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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ก าลังศึกษาในวิชาองค์การและ
การจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 45 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการ
สมัยใหม่ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน จ านวน 
30 ข้อโดยใช้เวลาในการสอบ 40 นาที แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD  โดยพิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test แบบ Dependent 
Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สูงขึ้น 
 

 



 

 

ค าน า 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร. เสรี เพ่ิมชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิจัย ที่สละเวลาให้
ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้วิจัยฉบับนี้สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ที่กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าแนะน าและพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานทุกท่าน ที่ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูลและขอขอบคุณ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชันปีที่ 1 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งนี้เป็นอย่างด ี
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที่มอบก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้วิจัยเสมอ
มา และนอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่านที่ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึง จึงขอขอบพระคุณทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 บทท่ี 1  
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร 

จําเป็นต้องมีการจัดการที่ดีซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานขององค์การ การเติบโต
และการดํารงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่21 ซึ่งต้องเผชิญกับ 
ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิ วัตน์ และ
เทคโนโลยีทําให้องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
 การเรียนการสอนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
กําหนดจุดประสงค์รายวิชาไว้ว่า เข้าใจการจัดองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ  การบริหารงานคุณภาพ  การจัดการ
ความเสี่ยง จริยธรรมในองค์การ ซึ่งปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนคือ นักเรียนไม่เข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ไม่กล้าที่จะสอบถามจากผู้สอนโดยตรงส่วนใหญ่มักจะสอบถามจากเพ่ือน และเมื่อ
นักเรียนไม่เข้าใจจะมีพฤติกรรมในการลอกการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายส่ง   ทั้งนี้นักเรียนที่
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 48 คน มีนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 
จํานวน 21 คน 

การเรียนแบบร่วมมือ (STAD) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) พัฒนาขึ้นโดยสลาวิน (Slavin, 1978) ผู้อํานวยการโครงการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ศูนย์การวิจัยประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกิ้นส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพ่ือขจัดปัญหาทางการศึกษา มุ่งเน้นทักษะการคิด การเรียนที่
เป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียน จุฑาภรณ์ กมลชัย วงศ์คําดี (2544: 3) กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ 
รู้จักคิด รู้จักทํา และรู้จักแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือให้ตนเองและกลุ่มประสบผลสําเร็จ การจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการกลุ่มหรือฝึกทักษะทางสังคมในการทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อนอยู่รวมกัน 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความสําคัญถึงปัญหา จึงมีความสนใจที่จะทําการปรับการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
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และเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนการ
สอนที่มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในการทํางาน การเรียนแบบร่วมมือนั้นมีหลายรูปแบบ 
โดยรูปแบบที่ผู้วิจัยสนใจและนํามาใช้ปรับการเรียนการสอน คือ การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
(Student Teams Achievement Division: STAD) วิธีนี้จะแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันมา
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแต่ละคนจะมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและจะต้องร่วมมือกับสมาชิกภายในกลุ่มทําความเข้าใจบทเรียน
นั้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทําการปรับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้หรือไม่ 
และผลเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือSTAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูง
กว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและ
การจัดการสมัยใหม ่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 45 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและ
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การจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
จํานวน 45 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในวิจัยตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 5. การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย 10 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวม 70 ชั่วโมง โดยใช้ช่วงเวลาตามกําหนดการสอนปกติของ
ผู้วิจัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียน

และหลังเรียนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นและได้ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

2. กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการ
ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ มีคะแนน
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เพ่ิมข้ึนจากคะแนนก่อนเรียน 

3. กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ อีกรูปแบบหนึ่ ง ที่  มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และ
นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน เพ่ิมข้ึน 
 2. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสําหรับใช้เป็นแนวทางการในการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 วิชาองค์การและและการจัดการ
สมัยใหม่  

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2563 วิชำองค์กำรและและกำรจัดกำร
สมัยใหม่ 

1.1 หลักกำรของหลักสูตร 
 1.1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิค

ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

 1.1.2 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะ
ด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.3 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง มีความเป็นผู้นําและสามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี 

 1.1.4 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 1.1.5 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้อง
กับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2 จุดหมำยของหลักสูตร 
 1.2.1 เพ่ือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ มี

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 1.2.2 เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณา
การความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

