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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้อยละ ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น โดยใช้เ อกสารประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง ร้อยละ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นปวช.1
โดยใช้การสอนแบบ STAD ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 ที่กาลังเรี ยน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน จานวน 2 ห้อง จานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึก ษาในครั้ ง นี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 จานวน 43 คนได้มาจากการสุ่ มอย่าง
เจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
เรื่ อง ร้ อยละ ให้มี ประสิ ท ธิ ภาพตามมาตรฐาน 80/80 2) แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนการสอน วิช าคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้ก ารสอนแบบ STAD
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิ ติแบบ t-test for
Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การ
สอนแบบ STAD ระดับชั้นปวช.1 มีค่าเท่ากับ 84.30/82.30 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นปวช.1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการใช้เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน เรื่ อง
ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน 3) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.64, S.D. = 0.64 )
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บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรี ยนรู้ซ่ ึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ความสามารถในการคิด ซึ่ งประกอบด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างความรู ้หรื อสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
ของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนมี ทศั นคติ ไม่ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะไม่ชอบคิ ด ไม่ชอบแก้ปัญหา ขาดการ
ฝึ กฝนและทบทวน ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนไม่ค่อยสนใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะ
เป็ นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ แต่นกั เรี ยนที่เรี ยนเก่งกลับชอบเรี ยนและสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์ อีกทั้งนักเรี ยนที่เก่ง
กว่าไม่ยอมอธิ บายและช่ วยเหลื อเพื่อนนักเรี ยนที่ อ่อนกว่า และขาดความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในทางที่
ถูกต้อง ทาให้นกั เรี ยนที่อ่อนกว่า คัดลอกการบ้าน หรื อแบบฝึ กหัดของเพื่อนที่เก่งกว่ามาส่ ง เพราะไม่เข้าใจ
ในเนื้ อหาจึงทาการบ้านหรื อแบบฝึ กหัดไม่ได้ ซึ่ งจากการสารวจเนื้ อหากลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ พบว่าเนื้ อหา
เรื่ อง ร้อยละ มีปัญหามาก เพราะเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนเข้าใจยาก ไม่สามารถคานวณได้โดยเฉพาะโจทย์ปัญหา
นักเรี ยนไม่สามารถคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาได้ อีกทั้ง เรื่ อง ร้อยละ เป็ นเนื้ อหามีลกั ษณะค่อนข้างเป็ น
นามธรรม และเป็ นความรู้ พ้ืนฐานที่จาเป็ นต่อไป ซึ่ งสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ผลการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์ต่า นอกจากปัญหาด้านผลการเรี ยนรู้แล้ว ยังมีปัญหา
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
เพราะ นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะขาดการมีส่วนร่ วมในการทางานหรื อกิ จกรรม เนื่ องจากไม่มีการวางแผนการ
ทางานร่ วมกันและไม่มีการแบ่งหน้าที่การทางานของสมาชิ กแต่ละคนให้ชดั เจน จึงทาให้เกิ ดปั ญหาในการ
ทางาน หรื ออีกสาเหตุหนึ่ งคื อ สมาชิ กแต่ละทีมมีความสามารถที่ แตกต่างกันมากเกิ นไป เช่ น กลุ่ มหนึ่ ง
สมาชิ กเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนทั้งหมด อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนเก่งทั้งหมด รวมถึงความรอบคอบ
และความรั บผิดชอบด้วย สาเหตุ เหล่ านี้ ทาให้นักเรี ยนขาดความเอาใจใส่ ขาดความกระตือรื อร้ นในการ
ทางาน ซึ่งส่ งผลทาให้การทางานร่ วมกันไม่ราบรื่ น และผลงานไม่ประสบความสาเร็ จ ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนครู ควรใช้แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้กระบวนการ
ทางปั ญญา กระบวนการทางสังคม ให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมในการเรี ยน และสนุ กสนานใน
การเรี ยนรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือแต่ละรู ปแบบ มีวิธีดาเนินการหลัก ๆ ซึ่ งได้แก่ การจัดกลุ่มการศึกษา
เนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการให้รางวัลแตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวัตถุประสงค์
เฉพาะ แต่ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใด ต่างก็ใช้หลักการเดียวกัน และมีวตั ถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน เกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ศึกษาอย่างมากที่สุด ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้กว้าง
ขึ้น และลึกซึ้งขึ้น โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ กนั ระหว่างกลุ่มนักเรี ยน
ด้วยกัน ความแตกต่ างของรู ป แบบแต่ ละรู ป แบบจะอยู่ที่ เทคนิ คในการศึ ก ษาเนึ้ อหาสาระ และวิธีก าร
เสริ มแรงและการให้รางวัลเป็ นประการสาคัญ (ทิศนา แขมมณี , 2552, น. 265-266) รวมถึงการนาเอกสาร
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ประกอบการเรี ยนมาใช้เป็ นตัวกลางในการถ่ ายทอดความรู ้ เพื่อช่ วยให้นัก เรี ย นเกิ ดความความเข้า ใจ มี
ความคิด เจตคติและเกิดทักษะในตัวนักเรี ยน
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่พฒั นาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
กับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 ขึ้น โดยมีความเชื่ อว่า เอกสารประกอบการเรี ยน จะเป็ นสื่ อในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และตอบสนองความ
ต้องการของหลักสู ตร และนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้อยละ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน เรื่ อง ร้อยละ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 โดยใช้การสอนแบบ STAD
กรอบแนวคิดในการวิจัย
เอกสารประกอบ
การเรี ยนการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
โดยใช้การสอนแบบ STAD

