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บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีทําให้เกิดคุณภาพกับผูเ้ รียนทังด้านผลสัมฤทธิทางการเรียน และทักษะในการทํางาน
ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ต้องอาศัยวิธีการจัดกิจกรรมทีหลากหลาย สือการสอนทีเหมาะสม การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ1) สร้างและหา
ประสิทธิภ าพของ ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร ตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลัง เรียนสําหรับนักเรียนชันประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ที 2 3) ศึกษา
พฤติกรรมกลุ่ มของนักเรียนทีเรีย นโดยใช้ชุดการสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบกลุ่ มร่ว มมือ STAD 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนทีเรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีที 2 แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทังสิน
10 คน เครืองมือ ทีใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรีย นรู้ 2) ชุดการสอนวิช าการบัญ ชีกจิ การพิเศษ 3) แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ
ทางการเรียน 4) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ทีมีต่อชุดการสอนร่วมกับวิธีการเรียน
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ใช่
ี ในการวิจยั ครังนีคือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (µ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร มีประสิทธิภาพ
86.00/86.67 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด (E1/E2) 80/80 2) นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนค่าเฉลียสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน 3) พฤติกรรมการทํ างานกลุ่มของนักเรีย นชันประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ที 2 แผนกการบัญ ชี มีพฤติกรรมในการ
ทํางานร่วมกันอยู่ในระดับดี (µ = 2.57) 3) ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.47)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ชุดการสอน กลุ่มร่วมมือSTAD
บทนํา
การจัดการศึกษาของไทยตังแต่อดีตจนถึงป ัจจุบนั มีววิ ฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือง หลายฝ่ ายทีเกียวข้องต่างร่วมกันพัฒนา
เพือให้เกิดคุณภาพ สิงหนึงทีสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทย คือ ป ัญหาผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา
จากเอกสารเผยแพร่ของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) พบว่าการทดสอบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนทีจัดในระดับนานาชาติ และเป็นทียอมรับในสากล รวมทังในประเทศไทย ได้แก่ PISA (Programme for International Student
Assessment) และ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) และรายงานผลสอบจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ถือเป็ นข้อมูลที ได้รบั การยอมรับและถูกอ้างอิงในฐานะเครืองชีวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
เด็กไทยในปจจุ
ั บนั ปรากฏว่าเมือเปรียบเทียบผลคะแนนจากการสอบทีผ่านมา ทังการสอบระดับนานาชาติ และจากคะแนนO-net
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็กไทยในภาพรวมตกตําลงเป็นลําดับ เด็กมัธยมของไทยได้คะแนนเฉลียตํากว่าค่าเฉลียในทุกวิชาเมือ
เปรียบเทียบกับ 65 ประเทศทีเข้าร่วมในปี 2552 สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษา สรุปว่า ผลการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2552-2559 มีปญหาที
ั
ต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเร่งด่ วนอีกหลาย
ด้าน อีกทังด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็ นทีน่ าพอใจ อันเนืองจากผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับการศึกษาขัน
พืนฐานมีคะแนนตํากว่าค่าเฉลียมาก ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนต้องมีการพัฒนาเพิม และแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21(3Rs8Cs) ในด้าน 8Cs คือ ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น
ทักษะการแก้ปญหา
ั ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม ทักษะด้านการสือสาร ทักษะการเรียนรู้ จากแนวทางดังกล่าวก็ต้อง
ได้รบั การพัฒนาจาก ครูผสู้ อน วิธกี ารจัดการเรียนการสอน สือการสอนต่าง ๆ ทีจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาทังทางด้านความรู้
และทักษะ ควบคูไ่ ปกับคุณธรรม จริยธรรม
ในส่วนของผูว้ จิ ยั ซึงเป็นครูผสู้ อนวิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ พบว่าในหน่วยการเรียนทีผ่านมาผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนโดยเฉลียตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนด ผูเ้ รียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ บันทึกบัญชีไม่ถูกโดยเฉพาะรายการปรับปรุง
และปิ ดบัญชี ส่งผลทําให้การจัดทํางบการเงินไม่ถูกต้อง และจากการสังเกตพบว่าผูเ้ รียนกลุ่มดังกล่าวมีความแตกต่างกันในด้าน
ความสามารถทางการเรียน และไม่ได้มกี ารช่วยเหลือกันในด้านการเรียนของคนทีเรียนเก่งกับคนทีเรียนอ่อน และหน่ วยการเรียนที
ผ่านมา ผูส้ อนจะเน้นวิธกี ารสอนโดยใช้ตําราเป็นหลักในการให้ความรู้ เมือสอนจบก็ให้ทําแบบฝึ กหัด และทดสอบ ขาดสือประกอบ
ทีหลากหลาย และการจัดกิจกรรมทีช่วยให้ผเู้ รียนเกิดทักษะความชํานาญ ซึงถ้าไม่แก้ไขก็จะส่งผลต่อการเรียนในหน่ วยต่อไป และ
วิชาบัญชีอนื ๆ จากปญหาที
ั
กล่าวมาแล้วข้างต้นครูผสู้ อน จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการพัฒนาและจัดท ําสือการเรียนการสอนที
เหมาะสม และหลากหลาย สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนัน เทคนิควิธีการสอนก็ต้องมี
การปรับเปลียน ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียน และผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง มีส ่วนร่วมในการเรียนการ
สอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเป็นกลุ่มย่อย โดยมีผเู้ รียนทีมีความสามารถทีแตกต่างกันเพือทีจะได้ช่วยเหลือกัน ทําให้
เกิดผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน มีทกั ษะด้านความร่วมมือ และการทํางานเป็นทีม ทักษะทางด้านการสือสาร ทีดีขนึ และจะช่วย
ให้ผเู้ รียนมีความสุขและเกิดเจตคติทดีี ต่อการเรียนวิชาบัญชี
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชี
เกษตรกร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชันปีที 2 แผนกการบัญชี ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สําหรับนักเรียนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีที 2 แผนกการบัญชี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
3. เพือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี โดยใช้ชุดการสอน
ร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร
4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี ทีเรียนด้วยชุดการสอน
ร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครังนี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จํานวน 1 ห้อง นักเรียนทังสิน 10 คน ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2560

เครืองมือการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี มี 5 ชนิด ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร
2. ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร
4. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ทีมีต่อชุดการสอนร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับ
วิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร ดําเนินตามขันตอน ดังนี
1. ขันก่อนการเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ รียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่อนเรียนวิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การ
บัญชีเกษตรกร จํานวน 15 ข้อ และบันทึกผลคะแนนไว้
2. ขันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง
การบัญชีเกษตรกร ตามรูปแบบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ใช้เวลาในการเรียน 11 ชัวโมง
3. ขันหลังการเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ รียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิหลังเรียนวิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การ
บัญชีเกษตรกร จํานวน 15 ข้อ และบันทึกผลคะแนนไว้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิตพิ นฐาน
ื
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบย่อย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม และแบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อวิธกี ารเรียนโดยใช้ชดุ การสอน
ร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
2. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ ชียวชาญ โดยใช้สตู ร IOC
3. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนของผูเ้ ชียวชาญ โดยใช้สตู ร IOC
4. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง ข้อคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผูเ้ ชียวชาญ
โดยใช้สตู ร IOC
5. วิเคราะห์หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใช้วธิ สี อบซํา
6. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร โดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ STAD ตามเกณฑ์ 80/80
7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิตคิ า่ เฉลีย (µ)
ผลและอภิ ปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชี
เกษตรกร สําหรับนักเรียนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี จํานวน 10 คน ปรากฏผลดังตาราง ที 1

ตารางที 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
รายการ
จํานวนคน
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลีย
x
คะแนนทําแบบฝึ กหัด (E1)
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)

10
10

15
15

129
130

ร้อยละ

12.9
13.0

86.00
86.67

จากตารางที 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนเฉลียจากการประเมินระหว่างเรียน โดยการทําแบบฝึ กหัด
มีค่าเฉลียร้อยละ 86.00 และค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลียร้อยละ 86.67 เมือพิจารณา
ประสิทธิภาพ 80 ตัวหน้า และ 80 ตัวหลัง ปรากฏว่าชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชาการบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชี
เกษตรกร มีคา่ ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00/86.67 และสูงกว่าเกณฑ์ทตัี งไว้ (E1/E2) 80/80
ป ัจจัย ทีทําให้ชุดการสอนแบบกลุ่ ม ร่ว มมือ STAD มีประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เนื องจากชุดการสอนที
พัฒนาขึน มีกระบวนการจัดทําตามขันตอน อย่างเป็นระบบ มีวธิ ีการทีเหมาะสม โดยได้ศกึ ษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา เทคนิค
การจัดทําชุดการสอนจากตําราทีเกียวข้องและดําเนินการสร้าง แล้วได้ผา่ นการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้อง ความถูกต้อง
จากผูเ้ ชียวชาญ และได้นําเครืองมือทีสร้างไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีไม่ใช่กลุ่มทีทําการศึกษาเพือปรับปรุงให้มคี วามสมบูรณ์ ยิงขึน
ก่อนนําไปใช้จริง จนส่งผลให้ได้เครืองมือทีมีคุณภาพ ทังด้านเนือหาสาระ รูปแบบ กิจกรรม ทีสามารถนํ าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ (2559) ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพชุด
การสอนฝึ กปฏิบ ตั ิว ิช าการบัญ ชีข นต้
ั น ของนักศึกษาสาขาวิช าการบัญ ชี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูล ผลการศึกษาพบว่า ค่ า
ประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึ กปฏิบตั ิ มีประสิทธิภาพ 81.32/83.46 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทกํี าหนด 80/80 และ ณรงค์ โคตรศรี (2556)
ได้ทําการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่ม ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ต่อวิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนร่มเกล้า ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.19/81.19 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชาการบัญชีกจิ การพิเศษ เรืองการบัญชีเกษตรกร ได้ผลดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน
การทดสอบ