 1.2.3 เพ่ือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วางแผน บริหารจัดการ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะ
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้และแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก
หน่วยงาน สามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้ด ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

 1.2.5 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ 

 1.2.6 เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้ง
ในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศ
ตนเพ่ือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 

 1.2.7 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเป็นกําลังสําคัญในด้านการผลิตและให้บริการ  

 1.2.8 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 ค ำอธิบำยรำยวิชำองค์กำรและและกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองค์การและการจัดการ
ความเสี่ยง 
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 การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์การจริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพ่ือการจัดการ การเสริมสร้าง
จริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.4 จุดประสงค์รำยวิชำองค์กำรและและกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
 1.4.1 เข้าใจการจัดองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ  การบริหารงานคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง จริยธรรม
ในองค์การ   

 1.4.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม่ 
 1.4.3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพ่ือ

พัฒนาองค์การ 
 1.4.4 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การสําหรับการจัดการ 
1.5 สมรรถนะรำยวิชำองค์กำรและและกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
 1.5.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การ  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่  เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ  การบริหารงานคุณภาพ  การจัดการความ
เสี่ยง  จริยธรรมในองค์การ   

 1.5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม่ 
 1.5.3 ประยุกต์ใช้หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์การ 
 1.5.4 เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การส าหรับการจัดการ 
จากการทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 วิชาองค์การและ

และการจัดการสมัยใหม่ สรุปได้ว่า ผู้วิจัยศึกษาถึงหลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา รวมถึงสมรรถนะรายวิชาองค์การและและการจัดการสมัยใหม่ 
ผู้วิจัยได้นํามาปรับใช้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาองค์การและและการจัดการสมัยใหม่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียน

ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ

ประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้

ดังนี้ 
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สมพร เชื้อพันธ์ (2547) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี หมายถึงความสามารถ 

ความสําเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน 

การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง

ขนาดของความสําเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ

ผลสําเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้

ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของ

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นการวัดความสําเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการ

สอน โดยวัดตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวัดผลสําเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้คําจํากัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือคุณลักษณะ 

รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้งปวง

ที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ทําให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของ

สมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียน

แล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝน

หรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม

ต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 

2.2 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจําเป็นต่อการเรียนการสอน หรือการตัดสินผลการ

เรียน เพราะเป็นการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากที่ได้รับการฝึกฝน โดยอาศัย

เครื่องมือประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมมากที่สุด 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1982) ถือว่าสิ่งใดก็ตาม ที่มี

ปริมาณอยู่จริงสิ่งนั้นสามารถวัดได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลการวัด

จะเป็นประโยชน์ในลักษณะทราบและประเมินระดับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน และระดับ

ความรู้ความสามารถตามแนวคิดของ Bloom มี 6 ระดับ ดังนี้ 

 1) ความจํา คือ สามารถจําเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คําจํากัดความสูตรต่าง ๆ วิธีการ เช่น 

นักเรียนสามารถบอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได้ นักเรียนสามารถบอกชื่อธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน

ได้ครบถ้วน 
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 2) ความเข้าใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความ และสรุปใจความสําคัญได้  

 3) การนําไปใช้ คือ สามารถนําความรู้ ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใช้ในสภาพการณ์

ที่ต่างออกไปได้  

 4) การวิเคราะห์ คือ สามารถแยกแยะข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยเช่น 

วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ หลักการดําเนินการ  

 5) การสังเคราะห์ คือ สามารถนําองค์ประกอบ หรือส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกันเป็น

หมวดหมู่อย่างมีความหมาย  

 6) การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตัดสินจากข้อมูล คุณค่าของ หลักการโดย

ใช้มาตรการที่ผู้อ่ืนกําหนดไว้หรือตัวเองกําหนดขึ้น 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) ได้กล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้นที่ควรคํานึงถึงในการสร้างแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 

 1) เนื้อหา หรือทักษะภายในขอบเขตที่ครอบคลุมในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น 
จะต้องสามารถจํากัดอยู่ในรูปของพฤติกรรม ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะที่จะสื่อสารไปยัง
บุคคลอ่ืนได้ ถ้าเป้าหมายทางการศึกษาไม่สามารถจํากัดอยู่ในรูปของพฤติกรรมแล้ว ย่อมไม่สามารถที่
จะวัดได้ในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน 