- ประสิ ทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- ความพึงพอใจของนักเรี ยน

สมมติฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยเอกสารประกอบ
การเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
นิยามศัพท์
1.เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ร้อยละ ที่ผศู ้ ึกษาได้พฒั นาขึ้น
โดยมีการจัดลาดับเนื้ อหาที่เหมาะสม มีการอธิ บายถึงตัวอย่างการใช้งาน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้และ
อ่านได้ดว้ ยตนเอง เน้นความคิดรวบยอด ซึ่ งในตอนท้ายของบทเรี ยนแต่ละบทเรี ยนจะมี แบบฝึ กหัดให้
นักเรี ยนทาด้วย
2.ประสิ ทธิ์ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน หมายถึง เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดย
ใช้การสอนแบบ STAD มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรี ยนที่ได้จากการทาเอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
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80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการ
ทาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
3.วิธีการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ (STAD) หมายถึง วิธีการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
มีลกั ษณะเน้นการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มมากกว่าการแข่งขันกัน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มฝึ กฝนกันในกลุ่ม ไม่
มีการแข่งขันแต่ใช้แบบทดสอบที่เกี่ ยวกับเนื้ อหาสอบรายบุคคล บันทึกคะแนน และนาคะแนนรายบุคคล
รวมเป็ นคะแนนความสาเร็ จของกลุ่ม โดยให้รางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนสู งสุ ด
4.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลคะแนนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
5.ความพึงพอใจของนักเรี ยน หมายถึ ง ความคิดเห็ นหรื อความรู ้ สึกของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
6.นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราช
ดาเนิน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
1.ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 3) ให้ความหมายของเอกสารประกอบการ
เรี ยน หมายถึ ง เอกสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ งตามหลักสู ตรที่ใช้ในสถานศึกษา เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนมีหลายประเภท เช่น แผนการสอน ชุดการสอนบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
สุ ชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2550 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรี ยนไว้ หมายถึง เอกสาร
ที่ผสู้ อนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นลักษณะเอกสารที่จดั ทาเป็ นรู ปเล่ม มีเนื้ อหาสาระ
ที่ครอบคลุ มครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ มีคาอธิ บายถึ งรายละเอี ยดของเนื้ อหาที่ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และมี รูปภาพประกอบตามคาบรรยายอย่า งเหมาะสม เนื้ อหามี การแยกย่อยและเรี ยงตามล าดับ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องกัน สาระถู กต้อง รู ปแบบการพิม พ์ที่ ดีมี ความชัดเจนและเป็ นสาระที่ เขี ยนขึ้ นด้ว ย
ความรู ้ของผูส้ อนเอง ไม่ได้ลอกของผูอ้ ื่นมา
สุ วิทย์ มูลค าและสุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 41) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการ
เรี ยน หมายถึง เอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครู หรื อประกอบการเรี ยนของนักเรี ยนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ ง ควรมี หัวข้อเรื่ อง จุ ดประสงค์ เนื้ อหาสาระและกิ จกรรม เพื่อจะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เ กิ ดการ
เรี ยนรู ้ตามที่หลักสู ตรกาหนด และการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนสามารถทาได้ในหลายรู ปแบบ
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละวิชา
สรุ ปได้วา่ เอกสารประกอบการเรี ยน หมายถึง เอกสารที่ครู ผสู ้ อนสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยน
ของนักเรี ยนและใช้เป็ นเอกสารการสอนของครู ในรายวิชาหนึ่ ง ซึ่ งมีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ
รายวิชา แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ ครอบคลุมครบถ้วนตามคาอธิ บายรายวิชาตรงตามหลักสู ตรกาหนด
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ประกอบกับการนาประสบการณ์ การสอนของครู ผูส้ อนในรายวิช านั้นๆสอดแทรกเนื้ อหาสาระสาคัญที่
จาเป็ นต่อการเรี ยนเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนรวบรวมเป็ นเอกสารประกอบการเรี ยน โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
