
 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาวสัดชุ่าง

อตุสาหกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 
แผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส ์1/1-2 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน รปูแบบการจดัการเรียนรู้
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง 
รวมไปถึงการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้ทันกับ
เหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ตามสภาพความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของ
ประเทศ ถ้าหากมีการจัดการคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีประสิทธิภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ มีปัญญาท่ีจะพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีสังคมต้องการนั้น ต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ และในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
นั้น ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก็คือ คุณภาพการสอนของ
ครู ถ้าครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและมีคุณภาพแล้ว ผู้เรียนย่อมจะได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้ังสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นท้ังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง
สาระความรู้ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้
เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย  
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 17)  การพัฒนาผู้เรียนนั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้องค านึงหลักส าคัญ 7 ข้อ คือ 

1. ความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด 
3. เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. เน้นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะและสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
5. เน้นการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
6. เน้นความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต 
7. เน้นรูปแบบการเรียนรู้ อาจจัดเป็นรูปแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลโดยรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง

กับธรรมชาติของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CooperativeLearning) เพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

จากการท่ีผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
วิชาท่ีต้องมีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในบางหน่วยและต้องใช้ทักษะด้านค านวณในการหาค าตอบ
และมีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม ท าให้นักศึกษารู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย ท าให้บรรยากาศในการเรียนเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนาน และผู้วิจัยได้สังเกต การเรียนการสอน พบว่า จากการท่ีครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้
นักศึกษาในช้ัน หลังจากการสอนครูได้ประเมินผล โดยการมอบหมายให้ท าใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 



 

 

พบว่านักศึกษา  บางคนไม่สามารถท าใบงาน แบบฝึกหัด และท าข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการท่ีนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน นักศึกษาบางคนเรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า ท า
ให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และท าให้นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน การเรียนแบบร่วมมือ
เป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง
ได้รับการฝึกฝนทักษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับ
ความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นวิธีเรียนท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนท่ีควรน ามาใช้ได้ดีกับ
การเรียนการสอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วมมาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียน เพื่อ
สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น และให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ

ความพึงพอใจในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 20 คน  

 
 
 
 
 



 

 

ขอบเขตเนือ้หำ 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนและความพึงพอใจในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แผนก ได้แก่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ห้อง  
2. ตัวแปรตำม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจในรายวิชาวัสดุช่าง

อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ในรายวิชาวัสดุช่าง
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

3. น าข้อมูลผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
กระท าด้วยตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มภายในห้องเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนของนักเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ซึ่งวัดได้จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น ความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีท่ี1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  หมายถึง นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



 

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
                   ตัวแปรตำม                                                         ตัวแปรอิสระ                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรสอนแบบแบบ STAD 
•กลุ่มหรือทีม (Student 
Teams) 
•กลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement 
Divisions) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปี ท่ี  1 แผนกช่างอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 1/1 -2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียน
แบบ STAD 

 

ความพึงพอใจในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น ปี ท่ี  1 แ ผ น ก ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราท่ีเกี่ยวข้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) 
 2.2 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
  2.2.1 ความหมายของการเรียนแบบ STAD 
  2.2.2 ลักษณะการเรียนแบบ STAD 
  2.2.3 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ STAD 
  2.2.4 เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนแบบ STAD 
  2.2.5 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
  2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  2.3.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.3.3 การวัดความพึงพอใจ 
 2.4 เนื้อหารายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
  2.4.1 ค าอธิบายรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
  2.4.2 เนื้อหาวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
 2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.3 ลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดกำรเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  (Child Center) 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 จอห์น ดิวอี้ (John Dewey. 1859 – 1952) กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับเสรีภาพ ในการเข้าไปร่วมกิจกรรมท่ีมี
ความหมายต่อตนเอง 
 แมรี บัดด์โรว์ (Mary BuddRowe.2010) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการให้ความส าคัญ
กับ “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Porcess) ของนักเรียน มากกว่าความรู้ หรือ ความสามารถท่ีครูมี นักเรียน



 

 

จะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ จากการได้ลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังค าถามจากข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ เพื่อน าไปสู่การใช้วิธีทางวิทยาสา
สตร์ในการแสวงหาความรู้ นักเรียนตามแนวคิดของปรัชญานี้ จึงเป็นท้ังนักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนัก
คิด (thinker) โดยครูมีบทบาทในการจัดหรือเตรียมประสบการณ์ท่ีมีความหมายแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ (Learn By Doing) 
 ส่วนกรมวิชาการ (2544, : 5-9) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือการ
เรียนท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัด หรือด าเนินการ ให้สอดคล้องกับผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้ โดยวิธีการบูรณาการ คุณธรรม ค่านิยม อัน
พึงประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ท้ังในและนอกห้องเรียน มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 ขณะท่ีโอกาม่า จ่าแกะ (2551) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง วิธีการ
ส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนในเรื่องท่ีสอดคล้องกับความสามารถ และความต้องการของตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพด้วยตนเองเป็นส าคัญ ท้ังทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะและช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จด่ัง
จุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 จากแนวคิดข้างต้น สรุปความหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ว่า เป็นวิธีการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยตนเอง หรือสร้าง
คุณลักษณะต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถใช้การคิดไตร่ตรอง การสืบสอบ การแก้ปัญหา การค้นพบ และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะท่ีครูจะเป็นแค่ผู้ท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในด้านการจัด
ส่ิงแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกระท าข้อมูล
ท่ีได้รับมาอย่างเป็นระบบด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
 
2. แนวคิดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนแบบ STAD 
 2.1 ควำมหมำยของกำรเรียนแบบ STAD 
 Robert Slavin (1990) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียน
แบบร่วมมือ ท่ีใช้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ หรือหลังจากท่ีครูได้สอนผู้เรียนท้ังช้ันไปแล้ว และ
ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ร่วมกันภายในกลุ่มสืบเนื่องจากส่ิงท่ีครูได้สอนไป ซึ่งใช้ได้กับทุกวิชาท่ีต้องการให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นข้อเฑ็จจริง เกิดความคิดรวบยอด ค้นหาส่ิงท่ีมีค าตอบ ชัดเจน แน่นอน 
 
 
 
 
  



 

 

 2.2 ลักษณะกำรเรียนแบบ STAD 
 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รบัการจัดเรียนรู้แบบ STAD มี 2 ประการคือ 
1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal) เงื่อนไขนี้เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน ท้ังนี้เพราะกลุ่มจ าเป็นต้องให้
สมาชิกทุกคนใน กลุ่มได้ทราบเป้าหมายของกลุ่มในการร่วมมือกันท างาน ถ้าปราศจากเงื่อนไขข้อนี้งานจะส าเร็จ
ไม่ได้เลย 
2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองเท่าๆกับรับผิดชอบต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มจะได้รับการชมเชยหรือได้รับคะแนนต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
คะแนนรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะน าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มของกลุ่มโดยใช้ระบบ กลุ่มสัมฤทธิ์ 
นั่นเอง  

ท้ังสองเงื่อนไขนี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กล่าวคือเป้าหมายของกลุ่มเป็นส่ิงจ าเป็นส่ิงท่ีจะท าให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มให้เรียนรู้ได้เหมือนตน ถ้าปราศจากเป้าหมายของกลุ่มนักเรียนก็จะ
ท างานผิดจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องทราบเป้าหมายของกลุ่มเพื่อความส าเร็จในการเรียน ยิ่งไปกว่า
นั้นเป้าหมายของกลุ่มอาจจะช่วยให้นักเรียนผ่านพ้นความสงสัย ลังเล ไม่แน่ใจในการท่ีจะต้ังค าถามถามครู ซึ่งถ้า
ปราศจากข้อนี้ นักเรียนจะไม่กล้าถาม ในขณะเดียวกันถ้าปราศจากความรับผิดชอบต่อเองของสมาชิกในกลุ่มนั่น
คือ หมายความว่าสมาชิก 2 หรือ 3 ภายในกลุ่มเท่านั้นท่ีต้องท างานเองท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือจะไม่ลงปฏิบัติงานกับ
เพื่อนในกลุ่ม และไม่ไห้ความร่วมมืออันจะเป็นสาเหตุให้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ประสบความล้มเหลวได้ใน
ท่ีสุด  

 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นั้น สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent)  นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเองจ าเป็น
จะต้องอาศัยผู้อื่นในการท่ีจะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ กล่าวคือ "ร่วมเป็นร่วมตาย"  วิธีการท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึก
เช่นนี้อาจจะท าได้โดยท าให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ถ้านักเรียนท าคะแนนกลุ่มได้สูงแต่ละคนจะได้รับรางวัล
ร่วมกัน ประเด็นท่ีส าคัญก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องท างานกลุ่มให้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความส าคัญหรือความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว 

2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face Interaction) เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิง
บวก มิใช่วิธีท่ีจะท าให้เกิดผลอย่างปฎิหาริย์แต่ ผลดีท่ีจะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันนั้น จะต้องมีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
นั้น การสรุปเรื่องการอธิบาย การขยายความในบทเรียนท่ีเรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเป็นลักษณะสัมพันธ์ของการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ดังนั้นจึงควรมีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกส่ิงท่ีดี ท่ีถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด 

3. การรับผิดชอบงานกลุ่มของกลุ่ม ( Individual Accountability at Group Work) การจัดการเรียนรู้
แบบ STAD จะถือว่าไม่ส าเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้เรียนรู้เรื่องในบทเรียนได้ทุกคน หรือได้รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้ได้เรียนรู้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่ละคนเพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนไม่เก่ง บางทีครูอาจจะใช้วิธีทดสอบสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือสุ่ม



 

 

เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้ตอบ ด้วยวิธีดังกล่าวกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกันท างาน มีความ
รับผิดชอบต่องานของตนเป็นพื้นฐาน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจและรู้แจ้งในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิด
ผลส าเร็จของกลุ่มตามมา 