 2) ผลิตผลที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดนั้น จะต้องเป็นผลิตผลเฉพาะที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเท่านั้น จะวัดผลผลิตผลอย่างอ่ืนไม่ได้ 

 3) ผลสัมฤทธิ์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วัดได้นั้น ถ้าจะนําไป
เปรียบเทียบกันแล้ว ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เท่าเทียมกัน    

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
สมบูรณ์ ตันยะ (2545) ได้ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเป็น

แบบทดสอบที่ใช้สําหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถใน เรื่องที่เรียนรู้

มาแล้ว หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด   

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น แบบทดสอบที่

ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว ว่า บรรลุผลสําเร็จตาม

จุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด 

สิริพร ทิพย์คง (2545) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดคําถาม

ที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ ในเรื่องที่

เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 
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สมพร เชื้อพันธ์ (2547) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้ง

ไว้เพียงใด 

2.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ได้จัดประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher made tests) และแบบทดสอบมาตรฐาน 

(Standardized tests) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือถามสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียน

การสอนซึ่งจัดกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ และการประเมิน 

 1) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองเพ่ือใช้ในการทดสอบ

ผู้เรียนในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) ได้แก่ แบบถูก – ผิด (True-false) 

แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมคําให้สมบูรณ์ (Completion) หรือแบบคําตอบสั้น (Short answer) และ

แบบเลือกตอบ (Multiple choice) 

   1.2 แบบอัตนัย (Essay tests) ได้แก่ แบบจํากัดคําตอบ (Restricted response 

items) และแบบไม่จํากัดความตอบ หรือ ตอบอย่างเสรี (Extended response items) 

 2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็นแบบทดสอบที่ สร้ าง โดย

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะการสร้างแบบทดสอบ มี การวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แบบทดสอบ มีคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการสอบ การให้คะแนนและการแปลผล มีความเป็นปรนัย 

(Objective) มีความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ 

California Achievement Test, Iowa Test of Basic Skills, Standford Achievement Test และ the 

Metropolitan Achievement tests เป็นต้น 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543)  ได้จัดประเภทแบบทดสอบไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) แบบปากเปล่า เป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล ใช้ได้ผลดีถ้ามีผู้เข้า

สอบจํานวนน้อย เพราะต้องใช้เวลามาก ถามได้ละเอียด เพราะสามารถโต้ตอบกันได้ 

 2) แบบเขียนตอบ เป็นการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบแบบปากเปล่า 
เนื่องจากจํานวนผู้เข้าสอบมากและมีจํานวนจํากัด แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

   2.1 แบบความเรียง หรืออัตนัย เป็นการสอบที่ให้ผู้ตอบได้รวบรวมเรียบเรียงคํา
พูดของตนเองในการแสดงทัศนคติ ความรู้สึก และความคิดได้อย่างอิสระภายใต้หัวเรื่องที่กําหนดให้ เป็น
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ข้อสอบที่สามารถ วัดพฤติกรรมด้านการสังเคราะห์ได้อย่างดี แต่มีข้อเสียที่การให้คะแนน ซึ่งอาจไม่
เที่ยงตรง ทําให้มีความเป็นปรนัยได้ยาก 

   2.2 แบบจํากัดคําตอบ เป็นข้อสอบ ที่มีคําตอบถูกใต้เงื่อนไขที่กําหนดให้อย่าง
จํากัด ข้อสอบแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบถูกผิด แบบเติมคํา แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 

 3) แบบปฏิบัติ เป็นการทดสอบที่ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระทําหรือลง
มือปฏิบัติจริงๆ เช่น การทดสอบทางดนตรี ช่างกล พลศึกษา เป็นต้น 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย และต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1 ควำมหมำยของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 จอยซ์ และ เวล (Joyce; & weil. 1986 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39) 

ได้กล่าวว่า เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญาและ
ด้านสังคม นอกจากนี้เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญาให้เกิดการ
เรียนรู้จนบรรลุขีดความสามารถสูงสุดได้โดยมีเพ่ือนในวัยเดียวกันย่อมจะมีการใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจ
ง่ายกว่าครูผู้สอน 

 สลาวิน (Slavin. 1990 : 5 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 2554 : 39) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการเรียน
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อความสําเร็จของกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและความสําเร็จของกลุ่ม สัมฤทธิ์ผลของกลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบ
เป็นรายบุคคล เพราะมีความหมายต่อความสําเร็จของกลุ่มมาก 