2.ขั้นตอนการสร้ างเอกสารประกอบการเรียน
ไลซอทท์และวิลเลียม (อ้างถึงใน สมคิด สุ ประภา, 2546, 46) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างเอกสาร
ประกอบการเรี ยน ไว้ดงั นี้
1.เลือกเรื่ องที่จะนามาเขียนเป็ นเอกสารประกอบการเรี ยน
2.กาหนดผูเ้ รี ยน การสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าแบบเรี ยนนั้น
เหมาะสมกับความสามารถทางสติปัญญา ภูมิหลัง และวัตถุประสงค์ของผูเ้ รี ยนหรื อไม่
3.กาหนดวัตถุประสงค์ โดยเน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.กาหนดรู ปแบบของการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนว่า จะเลือกบทเรี ยนใด
5.จัดเตรี ยมวัสดุและเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหาให้เรี ยงลาดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ง่าย
6.สร้างเนื้ อหาในแต่ละตอน โดยอาศัยรู ปแบบและเทคนิคเพื่อที่จะทาให้เอกสารประกอบการเรี ยน
ชวนอ่าน
7.ทาการทดสอบขั้นแรก เพื่อหาข้อบกพร่ องที่ผเู ้ ขียนอาจคาดไม่ถึง เช่น การใช้ภาษา เป็ นต้น
8.ประเมินผลงานตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อหาว่าผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์บทเรี ยนหรื อไม่
หรื อยังมีขอ้ บกพร่ องใด
9.ปรับปรุ งแก้ไข สื บเนื่องมาจากประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่ องของเอกสารประกอบการเรี ยนแล้ว ก็
ต้องแก้ไขปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพก่อนนามาใช้จริ งและเผยแพร่ ต่อไป
สรุ ปได้ว่า ผูท้ ี่สร้างจะต้องศึกษาความรู้ วิธีการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนให้เข้าใจ ศึกษา
เอกสารในการสร้าง กาหนดเลือกวิชาที่เรี ยน กาหนดหน่ วยการเรี ยนรู ้ วัยของผูเ้ รี ยน ตั้งจุดประสงค์ ทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนให้เป็ นไปตามขั้นตอนดังกล่าว
3.คุณค่ าและข้ อจากัดของเอกสารประกอบการเรียน
คุณค่าของเอกสารประกอบการเรี ยนเอกสารประกอบการเรี ยนมีคุณค่า คือ สามารถส่ งเสริ มความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ช่ วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ช่ วยประหยัดเวลาในการสอนของครู และเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนด้วยตนเอง (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2540, 48)
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรี ยนมี 8 ประการ (ชม ภูมิภาค, 2543, 46) ดังนี้
1.แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ได้
2.ทาให้สังคมเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ได้
3.ทาให้การศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นไปได้อย่างกว้างขวาง
4.ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนสู ง
5.ผูเ้ รี ยนได้ใช้การเรี ยนแบบสกรรมกิริยา ทาให้เข้าใจและมีความคงทนในการจามากขึ้น
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6.เป็ นการสอนความแตกต่างของบุคคลได้เป็ นอย่างดี
7.การเรี ยนเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภาพ เรี ยนได้มาก ใช้เวลาน้อย เพราะรู ้จุดมุ่งหมายข้อเสนอแนะไป
ทีละน้อย
8.ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกจังหวะเวลาการเรี ยนที่เหมาะสมสาหรับตนเองได้
สรุ ปได้วา่ เอกสารประกอบการเรี ยนมีประโยชน์ต่อนักเรี ยน เพราะมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ในเนื้ อหาที่ สาคัญและจาเป็ นต่อการนาไปพัฒนาต่อยอดความรู ้ และประการสาคัญเป็ นเนื้ อหาที่ เกิ ดจาก
ประสบการณ์การสอนของครู ผูส้ อนที่นามาเรี ยบเรี ยงให้มีเนื้ อหาสาระที่สมบูรณ์ ครบถ้วน นักเรี ยนจึงได้
เรี ยนรู ้ ได้อย่างละเอี ยดยิ่งขึ้ น ผูส้ อนสามารถจัดกิ จกรรมการสอนและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
4.เทคนิคกลุ่มผลสั มฤทธิ์ (Student Teams–Achievement Division, STAD )
เทคนิคแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีสมาชิ ก
กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละทั้งความสามารถทางการเรี ยนและเพศ โดยที่ครู จะทาการสอนหรื อเสนอเนื้ อหา
สาระของบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนทั้งชั้นก่อน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทางานตามที่กาหนดตามวัตถุประสงค์
ในแผนการสอน เมื่อสมาชิ กกลุ่มช่วยกันปฏิบตั ิ และทาแบบฝึ กหัด หรื อทบทวนเนื้ อหาที่ได้รับมอบหมาย
เสร็ จแล้ว ครู จะให้นกั เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูก
แปลงเป็ นคะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งเรี ยกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ์ ” (Achievement Division) (วัชรา เล่าเรี ยนดี.
2553: 155-165)
5.ขั้นตอนการจัดการการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