4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Social skills) นักเรียนทุกคนไม่ได้มาโรงเรียนพร้อมกับ
ทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะช่วยนักเรียนในการส่ือสารการเป็นผู้น า 
การไว้ใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา ความขัดแย้ง ครูควรจัดสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
มนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูควรสอบทักษะและมี
การประเมินการทางานของกลุ่มนักเรียนด้วย การท่ีจัดนักเรียนท่ีขาดทักษะในการท างานกลุ่มมาท างานร่วมกันจะ
ท าให้การท างานนี้ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการท่ีจัดให้
นักเรียนมานั่งท างานเป็นกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นหลักการหนึ่งท่ีทาให้นักเรียนท่ีเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD แตกต่างจาการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมท่ีเคยใช้กันมานาน จากทักษะการทงานกลุ่มนี้เองท่ีจะท าให้นักเรียน
ช่วยเหลือ เอื้ออาทรในการถ่ายถอดความรู้ซึ่งกันและกัน และมีการร่วมมือในกลุ่ม ดังนั้นทุกคนจึงเกิดการเรียนรู้ท่ี
จะมีส่วนร่วมในการท างานให้กลุ่มได้รับความส าเร็จ 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การให้นักเรียนมีเวลาและใช้
กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มท างานได้เพียงใด และสามารถใช้ทักษะสังคมและมนุษยสัมพันธ์ได้เหมาะสม 
กระบวนการกลุ่มนี้จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มท างานได้ผล ในขณะท่ีสัมพันธภาพในกลุ่มก็จะเป็นไปด้วยดี กล่าวคือ 
กลุ่มจะมีความเป็นอิสระโดยสมาชิกในกลุ่ม สามารถจัดกระบวนการกลุ่มและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขา
เอง ท้ังนี้ข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนท่ีเป็นผู้สังเกตจะช่วยให้กลุ่มได้ด าเนินการได้เป็นอย่างดีและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2.3 ขั้นตอนกำรเรียนรู้แบบ STAD 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievemen Division: STAD) 
  สลาวิน (Slavin. 1989: 87) กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ไว้ว่า เป็นการจัดสมาชิกกลุ่มละ 4-
5 คน แบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศ โดยครูจะท าการเสนอบทเรียนให้นักเรียนท้ังช้ัน
ก่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มท างานตามท่ีกาหนดไว้ในแผนการสอนเมื่อสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทาแบบฝึกหัดและทบทวน
บทเรียนท่ีเรียนจบแล้ว ครูจะให้ นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
จะถูกแปลงคะแนนของแต่ละกลุ่ม ท่ีเรียกว่า กลุ่มสัมฤทธิ์  (Achievement Division) ซึ่งการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน ประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แจ้งคะแนนฐานของแต่
ละบุคคล บอกเกณฑ์ได้ละรางวัล ทบทวนความรู้และสอนเนื้อหาใหม่ของบท เรียนต่อนักเรียนท้ังห้องโดยครูผู้สอน 
ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียน โดยใช้ส่ือการเรียนการสอน
ประกอบค าอธิบายของครู เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน 

ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน
เรื่องระดับสติปัญญา ซึ่งหน้าท่ีส าคัญของกลุ่มก็คือการเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้สามารถท าแบบทดสอบได้ดี 
กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วม กันการแก้ความเข้าใจผิดของเพื่อนในกลุ่ม กลุ่ม



 

 

จะต้องท าให้ดีท่ีสุดเพื่อช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะต้องช่วยสอนเสริมเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาส่ิงท่ี
เรียนมาท้ังหมด ซึ่งการท างานของกลุ่มเน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การนับถือตนเอง (Self – Esteem) 
และการยอมรับเพื่อนท่ีเรียนอ่อนซึ่งส่ิงท่ีนักเรียนควรค านึงถึงคือ นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนให้รู้เนื้อหาอย่างถ่องแท้ 
นักเรียนไม่สามารถศึกษาเนื้อหาจบคนเดียวโดยท่ีเพื่อนในกลุ่มไม่เข้าใจ ถ้าหากไม่เข้าใจควรปรึกษาเพื่อน ในกลุ่ม
ก่อนปรึกษาครู และในการปรึกษาในกลุ่มไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น และให้แต่ละกลุ่มย่อยศึกษาหัวข้อท่ี
เรียนจากใบงานหรือแบบฝึกหัดท่ีครูก าหนดประมาณ 2-3 ข้อโดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันปฏิบัติตามใบงานและแบ่ง
หน้าท่ีการทากิจกรรมดังนี้ คะแนนของแต่ละกลุ่มท่ีเรียกว่าคะแนนกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคน
จะท าข้อสอบตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ขั้นท่ี 3 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการทดสอบวัด
ความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มท่ี
เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบตามความสามารถของตนโดยไม่มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนท่ีได้จากการ เปรียบเทียบคะแนน
ท่ีสอบได้กับคะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนน ความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนจะท า
ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความขยันท่ีเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือ ไม่นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุดเพื่อช่วยกลุ่ม 
หรืออาจไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน ในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนแต่ละคน
จะได้คะแนนพัฒนา จากนั้นก็จะน าคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วคิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม ถ้า
กลุ่มใดได้คะแนนเฉล่ียสูงถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ครูจะให้รางวัล การท่ีกลุ่มประสบความส าเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับ
คะแนนของสมาชิกทุกคน สลาวิน (Slavin) ได้ให้แนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไว้ดังนี้ ให้น าคะแนนแบบทดสอบ
ของแต่ละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน (Base Score) แล้วคิดเทียบเป็นคะแนนพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จากนั้น
นาคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันแล้วนามาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงหรือ
ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดก็จะได้รางวัล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความส าเร็จ การคิดคะแนนฐานท าได้โดยการน าระดับผล
การเรียนในวิชาเดียวกันของภาคเรียนท่ีผ่านมา หรือคะแนนจากหน่วยทดสอบท่ีผ่านมา แล้วนามาเฉล่ียเป็นคะแนน
ฐานโดยในการสอบแต่ละครั้งจะต้องมีคะแนนเต็มเท่ากันคือ 100 คะแนน เช่น ถ้าสมศักดิ์ทาการทดสอบ 4 ครั้งได้
คะแนนดังนี้ 80, 86, 78 และ 92 คะแนนตามล าดับ สมศักด์ิจะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน แล้วน าคะแนนฐานไป
เปรียบเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (improvement Points)ในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนทุกคนจะต้องรู้คะแนน
ฐานของตนเองก่อนแล้วค านวณว่าตนเองจะต้องท าคะแนนอีกเท่าไรถึงจะได้คะแนนพัฒนาตามท่ีคาดหวังไว้ ซึ่ง
คะแนนพัฒนาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความพยายามท่ีจะท าคะแนนการทดสอบให้มากกว่าคะแนนฐานเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดก็จะได้รับรางวัล ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความส าเร็จ 