 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 6 อ้างถึงใน ศารทูล อารีวรวิทย์กุล. 
2554 : 39) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกัน นักเรียนทุก
คนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมอย่างเท่า
เทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาทักษะความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม นักเรียนในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานร่วมกันขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบการ
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เรียนในงานทุกข้ันตอนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องช่วยเหลือพ่ึงพากัน เพ่ือให้
ทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

 สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 134) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกนในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนทีมีความสามารถต่างกนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่
ชัดเจน มีการทํางานร่วมกน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่ งกันและกัน 
มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 แคทรียา ใจมูล (2550 : 10) กล่าววา การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

 ปัทมา ศรขาว (2540 : 13) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ให้นักเรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น เพศ ระดับความสามารถทางด้านการเรียนวัฒนธรรม ฯลฯ ได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนของกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความสําเร็จของ
กลุ่มซึ่งเป็นความสําเร็จของตนเองด้วย 

3.2 ลักษณะส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1978 : 10 – 15 อ้างถึงใน ปัทมา 

ศรขาว. 2540 : 13) กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ดั้งนี้ 
  1) การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน (Positive 

Interdependence) วิธีการที่ทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพ่ึงพากัน จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการพ่ึงพากันในด้านการได้รับประโยชน์จากความสําเร็จของกลุ่มร่วมกน เช่น รางวัลหรือ
คะแนนและพ่ึงพากันในด้านกระบวนการทํางาน เพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมี
การกําหนดบทบาทของแต่ละคนทีเท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกนจึงจะทําให้งานสําเร็จ และการแบ่ง
งานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะที่ต่อเนืองกัน ถ้าขาดสมาชิกคนใดจะทําให้งานดําเนิน
ต่อไปไม่ได ้

  2) การมีปฏิสัมพันธ์ทีส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน (Face-to-face Promotive 
Interaction) คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ข้อมูล
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ย้อนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมและให้
กําลังใจซึ่งกันและกัน ในการทํางานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

  3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล ( Individual Accountability) คือ 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องทํางานทีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะรู้
ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเรืองใด มีการกระตุ้นกันและกันให้ทํางานทีได้รับ
มอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจวานักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่โดย
สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นการ
ประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม  

  4) ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small 
Group Skills) การทํางานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางาน
กลุ่มเพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องทําความรู้จักกัน 
เรียนรู้ลักษณะนิสัยและสร้างความไว้วางใจต่อกนและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแกปัญหา ข้อขัดแย้งในการทํางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือ
วิธีการทีจะช่วยให้การดําเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดย
สมาชิกกลุ่มต้องทําความเข้าใจในเป้าหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผน
ร่วมกัน และที่สําคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม ประเมิน
บทบาทของสมาชิกว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการทํางานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
อะไรและอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของกลุ่ม  

 สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2546 : 134 - 135) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ว่ามีองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 

  1) การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางบวก หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่มมีการ
ทํางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแข่งขัน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆร่วมกัน มีบทบาท
หน้าที่และประสบความสําเร็จร่วมกัน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์หรือรางวัลโดยเท่าเทียมกัน 

  2) การปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างการทํางานกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรู้ให้แก่เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มฟังและ
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน 
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  3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน เป็นกิจกรรมที่ตรวจเช็คหรือ
ทดสอบให้มั่นใจว่าสมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ เพียงใด โดยสามารถที่จะทดสอบเป็น
รายบุคคล เช่น การสังเกต การทํางาน การสุ่มถามปากเปล่า เป็นต้น 

  4) การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่ม ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ 
เพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ ผู้เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุ่ม เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นํา ทักษะการตัดสินใจและการแกปัญหาและทักษะ
กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 

  5) กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการทีมีขั้นตอน ซึงสมาชิกแต่ละคนจะต้องทํา
ความเข้าใจในเป้าหมายการทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุง
งานร่วมกัน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 122 อ้างถึงใน ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553 : 15) กล่าวว่ า 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือในการเรียน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

  1) ครูสอนบทเรียน 
  2) นักเรียนกลุ่มละ 4 คน ทํางานร่วมกนตามที่ครูกําหนด มีการเปรียบเทียบคําถาม 