ทิศนา แขมมณี ได้ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิ ค STAD ไว้ดงั นี้ (ทิศนา
แขมมณี . 2553: 266-267)
1.จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–ปานกลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรี ยกกลุ่มนี้ วา่ กลุ่ม
บ้านของเรา (Home Group)
2.สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่ วมกัน
3.ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบครั้งสุ ดท้าย ซึ่งเป็ นการทดสอบรวบยอดและนาคะแนนของตนไปหา
คะแนนพัฒนาการ (improvement score) ซึ่ งหาได้ดงั นี้
คะแนนพื้นฐาน ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลายๆ ครั้งที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนทาได้
คะแนนที่ได้ ได้จากการนาคะแนนทดสอบครั้งสุ ดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน
คะแนนพัฒนาการ ถ้าคะแนนที่ได้คือ
-11 ขึ้นไป คะแนน พัฒนาการ = 0
-1 ถึง-10 คะแนน พัฒนาการ = 10
+1 ถึง 10 คะแนน พัฒนาการ = 20
+11ขึ้นไป คะแนน พัฒนาการ = 30
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4.สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา นาคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนของ
กลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสู งสุ ด กลุ่มนั้นได้รางวัล
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณรงค์ ฤทธิเดช (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ทดลองเครื่ องกล (31012003) โดยใช้วิ จ ัย เป็ นฐานและบู ร ณาการแผนการสอนแบบบล็ อ กคอร์ ด
(Block Course) ผลการศึกษา พบว่า
1.เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาทฤษฎีเครื่ องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 82.29/81.05 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2.ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเอกสาร ประกอบการเรี ยน
วิชา ทฤษฎีเครื่ องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยเอกสารประกอบการเรี ยน วิชา ทฤษฎีเครื่ องมือกล
รหัสวิชา 2102-2003 อยูใ่ นระดับมาก
ถวิลจิต ชาตะเวที (2561: บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า
1.ประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้ง 5 เล่ม โดยรวมมีค่าเท่ากับ 83.42/85.33 สู งกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการใช้
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง อิฐมอญโดยใช้การ
สอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
( x = 4.76, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมในรู ปแบบ STAD ทาให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีปกติ ผูเ้ รี ยนมี
ความกระตือรื อร้ น และมี ความสนใจใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนมากขึ้ นและมี นิสั ยรั กการอ่า น ถื อได้ว่าเอกสาร
ประกอบการเรี ยนเป็ นสื่ อประเภทหนึ่งที่มีประสิ ทธิภาพและสะดวกในการใช้สอน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากร
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราช
ดาเนิน จานวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 90 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่า ง ได้แก่ นักเรี ย นระดับ ชั้นปวช.1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีพ ณิ ชย
การราชดาเนิน จานวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างเจาะจง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
1.เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD จานวน 3 ชุด
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ผูร้ ายงานสร้ างขึ้น เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นปวช.1 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 10 ข้อ
4.แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ
โดยใช้การสอนแบบ STAD จานวน 1 แผน
การสร้ างและพัฒนาหาคุณภาพเครื่องมือ
1.เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อ ง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD จานวน 3 ชุ ด ผูร้ ายงานได้
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต ร เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หลัก สู ต รและก าหนดการจัด การเรี ย นรู ้ ว ิช า
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ระดับชั้นปวช.1 เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้ างเอกสารประกอบการเรี ยน
1.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยน
1.3 วิเคราะห์หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ มาตรฐาน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เพื่อนาไปเป็ นกรอบในการทาเอกสารประกอบการเรี ยน
1.4 กาหนดสาระที่จะนาไปออกแบบและจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยน
1.5 สร้างเอกสารประกอบการเรี ยนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของเอกสารประกอบการเรี ยนแต่ละชุดโดยให้สัมพันธ์กบั เนื้อหาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ในแต่ละชุ ดและ
เขียนคาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
1.6 จัดทาเอกสารประกอบการเรี ยน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของโครงสร้างและเนื้ อหาเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งหนึ่ งหากมี ข อ้ บกพร่ อ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประกอบด้วยนางพวงทิพย์ ปิ ยวรานนท์ นางสาวกระแส แสงทองอร่ าม นางพัตธนี เอี่ยมวัฒน์ นางสาว
ธิ ร ดา ถาวรทัศ นกิ จ นางอัญ ชลี พ ร ธรรมสุ ข ครู ส อนวิชาคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ณิ ช ยการ
ราชดาเนิน
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1.7 ปรับปรุ งแก้ไขเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ แล้ว นาไปจัด พิม พ์เป็ นรู ป เล่ ม เป็ น
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูลต่อไป
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อผูร้ ายงาน
สร้างขึ้นเองโดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 และวิเคราะห์หลักสู ตรวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น คู่มือครู แบบเรี ยน กลุ่มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
โดยใช้การสอนแบบ STAD ระดับชั้นปวช.1 เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ มาตรฐานรายวิชาเพื่อสร้างแบบทดสอบ
ตามกรอบเนื้อหา 3 ชุด
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสื อเทคนิคการเขียนข้อสอบของ
ชวาล แพรัตกุล (2520 : 1-161) และการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จากหนังสื อ
การจัดการประเมินผลในสถานศึกษาของไพศาล หวังพานิช (2531 : 57-62) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
และจุดประสงค์
2.3 สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นโดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD เป็ นแบบ
ปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จานวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุ มเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ใน
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ที่จดั ทาขึ้นทั้ง 3 ชุด
2.4 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนโดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ที่สร้างขึ้นให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความถู กต้องเหมาะสมและตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความครอบคลุมของคาถาม
2.5 นาผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับ
จุด ประสงค์การเรี ยนรู้ (IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เลื อกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป และปรับปรุ งแบบทดสอบมีค่าดัชนี ความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 แล้วนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญดูเพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง
2.6 ปรับปรุ งและจัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
จานวน 20 ข้อ เป็ นฉบับสมบูรณ์ สาหรั บนาไปใช้กบั กลุ่ มตัวอย่าง
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ระดับชั้นปวช.1
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3.1 ศึ กษาเอกสาร ศึกษาทฤษฏี จากตารา งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและศึกษาการวัดเจตคติต่าง ๆ เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละโดยใช้การสอนแบบ STAD
3.2 สร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละโดยใช้การสอนแบบ STAD
3.3 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ด้านเนื้อหาและด้านการวัดผลและประเมินผล จานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมถู ก ต้อ งตามเนื้ อ หา ตรวจสอบคุ ณ ภาพและความถู ก ต้อ งของภาษาเพื่ อ น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.4 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละโดยใช้การสอนแบบ STAD ที่ได้จากการปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นปวช.1 ที่กาลังเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราช
ดาเนิน จานวน 45 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่ องมือ เพื่อใช้ในการประเมิน
3.5 หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD และเลื อกข้อที่ มีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