ขั้นท่ี 5 การยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จ กลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ท่ีครูต้ังไว้ ได้แก่ กลุ่ม
เก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยี่ยม  

จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) จะเห็นได้ว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความ ส าเร็จในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันใน



 

 

กลุ่มท าให้นักเรียนช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปัญหากันอย่างอิสระคนเก่งสามารถอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มได้
เข้าใจแนวคิดและมโนคติได้กระจ่างชัดขึ้น นักเรียนสามารถอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของ 

การหาค าตอบในปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาท่ีท้าทายและมีปัญหาท่ีแปลกใหม่
ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาค าตอบจากปัญหาเดียวกัน จะท าให้เกิด
ความ ก้าวหน้าทีละน้อยและเป็นประสบการณ์ ท่ีมีค่าด้ังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนั้นมี
ความหมายมากกว่าแค่การเอานักเรียนมารวมกันทางานเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกลุ่ม
และส่วนรวมโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความสามารถของ
ตนเองและของผู้อื่น การถือเขาถือเราจะลดลงไป นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยท่ีดี เช่น ความ
สามัคคี มีน้ าใจ มีระเบียบวินัย เป็นต้น 

 
2.4 เทคนิคท่ีใช้ในกำรเรียนแบบ STAD 
ส่วนประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) มีส่วนประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ  
  1) กลุ่มหรือทีม (Student Teams) 
  2) กลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Divisions) 
ส่วนประกอบท้ังสองส่วนมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
1. กลุ่มหรือทีม (Student Teams) 

กลุ่มนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD นั้น ในแต่ละกลุ่มหรือทีม จะมีสมาชิก 4-5 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ า นักเรียนท่ีมีผิวขาว ผิวด า ต่างชาติและต่าง
เพศ สมาชิกในแต่ละกลุ่มหรือทีมจะต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียน เพื่อท่ีจะให้แต่
ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน ในแต่ละกลุ่มหรือทีมจะต้องเตรียมสมาชิกประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
คะแนนท่ีแต่ละคนท าได้จะถูกแปลงให้เป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ระบบผลสัมฤทธิ์ จากนั้นน าคะแนนท่ีได้มา
รวมกันเพื่อเป็นคะแนนของกลุ่มหรือข่าว หรือทีม ในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศผลทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดใน
ลักษณะของจดหมายข่าว (Newsletter) สมาชิกภายในกลุ่มหรือทีมจะร่วมมือกันในการท างานเพื่อท่ีจะแข่งขันกับ
กลุ่มหรือทีมอื่น 
2. ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Divisions)   

ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์เป็นวิธีทางท่ีจะช่วยให้เด็กทุกระดับความสามารถทางการเรียนสามารถท่ีจะท าคะแนน
ได้สูงสุดเต็มความสามารถของตนเอง ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์จะเริ่มจากการน าคะแนนทดสอบของครั้งท่ีผ่านมาของ
นักเรียนทุกคน มาเรียงล าดับจากคะแนนมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด 6 คนแรก จะถือได้ว่า
เป็นกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ท่ี 1(Divisions 1) นักเรียนท่ีได้คะแนนรองลงไปอีก 6 คน จะถือว่าเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์ท่ี 2 
(Divisions2) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์นี้จะใช้ส าหรับคะแนนการทดสอบท่ีนักเรียนแต่ละคน ได้รับจาก
การทดสอบแต่ละครั้งให้เป็นคะแนนของกลุ่มหรือทีมของตนโดยการแปลงคะแนนนี้จะพิจารณาของนักเรียนในแต่
ละกลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Divisions) โดยนักเรียนได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์จะได้รับคะแนน
ส าหรับกลุ่มหรือทีมของตนอยู่ 8 คะแนน นักเรียนท่ีได้เป็นอันดับสองของแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์จะได้คะแนนส าหรับ
กลุ่มหรือทีมของตนเท่ากับ 6 คะแนน ส่วนนักเรียนท่ีได้คะแนนเป็นอันดับ 



 

 

2.5 ประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบ STAD   
1. นักเรียนท่ีเก่งเข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปล่ียนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของนักเรียน อธิบาย ให้

เพื่อนฟังได้และท าให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึ้น 
2. นักเรียนท่ีท าหน้าท่ีอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นซึ่งครูทุกคน     ทราบข้อนี้ดี 

คือยิ่งสอนยิ่งเข้าใจในบทเรียนท่ีตนสอนได้ดียิ่งขึ้น 
3. การสอนเพื่อนท่ีจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ท าให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่และมีความสนใจมาก

ยิ่งขึ้น 
4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคะแนนของสมาชิกในกลุ่มทุกคน จะถูก

น าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มโดยใช้ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 
5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่า คะแนนของตนมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้อง

พยายามอย่างเต็มท่ี จะคอยอาศัยเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้ 
6. นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มีเพื่อนร่วมกลุ่มและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์มาก เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 
7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ก็ต้องมีการทบทวน

กระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น 
8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในช้ันมากขึ้น เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบไปท่องหนังสือ

เฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าท่ีต่อสังคมด้วย 
9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ  แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่มนักเรียนจะ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดท้ังกลุ่ม คนอื่น ๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือบ้าง ท าให้นักเรียนใน
กลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
 