ซักถาม ตรวจงานกัน 
  3) แนะให้คนเก่งในกลุ่มอธิบายแบบฝึกหัดให้เพ่ือน 
  4) เมื่อเรียนจบบทเรียนให้นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบสั้นๆด้วยตนเอง 
  5) ตรวจผลการสอบ หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม 
  6) นักเรียนคนใดทําได้ดีขึ้นครูจะชมเชย และกลุ่มใดทําได้ดีขึ้นก็จะได้รับคําชมเชย 
3.3 รูปแบบของกำรเรียนแบบร่วมมือ 
 หนึ่งฤทัย ผมพันธ์ (2558 : 11-13) การจัดการเรียนรู้ที่นักการศึกษามักนํามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นความสําคัญ
ของเป้าหมายหลักของกลุ่มและความสําเร็จของกลุ่ม ที่สมาชิกทุกคนจะบรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จ
ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กลุ่มตั้งไว้ตั้งแต่ต้น งาน
หลักนักเรียนที่เรียนรู้เป็นทีม คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มไม่ใช่การทํางานด้วยกันกับสมาชิกคนอื่นใน
กลุ่ม การเรียนรู้เป็นทีมมีหัวใจสําคัญอยู่ที่ (1) รางวัลของกลุ่ม (2) ความน่าเชื่อถือรายบุคคลของ
สมาชิก และ (3) โอกาสประสบความสําเร็จที่เท่าเทียมกัน (Slavin, 1995 : 5-8 อ้างถึงใน หนึ่งฤทัย 
ผมพันธ์. 2558 : 11-13) นอกจากนั้น Slavin ยังเสนอวิธีการสอนที่สามารถนํามาใช้จัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้5 วิธีคือ STAD, TGT, Jigsaw II, TAI, และ CIRC 

  1) STAD หรือ Student Teams-Achievement Divisions เป็นวิธีที่แบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยคละความสามารถ เพศ และเชื้อชาติครูสอนบทเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
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ทํางานร่วมกันในกลุ่มเพ่ือทําความเข้าใจบทเรียนดังกล่าวให้กระจ่าง ครูนําคะแนนการทดสอบย่อย
ของนักเรียนแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา และให้แต้มกับกลุ่มที่ได้คะแนนเท่ากับหรือ
สูงขึ้นกว่าครั้งก่อน เมื่อกลุ่มสะสมแต้มได้ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ก็จะได้รางวัล กิจกรรมที่นักเรียนต้องทํา
ให้ครบวงจรคือ การฟังครูบรรยาย การทําแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม และการทําแบบทดสอบย่อยเป็นกลุ่ม 
ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 คาบเรียน วิธีการสอนนี้ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์ภาษา 
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะกับเนื้อหาสาระที่มี
คําตอบชัดเจน กลวิธีที่ส่งเสริมให้วิธีการสอนแบบ STAD ได้ผลดีคือการกระตุ้นให้นักเรียนส่งเสริม ให้
กําลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจเนื้อหาสาระให้กระจ่าง และได้
รางวัลกลุ่มสมาชิกของกลุ่มต้องต่างพยายามส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมกลุ่มทํางานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุด เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และพยายามทาให้การเรียนรู้และการทํางานนั้นมีคุณค่าและ
สนุก เมื่อครูสอนบทเรียนแล้ว นักเรียนต้องเปรียบเทียบคําตอบของกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม อภิปราย
ประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าใจประเด็นที่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เข้าใจผิด โดยอาจอภิปรายถึงแนวทางในการแก้ปัญหา หรืออาจทดสอบย่อยกันเองในประเด็นที่เรียน 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งของสมาชิกทีม เพ่ือให้สามารถตอบคําถามต่างๆของแบบทดสอบได้ บาง
กรณี สมาชิกกลุ่มอาจไม่ช่วยเหลือกันในการตอบคําถามแบบทดสอบย่อย นักเรียนทุกคนจึงต้องรู้
เนื้อหาสาระที่เรียน ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของแต่ละคนจะกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายประเด็นที่
ตนเองรู้และเข้าใจให้เพ่ือนร่วมทีมฟังได้อย่างมั่นใจ ความสําเร็จของ ทีมมากจากการที่สมาชิกทุกคนรู้
เข้าใจ และมีทักษะในเรื่องที่เรียน เพราะคะแนนที่ทีมสะสมได้คือ คะแนนพัฒนาการ สมาชิกทุกคนมี
โอกาสเท่ากันในการเป็น “ดาว” ของทีม ในแต่ละสัปดาห์ของการเรียนรู้จากคะแนนพัฒนาการ หรือ
จากการทําคะแนนครั้งหนึ่งๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 