3.6 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้ก ารสอนแบบ STAD มาหาค่า ความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.75
3.7 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ไปพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ
โดยใช้การสอนแบบ STAD ชั้นปวช.1 จานวน 1 แผน 3 ชุด
4.1 สร้างแผนการสอนจานวน 1 แผน 8 คาบๆ ละ 60 นาที ซึ่ งหัวข้อหลักในแต่ละแผนการสอน
จะประกอบไปด้วย เนื้อหาสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน
การวัดผลประเมินผล โดยในหัวข้อหลักของแต่ละแผนการสอนนั้น จะมีรายละเอียดที่เหมือนกัน แตกต่างกัน
ในหัวข้อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธีการเรี ยนรู ้ร่วมมือกัน
การรวบรวมข้ อมูล
ผูร้ ายงานได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีข้ นั ตอน ดังนี้
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1.ทาการทดสอบก่ อนเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้ อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ที่ ผรู ้ ายงานสร้ างขึ้ น ซึ่ ง ผ่า น
กระบวนการหาคุ ณ ภาพแล้ว ไปทดลองกับ นัก เรี ย นที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งทาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตรวจให้คะแนนและเก็บข้อมูลไว้
2.ดาเนิ น การสอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ในคู่ มื อ ประกอบการใช้ เอกสารประกอบการ
เรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ใช้เวลาในการสอน 8 คาบ
3.ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยน ตรวจให้คะแนนและเก็บข้อมูลไว้
4.สอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอนแบบ STAD
5.นาคะแนนจากการทากิ จกรรมและแบบทดสอบท้ายกิ จกรรมคณิ ตศาสตร์ ทุกชุ ด มาวิเคราะห์หา
ประสิ ทธิภาพของกิจกรรมและเพื่อทดสอบสมมติฐาน นาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบทั้ง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานและนาคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห์
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
6.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูร้ ายงานได้นาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอน
แบบ STAD ที่ สร้ างขึ้นไปทดลองกับนักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ช ยการราชดาเนิ น ขอความร่ วมมื อจากนักเรี ยนให้ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนด้วยตนเองแล้วรวบรวมข้อมูลไว้วิเคราะห์
สถิตทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1.สถิติที่ใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน คือ สถิติที่แสดงค่า E1/E2 (ไพโรจน์
ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร แย้มพินิจ, 2546, 206 – 207)
2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบคือ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก(r) และค่าความ
เชื่อมัน่ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545,84)
3.สถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ ค่า t-test (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 179)
4.สถิติที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการโดย
ใช้การสอนแบบ STAD คือ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, 133)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ตาราง
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ตาราง 1 ประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
คะแนน คะแนนระหว่างเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน
ประสิ ทธิภาพของ
(E1)
(E2)
เอกสารประกอบการเรี ยน
คะแนนเต็ม
20
10
84.30/82.30
ค่าเฉลี่ย
16.86
8.23
ร้อยละของ
84.30
82.30
จากตาราง 1(N = 43)พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ(E1)โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง ร้อยละ จานวน 3 ชุด มีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 84.30 และคะแนนแบบทดสอบท้าย
มีค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.30 ดังนั้นเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ ที่
ผูร้ ายงานสร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้
ตาราง 2 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลอง
N
t
X ร้ อยละ  D  D
แบบทดสอบก่อนเรี ยน 43 5.05 50.50
25.36**
217 354
แบบทดสอบหลังเรี ยน 43 8.23 83.26
N = 43** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, t(0. 01 :df: 42) = 2.326
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นก่อนเรี ย นและหลัง เรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน ในการทดสอบภาคสนามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอนด้ วยการสอบ
แบบ STAD
2