ข้อดีและข้อจ ำกัด ของกำรเรียนแบบร่วมมือ STAD  
  ข้อดี  
  1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตนเองและกลุ่มร่วมกับเพื่อนสมาชิก  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกันเรียนรู้  
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้น า ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคม  
  4. ผู้เรียนมีความต่ืนเต้นสนุกกับการเรียนรู้  
  ข้อจ ำกัด  
  1. ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบจะส่งผลให้งานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ  
  2. เป็นวิธีที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะได้ผลท าให้ผู้สอนมีภาระงานเพิม่มาก
ขึ้น 

จากการศึกษาประโยชน์ของการเรียนแบบ STAD  สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือต่อ
ผู้เรียน มีท้ังในด้านการมีส่วนร่วมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและการท าให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม เพราะการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่ง



 

 

กันและกัน รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในการช่วยพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับควำมพึงพอใจ 
3.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นท้ังทางบวกหรือทางลบ ซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ ความเช่ือ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายประการดังนี้ 
กู๊ด (Good. 1973 : 320) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่งเป็นผล
จากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

ส่วนกาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจของมนุษย์ว่าเป็น การแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตจากการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท า
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น  
นอกจากนี้ปริญญา จเรรัชตและคณะ (2546 :3) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าที ความรูสึก หรือทัศนคติ
ในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีปฏิบัติร่วมปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดยผลตอบแทนท่ีได้รับรวมท้ัง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยท าให้เกิดความ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจพอสรุปความได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ อย่างหนึ่งท่ี
เป็นนามธรรม เป็นความรูสึกส่วนตัวของบุคคลท้ังในทางด้านบวกและด้านลบ ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับการได้รับการ
ตอบสนองเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
3.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับควำมพึงพอใจ 

สก๊อตต์ (Scott 1970 : 124) ได้เสนอความคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานท่ีจะ
ให้ผลในเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี้ 
1) งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัวและมีความหมายส าหรับผู้ท า 
2) งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
     3.1 คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย  
     3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง  
     3.3 งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
     เมื่อน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีส่วนเลือกเรียนตามความสนใจ
และมีโอกาสร่วมกันต้ังจุดประสงค์ หรือความมุ่งหมายในการท ากิจกรรมได้เลือกวิธีแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่นักเรียน
ถนัดและสามารถค้นหาค าตอบได้ 
 
 



 

 

เสรีย์  ตู้ประกาย (2556 : 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้จะต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการมากระตุ้นให้เกิดความรักหรือเจตคติท่ีดีต่อการเรียนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะต้อง
มีการจูงใจให้เกิดข้ึน 

ความพึงพอใจ โดยการสรุปเนื้อความแนวคิดจากแนวคิด เซเลสนิค (Zalesnich) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
เกิดจากการตอบสนองความต้องการของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ดังนี้ 

1) ความต้องการภายนอก หรือความต้องการทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบายในสถานท่ีท างาน 
ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน การได้ท างานท่ีตนถนัด เป็นต้น  

2) ความต้องการจากภายใน หรือความต้องการทางจิตใจ เช่น ความเป็นเพื่อน การเป็นท่ียอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน การประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็นต้น 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจสรุปความได้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความต้องการของบุคคล
ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 อย่าง คือความต้องการภายนอกและความต้องการภายในของตัวบุคคล 

1.3 กำรวัดควำมพึงพอใจ 
ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะการก าหนด
ค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้าน ต่าง ๆ 
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

เสรีย์  ตู้ประกาย (2556 : 16) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า เป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลท่ี
ต้องการ เพื่อให้ได้ค่าความพอใจในกิจกรรม โดยใช้วิธีการวัดในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแนวทางในการใช้ หรือ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกของแต่ละบุคคลตามเกณฑ์ท่ีผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ 

จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจสามารถท าได้หลากหลายวิธี
ซึ่งวิธีการวัดนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้โดยเลือกใช้แบบสอบถามหรือการให้สัมภาษณ์ 
 
4. เนื้อหำรำยวิชำวัสดุช่ำงอุตสำหกรรม 
4.1 ค ำอธิบำยรำยวิชำวัสดุช่ำงอุตสำหกรรมเพื่อพัฒนำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรม  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 2100-1002  จ านวน 2  หน่วยกิต  
 
จุดประสงค์รำยวิชำ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐานการใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
 2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้ และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน 
 3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มำตรฐำนรำยวิชำ 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด ลักษณะ  มาตรฐานการใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม 
 2. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม  วัสดุเช้ือเพลิง วัสดุหล่อล่ืน 
และวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน 
หลักการตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น   
4.2 เนื้อหำวิชำวัสดุช่ำงอุตสำหกรรมเพื่อพัฒนำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรม 
บทท่ี 1 พื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
บทท่ี 2 โลหะเหล็ก 
บทท่ี 3 โลหะเหล็กผสม 
บทท่ี 4 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 
บทท่ี 5 โลหะผสมท่ีไม่ใช่เหล็ก 
บทท่ี 6 อโลหะ 
บทท่ี 7 วัสดุเช้ือเพลิง 
บทท่ี 8 วัสดุหล่อล่ืนและวัสดุหล่อเย็น 
บทท่ี 9 วัสดุก่อสร้าง  
บทท่ี 10 วัสดุสังเคราะห์ 
บทท่ี 11 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บทท่ี 12 การสึกหรอและการกัดกร่อน 
บทท่ี 13 การตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น 
 