จํานวนคน

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลีย

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ก่อนเรียน

10

15

6

2.51

หลังเรียน

10

15

13

1.05

จากตารางที 2 พบว่านักเรียนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชันปีที 2 ทีเรียนรูด้ ว้ ยชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือSTAD
วิชาการบัญชีกจิ การพิเศษ เรืองการบัญชีเกษตรกร มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลียของคะแนน
ก่อนเรียนได้เพียง 6 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.51 แต่หลังจากศึกษาเนือหาในชุดการสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ STAD แล้ว นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลียหลังเรียนได้ถงึ 13 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.05 สรุปผลการ
เรียนของนักเรียนดีขนึ อันเนืองมาจากการจัดการเรียนการสอนทีใช้ชุดการสอนทีผ่านการตรวจสอบ และประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ

รวมทังมีการทดลองนําไปใช้กอ่ นนํามาสอนจริง จึงทําให้ได้ชุดการสอนทีมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลัง
เรีย นสูง กว่าก่อ นเรียน นอกจากนี ชุดการสอนทีสร้างขึนเป็ น สิงพิม พ์ ทีนักเรีย นสามารถนํ าไปฝึ กฝนและทบทวนได้ต ลอดเวลา
เนืองจากมีสอที
ื หลากหลาย รวมทังการจัดกลุ่มแบบร่วมมือ STAD เป็นการจัดแบบคละความสามารถ มีการช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน
ทํางาน ซักถามในสิงทีไม่เ ข้าใจ และพยายามทีจะพัฒ นาตนเองเพราะความสําเร็จ ของกลุ่ ม ขึนอยู่ กบั ความสําเร็จ ของสมาชิก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายไหม โพธิศิร ิ (2555) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้ชุดการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเรียนด้วย
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 และ วัลยา บุญ
อากาศ (2556) ได้ศกึ ษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค STAD ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรีย นวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิคSTAD กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ ผลการวิจ ัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรีย นของนักเรียนทีได้รบั การจัดการ
เรีย นรู้แบบร่ว มมือเทคนิค STAD สูง กว่านักเรียนทีได้รบั การจัดการเรีย นรูแ้ บบปกติอ ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 อัน
เนืองมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ีมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้ทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรูข้ องตนเอง มีการช่วยเหลือแนะนําความรูก้ นั เพือนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิทางการเรียน
3. ผลศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี โดยใช้ชดุ การสอน
ร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร ได้ผลดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนระดับชัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที 2
แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กลุ่มที 1
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
แปล
รายการ
µ
σ แปล µ
σ แปล µ
σ แปล เฉลีย ผล
ผล
ผล
ผล
1.การร่วมกันวางแผนทํางาน