ข้ อ
ที่

ความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นของนักศึกษา
5 4 3 2 1  S.D. แปลผล ลาดับที

1

เนื้อหามีการจัดเรี ยงลาดับตามความยากง่ายเหมาะสม

29

10

4 - - 4.58

0.66

มากที่สุด

8

2

เนื้อหามีการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

29

11

3 - - 4.60

0.68

มากที่สุด

7

3
4
5
6
7
8
9
10

การจัดทาภาพประกอบตามลาดับขั้นตอน สามารถปฏิบตั ิตามได้ง่าย
เนื้อหาเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู้และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
เนื้อหาการเรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
ประเมินผลตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้
แบบฝึ กหัด ใบงานที่ฝึกปฏิบตั ิเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
การจัดทาแบบทดสอบมีความเหมาะสม
เอกสารช่วยให้มีทกั ษะทางวิชาชีพและฝึ กกระบวนการคิด
เอกสารการเรี ยนช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนตามความสามารถของตน
รวม

33
28
34
31
27
31
35
32

6
10
7
8
10
9
6
9

4
5
2
4
6
3
2
2

0.67
0.72
0.57
0.63
0.78
0.61
0.50
0.53
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
9
2
6
10
5
1
3

-

-

4.67
4.53
4.74
4.63
4.48
4.65
4.77
4.70
4.64
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จากตาราง 3 พบว่า ในภาพรวมนัก เรี ย นมี ความพึ งพอใจต่อ การใช้เอกสารประกอบการเรี ย น
การสอนด้วยการสอบ แบบ STAD อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.64, S = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าข้อที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เอกสารช่วยให้มีทกั ษะทางวิชาชีพและฝึ กกระบวนการคิด
( x = 4.77, S = 0.50) เนื้อหาการเรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอนรองลงมา คือ ( x = 4.74, S = 0.57)
เอกสารการเรี ยนช่วยให้นกั ศึกษาได้เรี ยนตามความสามารถของตน ( x = 4.70, S = 0.53 ) และข้อที่นกั เรี ยน
มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด แบบฝึ กหัด ใบงานที่ฝึกปฏิบตั ิเหมาะสมกับเวลาเรี ยน ( x =4.48,
S = 0.78 )
สรุ ปอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
ในการทดลองครั้งนี้ ได้ผลการทดลองเป็ นไปตามที่ต้ งั สมมติฐานไว้ ดังนี้
1.ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ โดยใช้การสอน
แบบ STAD ระดับชั้นปวช.1 E1/E2 = 84.30/82.30 สู งกว่า เกณฑท์ ที่กาหนดไว้ 80 / 80
2.ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน พบว่าเอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน เรื่ อ ง ร้ อ ยละ ด้ว ยการสอนแบบ STAD พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง การใช้เ อกสาร
ประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.30 สู งกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.05 คิดเป็ น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.50
3.ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนชั้นปวช.1ที่มีต่อการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้กลุ่มสารการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ ด้วยการสอน
แบบ STAD พบว่า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับพึ งพอใจมากที่ สุด อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด( x = 4.64,
S = 0.64)
อภิปรายผล
การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง ร้อยละ ด้วยการสอนแบบ STAD ระดับชั้นปวช.1
มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1.เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง ร้ อยละ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
84.30/82.30 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน สามารถใช้จดั การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานของนักเรี ยน ได้ในบริ บทจริ ง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผู ้เ รี ยน ช่ ว ยเสริ มสร้ า ง
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดความเข้าใจได้รวดเร็ วมี ความชัดเจน ส่ งผลให้การ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปตามเนื้ อหาที่กาหนด ประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ หลักสู ตร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนายธิ ติชาติ เจือจันทร์ (2557: บทคัดย่อ)
ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชี พ เรื่ อง สมการ นักเรี ยน
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ชั้นประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเสาวภา ชั้นปี ที่ 1 ผลการวิจ ัย พบว่า เอกสาร
ประกอบการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานอาชีพ เรื่ องสมการ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.63 / 81.19
2.นักเรี ยนระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ย นรู ้ โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีเนื้ อหาเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ย น ส่ ง ผลให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ท้ งั ในเชิ ง ทฤษฎี ที่ น ามาสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดว้ ยกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังใช้การนาเสนอ ที่เพิ่มความน่าสนใจ
ด้วยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพ แผนภูมิ การนาเสนอใน รู ปแบบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น พร้อมทั้ง
ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทาแบบฝึ กหัด ใบงาน ใบประเมินผล แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบ
ความสามารถของตัว เองได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของผลการวิ จ ัย ของนาง
เพชรภัค สรณ์ แป้ นนริ น ทร์ ( 2559: บทคัดย่อ)รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนวิช า
คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชุ ด เศษส่ วน ชั้นประถมศึกษาปี ที่6 โรงเรี ยนขนงพระใต้ ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเอกสารประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.ความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่ อง
ร้อยละ ระดับชั้นปวช.1 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นนั้น เนื้ อหาเริ่ มจากง่ายไปยาก ภาษาเหมาะสมกับนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ศึกษาด้วยตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กความคงทนในการเรี ยนรู้ มีการวัดผลที่แน่นอน
ทั้งการทดสอบในระหว่างที่เรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนให้เห็ นอย่าง
ชัดเจนจึงมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และทาให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามแนวคิด
ของมาสโลว์ (Maslow, 1962 ; อ้างถึงในทิศนา แขมมณี , 2550 : 69) ที่วา่ ความต้องการของมนุ ษย์มีลกั ษณะ
เป็ นลาดับขั้นจากระดับต่ าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้ว
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับดุษฎี ภุมมา (2558: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั
เรื่ องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทศบาลนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ย น วิช าวิท ยาศาสตร์ 8 ในระดับมากที่ สุ ด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเอกสาร
ประกอบการเรี ย นการสอน และการจัดการเรี ยนรู ้ มี ข้ นั ตอนที่ สมบู รณ์ ค านึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
ความสามารถของนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
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ขณะดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนครู ตอ้ งมี บทบาทในการให้ความช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ ไม่
เข้าใจ ต้องแนะนาหรื อยกตัวอย่างเพิ่มเติมและควรยืดหยุน่ เวลาได้ตามความเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง ร้อยละ กับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ และในหลายระดับชั้น โดยปรับเปลี่ ยนเนื้ อหาและวิธีการนาเสนอให้สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยน
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ และทาให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
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