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

5.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      บลูม (Bloom. 1973 : 167, อ้างถึงใน บุศรา แพทย์รัตน์. 2541 : 41) ได้กล่าวถึง ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนประกอบด้วย 

1. พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด หมายถึง ความสามารถท้ังหลายของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยความถนัด
และพื้นฐานเดิมของผู้เรียน 

2. คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ได้แก่ 
ความสนใจ เจตคติท่ีมีต่อเนื้อหาวิชาท่ีเรียน โรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลักษณะ
บุคลิกภาพ 

3. คุณภาพการสอน ซึ่งได้แก่ การได้รับค าแนะน าการมีสวนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู 
การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท าถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 

ส่วนบุษกร พรหมหล้าวรรณ (2549 : 37) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นสามารถวัดได้ท้ังทางด้าน
ทักษะปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทางด้านเนื้อหาโดยใช้แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้าน
ปฏิบัติการ 



 

 

ส่วนจันทิมา เมยประโคน (2555 : 26) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางด้านการ
เรียนของแต่ละบุคคลท่ีประเมินได้จากการท าแบบทดสอบ หรือการท างานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถวัดได้ท้ัง
ทางด้านทักษะปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทางด้านเนื้อหา โดยการใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคคล แต่ละบุคคล  ท่ีสามารถ
ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบหรือการท างานท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทาง
เนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
5.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

อัญชนา โพธิพลาการ (2545 : 45) กล่าวว่า มีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ  

ด้านตัวนักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน 
ด้านตัวครู เช่น คุณภาพของครู การจัดระบบการบริหารของผู้บริหาร 
ด้านสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนักเรียน เป็นต้น 
แต่ปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ความสนใจ สติปัญญา 

เจตคติต่อการเรียน ตัวครู สังคม ส่ิงแวดล้อมของนักเรียน และองค์ประกอบท่ี ส าคัญท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีโดยตรง คือ วิธีการสอนของครู 

ส่วนจันทิมา เมยประโคน (2555 : 28) กล่าวว่า โดยสรุปไว้ว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบ่งออกเป็นองค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ ด้านตัวนักเรียน ด้านตัวครูและสังคม และปัจจัยอีกประการท่ี
จะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะของผู้สอน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้น่าสนใจของตัวผู้สอนนั่นเอง 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียนการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านตัวนักเรียน ด้าน
ตัวครู ด้านสังคม และปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงท่ีส าคัญอีกประการ คือ วิธีการสอนของครู 
 
5.3 ลักษณะของกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ชวาล แพรัตกุล (2516 : 123, อ้างถึงใน ปาริฉัตร โพธิ์สูง. 2547 : 42) กล่าวถึงแบบทดสอบท่ีดีควรมี
ลักษณะ 10 ประการดังนี้ 

1. ต้องเท่ียงตรง (validity) หมายถึง คุณสมบัติจะท าให้ผู้ใช้บรรลุถึงวัตถุประสงค์แบบทดสอบท่ีมีความ
เท่ียงตรงสูง คือ แบบทดสอบท่ีสามารถท าหน้าท่ีวัดส่ิงท่ีเราจะวัดได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย 

2. ต้องยุติธรรม (fair) คือ โจทย์ค าถามท้ังหลายไม่มีช่องทางแนะให้เด็กเดาค าตอบได้ ไม่เปิดโอกาสให้เด็ก
เกียจคร้านท่ีจะดูต าราแต่ตอบได้ดี 

3. ต้องถามลึก (searching) วัดความลึกซึ้งของวิทยาการตามแนวดิ่งมากกว่าท่ีจะวัดตามแนว 
กว้างว่ารู้มากน้อยเพียงใด 

4. ต้องยั่วยุเป็นเยี่ยงอย่าง (exemplary) ค าถามมีลักษณะท้าท้ายเชิญชวนให้คิด เด็กสอบแล้วมีความ
อยากรู้เรื่องราวให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น 



 

 

5. ต้องจ าเพาะเจาะจง (definite) เด็กอ่านค าถามแล้วต้องเข้าใจแจ่มชัดว่าครูถามถึงอะไร หรือให้คิดอะไร 
ไม่ถามคลุมเครือ 

6. ต้องเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึงคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
6.1 แจ่มชัดในความหมายของค าถาม 
6.2 แจ่มชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน 
6.3 แจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
7. ต้องมีประสิทธิภาพ (efficiency) คือ สามารถให้คะแนนท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได้มากท่ีสุดภายในเวลา 

แรงงาน และเงินน้อยท่ีสุด 
8. ต้องยากพอเหมาะ (difficulty)  
9. ต้องมีอ านาจจ าแนก (discrimination) คือ สามารถแยกเด็กออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับต้ังแต่อ่อน

สุดถึงเก่งสุด 
10. ต้องเช่ือมั่นได้ (reliability) คือ ข้อสอบนั้นสามารถให้คะแนนได้คงท่ีไม่แปรผันและจันทิมา เมยประ