2.33 .57

2. ความสัมพันธ์ทีดีของกลุ่ม

2.67 .57

ดี

2.67 .57

ดี

3. การมีสว่ นร่วมในงานกลุ่ม

2.67 .57

ดี

2.67 .57

4. ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในกลุ่ม

2.67 .57

ดี

2.67 .57

5. ความรับผิดชอบ

2.67 .57

ดี

2.33 .57

2.6

ดี

2.53 .51

เฉลีย

.50

พอใช้ 2.33 .57

พอใช้ 2.67 .57

ดี

2.44

พอใช้

2.67 .57

ดี

2.67

ดี

ดี

2.33 .57

พอใช้

2.5

ดี

ดี

2.67 .57

ดี

2.67

ดี

พอใช้ 2.67 .57

ดี

2.5

ดี

ดี

2.57

ดี

ดี

2.6

.50

ผลการวิเคราะห์จากตารางที 3 พบว่าพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่ม โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี และ
เมือพิจารณาในแต่ละด้านทุกด้าน อยู่ในระดับดี ยกเว้น ด้านการร่วมกันวางแผนทีอยู่ในระดับ พอใช้ อันเนืองมาจากการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ชดุ การสอนร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ซึงเป็ นการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ มีสมาชิกกลุ่มละ
3 – 4 คน ประกอบด้วยนักเรียนทีเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันวางแผนในการทํางานเพือให้งานสํา เร็จ มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน กระตือรือร้นในการทํางาน คนทีเรียนเก่งก็ตอ้ งช่วยคนทีเรียนอ่อนเพือให้คะแนนรวมของกลุ่มสูง คนทีเรียน

อ่อนก็ต้องพัฒนาตนเองเพือความสําเร็จของกลุ่ม ทําให้เกิดการช่วยเหลือ กัน มีความสัมพันธ์ทีดีในกลุ่ม สอดคล้องกับ แคทรีย า
ใจมูล (2550 :14) กล่าวว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนทีจัดให้ผเู้ รียนได้เรียนเป็ นกลุ่มคละกัน
ในระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน คือ ระดับสูง ปานกลาง และอ่อน จุดประสงค์หลักคือช่วยให้นกั เรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา
มีผลสัมฤทธิสูงขึน และมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนทํางานร่วมกัน และ สุคน สินธพานนท์ (2552 : 38) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบเทคนิค
STAD หมายถึง เทคนิคแบ่งป ันความสําเร็จ มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรูข้ องตนในสิงทีเรียน
ซึงจะมีการช่วยเหลือ แนะนํ าความรูใ้ ห้แก่กนั มีการทดสอบความรูเ้ ป็ นรายบุคคล และรวมคะแนนเป็ นกลุ่ม กลุ่มที ได้คะแนนมาก
ทีสุดจะเป็นฝ่ ายชนะ
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที 2 แผนกการบัญชี ต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุ การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผลดังแสดงในตารางที 4
ตารางที 4 สรุประดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
รายการ
ด้านเนือหา
ด้านรูปแบบ
ด้านกิจกรรม
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
ด้านสือและอุปกรณ์
ด้านประโยชน์ทได้
ี รบั จากชุดการสอน
รวม

ค่าเฉลีย
4.43
4.4
4.49
4.5
4.6
4.5
4.47

ระดับความพึงพอใจ
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
.67
.56
.54
.64
.56
.55
.59

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีสุด
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์จากตารางที 4 พบว่า คะแนนเฉลียความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุ การ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การบัญชีเกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมือพิจารณาใน
แต่ละด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสือและอุปกรณ์ ซึงอยู่ในระดับมากทีสุด
จากผลการวิเคราะห์ แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD เพราะเนือหาของชุดการสอน
เข้าใจง่าย รูปแบบสวยงาม มีสอการเรี
ื
ยนทีหลากหลาย มีกจิ กรรมทีทําเป็นกลุ่ม ทําให้บรรยากาศในการเรียนเปลียนไป ผูเ้ รียนเกิด
ความสุข กระตือรือร้น มีความมันใจมากขึนเพราะมีการช่วยเหลือกัน ร่วมกันคิดและร่วมกันปฏิบตั ิ ทํ าให้เกิดพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกัน แบบมีความสุข ผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขนึ ทํ าให้เ กิดความพึงพอใจในการเรียน ซึงสอดคล้องกับ โวลแมน (Wolman.
1973:384) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ มีความสุขเมือเราได้รบั ผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายตามความต้องการหรือ
แรงจูงใจ และ รักชนก บึงมุม (2554 : 24) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ อันดี ทีเกิดจากความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิงแวดล้อมของบุคคลทําให้เกิดความสบายใจและมีความสุขทีได้รบั การตอบสนองตามความต้องการ ทําให้เกิดแรงกระตุ้น
มีความพยายามทีจะสร้างสรรค์สงต่
ิ าง ๆ ให้เกิดผลสําเร็จ

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ในครังนีเพือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD วิชา การบัญชีกจิ การพิเศษ เรือง การ
บัญชีเกษตรกร ซึงจะนํ าไปใช่ใ นการจัดการเรีย นการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) 2 แผนกการบัญ ชี
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เพือให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน มีทกั ษะการแก้ป ัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีม ซึงจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีเจตคติทดีี ต่อการเรียน มีความสุข และปรับเปลียนพฤติกรรมดีขนึ ส่งผลต่อการเรียนรูใ้ น
การเรียนวิชาอืน ๆ ในระดับทีสูงขึน และการอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข
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