นการจดักลุ่มแบบคละความสามารถ มสีมาชกิกลุ่มละ 

3 – 4 คน ประกอบดว้ยนักเรยีนทีเรยีนเก่ง ปานกลาง อ่อน สมาชกิทุกคนต้องร่วมกนัวางแผนในการทํางานเพือให้งานสําเรจ็ มี

ความรบัผดิชอบรว่มกนั  กระตอืรอืรน้ในการทํางาน คนทเีรยีนเกง่กต็อ้งชว่ยคนทเีรยีนอ่อนเพอืใหค้ะแนนรวมของกลุ่มสูง คนทีเรยีน



 

อ่อนกต็้องพัฒนาตนเองเพือความสําเรจ็ของกลุ่ม ทําให้เกดิการช่วยเหลือกนั มคีวามสมัพนัธ์ทีดใีนกลุ่ม สอดคล้องกบั แคทรยีา     

ใจมลู  (2550 :14) กล่าววา่การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค STAD หมายถึง การเรยีนทีจดัให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนเป็นกลุ่มคละกนั

ในระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน คอื ระดบัสงู ปานกลาง และอ่อน จุดประสงคห์ลกัคอืชว่ยใหน้กัเรยีนทีมผีลสมัฤทธิทางการเรยีนตํา 

มผีลสมัฤทธสิงูขนึ และมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนทํางานรว่มกนั และ สคุน  สนิธพานนท์ (2552 : 38) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเทคนิค 

STAD หมายถงึ เทคนิคแบง่ปนัความสาํเรจ็ มกีารรว่มมอืระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม โดยทุกคนจะตอ้งพฒันาความรูข้องตนในสงิทีเรยีน 

ซงึจะมกีารช่วยเหลือ แนะนําความรูใ้ห้แก่กนั มกีารทดสอบความรูเ้ป็นรายบุคคล และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนมาก

ทสีดุจะเป็นฝ่ ายชนะ 

  4.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชนั ประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.) ปีท ี2  แผนกการบญัช ีต่อการ

จดัการเรยีนการสอนโดยใชช้ดุการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD ผลดงัแสดงในตารางท ี4 
 

ตารางที  4  สรปุระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทมีตี่อชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD    

รายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

 ดา้นเนือหา 4.43 .67 มาก 

 ดา้นรปูแบบ 4.4 .56 มาก 

 ดา้นกจิกรรม 4.49 .54 มาก 

 ดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู ้ 4.5 .64 มาก 

 ดา้นสอืและอุปกรณ์ 4.6 .56    มากทสีดุ 

 ดา้นประโยชน์ทไีดร้บัจากชุดการสอน 4.5 .55      มาก 

                    รวม 4.47 .59       มาก 

 

ผลการวเิคราะห์จากตารางท ี 4  พบว่า คะแนนเฉลยีความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใชช้ดุการ

สอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรอืง การบญัชเีกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเมอืพจิารณาใน

แต่ละดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นสอืและอุปกรณ์ ซงึอยู่ในระดบัมากทสีุด 
 

จากผลการวเิคราะห์ แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชดุการสอนแบบกลุ่มรว่มมอื STAD เพราะเนือหาของชุดการสอน

เขา้ใจงา่ย รปูแบบสวยงาม มสีอืการเรยีนทหีลากหลาย มกีจิกรรมททีําเป็นกลุ่ม ทําให้บรรยากาศในการเรยีนเปลียนไป ผูเ้รยีนเกดิ

ความสุข กระตือรอืร้น มีความมนัใจมากขนึเพราะมกีารช่วยเหลือกนั ร่วมกนัคดิและร่วมกนัปฏิบตัิ ทําให้เกิดพฤติกรรมการอยู่

ร่วมกนัแบบมคีวามสุข ผลสมัฤทธิทางการเรยีนดขีนึ ทําให้เกดิความพึงพอใจในการเรียน ซึงสอดคล้องกบั โวลแมน (Wolman. 

1973:384)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้กึ มคีวามสุขเมอืเราไดร้บัผลสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมายตามความต้องการหรอื

แรงจูงใจ และ รกัชนก บงึมุม (2554 :  24) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้กึอนัด ีทีเกดิจากความสามารถในการ

ปรบัตวัต่อสงิแวดลอ้มของบคุคลทําใหเ้กดิความสบายใจและมคีวามสขุทไีดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ ทําให้เกดิแรงกระตุ้น 

มคีวามพยายามทจีะสรา้งสรรคส์งิต่าง ๆ ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ 

 

 

 



 

สรปุผลการวิจยั 

 การวจิยัในครงันีเพือหาประสทิธิภาพของชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพิเศษ เรอืง การ

บญัชเีกษตรกร ซึงจะนําไปใช่ในการจดัการเรยีนการสอนของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 2 แผนกการบญัช ี

วทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ เพอืใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนทสีงูขนึ มทีกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะดา้นความร่วมมอื 

การทํางานเป็นทมี ซงึจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิดีตี่อการเรยีน มคีวามสุข และปรบัเปลียนพฤติกรรมดขีนึ ส่งผลต่อการเรยีนรูใ้น

การเรยีนวชิาอนื ๆ ในระดบัทสีงูขนึ และการอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ  
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