โคน (2555 : 29) กล่าวว่าโดยสรุปไว้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถวัดได้ท้ังทักษะปฏิบัติโดยใช้
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทางด้านเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้าน
ความรู้สึกและด้านการปฏิบัติการ  
จากการศึกษาลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการ
ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนในส่ิงท่ีได้เรียนผ่านไปแล้วว่าบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่เพื่อจะมีการปรับปรุง
ในด้านกิจกรรม การเรียนการสอนของตนเองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
5.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ตรวจสอบพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
ส่วนสายยศ และ อังคณา สายยศ (2536: 146 –147) สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้เป็น 2 พวก คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ท่ี
นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัด
ความพร้อมท่ีจะได้เรียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยู่กับความต้องการของครู 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรืจาก
ครูผู้สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดี จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ
นั้น สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได้  แบบทดสอบ
มาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วยท้ังแบบทดสอบท่ีครู
สร้างขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสร้างข้อค าถามเหมือนกัน เป็นค าถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีสอน
ไปแล้วจะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถต้ังค าถามวัดได้ ซึ่งควรวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ความรู้ความจ า  
2.2 ความเข้าใจ 



 

 

2.3 การน าไปใช้ 
2.4 การวิเคราะห์ 
2.5 การสังเคราะห์ 
2.6 การประเมินค่า 
ส่วนจันทิมา เมยประโคน (2555 : 31) กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น

เครื่องมือท่ีใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และ
แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม และยังมีแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้เช่นกัน  

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปได้ว่า  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ประเภท 
ได้แก่  

1. แบบทดสอบของครูหรือแบบทดสอบมาตรฐาน 
2. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
3. แบบสอบถามท่ีเป็นลักษณะการวัดด้านปฏิบัติหรือการวัดด้านเนื้อหา 

 
6. เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กรรณิการ์ แซ่ใช้ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอก  การศึกษา
ปฐมวัยช้ันปีท่ี 3 ท่ีศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ช้ันปีท่ี 3 ท่ีศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ก่อนการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD มีค่าเฉล่ีย () เท่ากับ 34.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ
4.55 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD มีค่าเฉล่ีย () เท่ากับ 42.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
() เท่ากับ  5.51 โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉล่ีย () เท่ากับ 8.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 1.65 และ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยช้ันปีท่ี  3 ท่ีศึกษาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 พบว่าระหว่างก่อนและหลังการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD  แตกต่างกันโดยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ  STAD  มี
ค่าเฉล่ีย () 42.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( ) 5.51 สูงกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ 
STAD ค่าเฉล่ีย ( ) 34.58 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 4.55 

ส่วนพระมหาสุรพล ผ่องนรา (2553) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ท่ีมีต่อ
ทักษะการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร พบว่า  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  

2. ผลการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค จิกซอว์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  



 

 

ส าหรับวิภา เพ็ชรเจริญรัตน์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาจิตวิทยา
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปี่ ท่ี 1 
พบว่า  

1. การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปีท่ี 1  
โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมมือท่ีเน้นโดยครูมีส่วนร่วมพบว่าหลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนมีผลค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 49.06 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นโดยครูมีส่วนร่วมมีคะแนนโดยคิดเป็นร้อยละ82.73 ส่งผลให้ผลความต่างของคะแนนระหว่างก่อนและ
หลังมีความเปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ 23.59 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว้  

2.  ผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นโดยครูมีส่วนร่วม 
พบว่าภาพรวมของทุกข้อท่ีท าการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.20 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

ขณะท่ีศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 37.65 รองลงมาคือ 
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 27.06, ระดับดี ร้อยละ 23.53, ระดับดีพอใช้ ร้อยละ 7.06, ระดับพอใช้ ร้อยละ 3.53และ
ระดับอ่อนมาก ร้อยละ 1.17  ตามล าดับและ นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 81.27 คะแนนต่อคน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.13 แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในวิชาการจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD แตกต่างกันน้อย 

นอกจากนี้สุวิวรรณ แสงยะรักษ์ และ พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ (2557) ได้ศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
มีประสิทธิภาพ 83.25/82.81 และคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวัสดุช่าง

อุตสาหกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-
2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. รูปแบบการศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
รูปแบบกำรศึกษำ 

การวิจัยช้ันเรียนนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา
วัสดุช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  และศึกษาความพึงพอใจ เพื่อน าผลท่ีได้รับไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แผนก 
ได้แก่ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด 20 คน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อศึกษา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่าง อุตสากรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD   

1.1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม ขั้นตอนดังนี้ 



 

 

1.1.1 ศึกษารายวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช2556 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทราบแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อสร้างแบบทดสอบ 

1.1.2  ศึกษาหลักท่ัวไปในการท าข้อสอบ วิธีการวัดผลประเมินผล งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึงทฤษฎีต่าง 
ๆ ในการสร้างแบบทดสอบ 

1.1.3 จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบและสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน าแบบทดสอบ
ท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
(IOC : Index of Item Objective Congruence)  

1.1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบกับ
นักศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

1.1.5 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ  
1.1.6  ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ น ามาหา

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์สัน (Kuder Richardson)  
1.1.7  จัดพิมพ์แบบทดสอบท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  ผู้วิจัยสร้างขั้น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
ผลการเรียน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนแบบ STAD  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักท่ัวไปในการท าแบบสอบถาม วิธีการวัดผลประเมินผล งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึงทฤษฎี
ต่าง ๆ ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.2 ก าหนดขั้นตอนการสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
1.3 เลือกเนื้อหาตามจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รวมไปถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างบทเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
1.4 สร้างแบบสอบถามของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า เกณฑ์ก าหนดค่าคะแนน คือ 5 ระดับ ของ Likert’s five rating scale (อ้างใน ปรารถ หลงสมบุญ, 
2552 : 67) โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับการปฏิบัติให้มีความหมายดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด       ก าหนดคะแนนเท่ากับ   1  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจน้อย             ก าหนดคะแนนเท่ากับ   2  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจปานกลาง      ก าหนดคะแนนเท่ากับ   3  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจมาก             ก าหนดคะแนนเท่ากับ   4  คะแนน 



 

 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด       ก าหนดคะแนนเท่ากับ   5  คะแนน 
เกณฑ์ก าหนดค่าเฉล่ีย คือ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พิจารณาตามเกณฑ์ ตามแนวความคิดของ 

BEST (อ้างใน ปรารถ หลงสมบุญ, 2552 : 69-70) มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย  1.00 –1.49    แปลว่า     มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  1.50 –2.49    แปลว่า     มีระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย  2.50–3.49     แปลว่า     มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.50 –4.49    แปลว่า     มีระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย  4.50 –5.00    แปลว่า     มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.5  น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 

โดยใช้แบบประเมินค่าความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) น าผลจากการวิเคราะห์
ค่า IOC มาหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องซึ่งผลการตรวจสอบได้สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC)   
 

                                                      IOC            =             
∑ 𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ    IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  

∑ 𝑅     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N   แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
1.6  น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)    ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficent)   
1.7  น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปด าเนินการจัดพิมพ์และเตรียมน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึง
พอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD   

ขั้นตอนที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD   
มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD  กับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 



 

 

2) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชา
วัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  

3) ด าเนินตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้  
4) ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับการ

ทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  มีข้ันตอนดังนี้  

1)  ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปใช้เก็บข้อมูลกับประชากรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามด้วยตนเอง  

2)  วิจัยตรวจสอบสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และน าข้อมูลท่ีได้จาก 
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีดังนี้  

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

2. น าผลท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์  
3. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ

ช่างอุตสาหกรรม  
4. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ค่า t -test แบบ 
dependent ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มี
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสากรรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบ STAD  ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล
ข้อมูล  



 

 

หลังจากน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลแล้วจึงท าการสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของประชากร ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า
ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ค่า t –test แบบ dependent (บุญชมศรีสะอาด. 2545 : 109) 

ขั้นตอนที่ 2 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้ค่าร้อยละ ค่าความเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1. กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536 : 59) 
สูตร 

                                                 P             =           
𝑓

𝑁
  × 100     

  
                            เม่ือ   P  แทน  ค่าร้อยละ   
                                          f  แทน  จ านวนหรือความถ่ีท่ีต้องการหาค่าร้อยละ 
                                          N แทน  จ านวนข้อมูลท้ังหมด  
 
 2. กำรหำค่ำเฉลี่ย 𝒙  ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536 :  59)  
สูตร   
                                                        �̅�          =      ∑ 𝑥 
          N  
  
เม่ือ    �̅�       แทน    ค่าเฉล่ีย 

 ∑ 𝑥   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
 N         แทน    จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 
3. กำรหำค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.) ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์ทวีรัตน์, 2530) 
สูตร  

                                                              𝑆. 𝐷.           =      √
𝑁(∑ 𝑋)− (∑ 𝑋2)

𝑁(𝑁−1)
 

 
เม่ือ     S.D.   แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ∑ 𝑋   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  ∑ 𝑋2  แทน   ผลรวมของก าลังสองของคะแนน  ท้ังหมด 
  N            แทน   จ านวนข้อมูล 



 

 

4. ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2536 : 59)  
สูตร  

                                                      IOC           =              
∑ 𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ   IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  

∑ 𝑅     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N   แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
5. ค่ำควำมเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟำ (-coefficient)  
สูตร 

                           α            =              
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

เม่ือ  α แทน สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น  
K แทน จ านวนข้อค าถาม  

                  ∑ 𝑆𝑖
2     แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ  

        𝑆𝑡
2        แทน  คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 
6. หำค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดังนี้(บุธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 : 177-178)  
สูตร   

p  =     
n

pp LH

2

+  

 

    r   = 
   n

pp LH −  

 
  เม่ือ  Hp  แทน     จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
    Lp  แทน     จ านวนนักเรียนตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    n  แทน     จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

 
 
 
 
 



 

 

หำค่ำควำมยำกของแบบทดสอบ 
สูตร 

                          P         =            
𝑅𝐻 +  𝑅𝐿

𝑁𝐻 +  𝑁𝐿

 

 
เม่ือ  P  แทน  ความยากง่าย 
  𝑅𝐻 แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  

𝑅𝐿 แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า  
𝑁𝐻 แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนสูง  
𝑁𝐿 แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนต่ า   

 
หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกของแบบทดสอบ  
สูตร 

                         r           =              
𝑅𝐻 −  𝑅𝐿

𝑁𝐻  0𝑟  𝑁𝐿

 
 

เมื่อ  r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
  𝑅𝐻 แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  

𝑅𝐿 แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า  
𝑁𝐻 แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนสูง  
𝑁𝐿 แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนต่ า   

 

7. หำค่ำควำมเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20  
ของ Kuder -Richardson (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 123) 
สูตร 

       r tt         =      
    1−

   






 
−

2

ts

pq      

  St
2            =            

𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑁2        

เม่ือ     r tt  แทน     ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
      แทน     จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
    p  แทน     สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่งๆ 
    q  แทน     สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่งๆ  คือ  1- p  

2

ts         แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ัง ฉบับ 



 

 

8. ค่ำแจกแจง t –test แบบ Dependent  ดังนี้ 
สูตร  

t             =  

              
( )
1

22

−

−



DD

D  

  เม่ือ   t แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้พิจารณา  t – distribution 
            D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบ 
  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
    N         แทน   จ านวนนักเรียน 
             2D     แทน   ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่าง  
                         คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
    df แทน  -1 

 

 