  2) TGT หรือ Team-Games-Tournament วิธีนี้ พัฒนาขึ้นโดย David DeVries 
และ Keith Edwards โดยใช้วงจรการเรียนรู้เหมือนกับวิธีSTAD แต่ให้นักเรียนเปลี่ยนจากการทํา
แบบทดสอบย่อยเป็นการแข่งขันรายสัปดาห์(weekly tournament) โดยให้นักเรียนเล่นเกมทาง
วิชาการกับสมาชิกกลุ่มของกลุ่ม อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมแต้มให้กับทีมของตน นักเรียนจะเล่นเกมที่ “โต๊ะ
แข่งขัน” 3 คน โดยใช้คะแนนที่สะสมไว้จากการเล่นรอบก่อนของสมาชิกทีมที่ออกมาเล่นก่อนหน้า 
การ “พบกันแบบบังเอิญ” ของผู้เล่นแต่ละรอบทําให้การเล่นเกมนี้ยุติธรรม โดยคะแนน 60 คะแนน
จะเป็นของผู้ที่ทําคะแนนได้สูงสุด ไม่ว่าจะไปเล่นที่โต๊ะใดก็ตามซึ่งหมายความว่า กลุ่มผู้เล่ นที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและกลุ่มผู้เล่นที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มีโอกาสเท่าเทียมกันในการทําคะแนนให้
กลุ่ม วิธีนี้กระตุ้นให้สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลือกันทําความเข้าใจบทเรียนและฝึกทักษะตามบทเรียนจน
กระจ่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพ่ือให้แต่ละคนมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในตนเองเหมือนกับวิธี
STAD แต่วิธี TGT นี้ตื้นเต้นและสนุกกว่าเพราะนักเรียนได้เล่นเกม 
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  3) Jigsaw II เทคนิคนี้พัฒนาขึ้นโดย Elliot Aronson (1978) นักเรียนทํางานเป็น
กลุ่ม 4 คน แบบคละความสามารถ เพศ และศาสนาเหมือนวิธีSTAD และ TGT โดยนักเรียนแต่ละคน
ของกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้อ่านประเด็นใดประเด็นหนึ่งของเนื้อหาที่เป็นบทเรียนจากหนังสือตารา 
หรือ บทอ่านโดยทั่วไปมักเป็นเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา ชีววิทยา หรือวิชาที่มีคําอธิบายที่ชัดเจน เมื่อ
สมาชิกแต่ละคนถูกสุ่มให้อ่านจนกลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ในประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้อ่านแล้ว
สมาชิกหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้อ่านประเด็นเดียวกันจะมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่เพ่ือ
อภิปรายเนื้อหานั้นๆ ร่วมกันจนกระจ่างแล้วจึงกลับเข้ากลุ่มของตน เพ่ือสอนเนื้อหาที่ตนเองอ่านและ
อภิปรายร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอ่ืนให้สมาชิกในกลุ่มของตน จากนั้นกลุ่มทําแบบทดสอบย่อยที่
ครอบคลุมทุกประเด็น โดยผลคะแนนจะนับเหมือนวิธีSTAD  

  4 ) TAI หรือ Team Accelerated Instruction (Slavin, Leavey, and Madden, 
1986) วิธีนี้คล้ายคลึงกับ STAD และTGT ที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน คละความสามารถ
ในการเรียนรู้และให้รางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด แต่วิธีนี้เพ่ิมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลผสมผสานกับ
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแล้ว สมาชิกกลุ่มต้องเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพ่ือทํา
แบบทดสอบแรกก่อนเรียน เพื่อทราบระดับความสามารถท่ีมีอยู่แล้วก่อนเรียน แล้วให้สมาชิกทีมตรวจ
ผลการทําแบบทดสอบของเพ่ือนร่วมกลุ่มตามเฉลย และช่วยให้เพ่ือนร่วมกลุ่มเข้าใจข้อที่ทําผิด 
จากนั้นนักเรียนต้องทําแบบทดสอบบทเรียนสุดท้ายเป็นรายบุคคล โดยไม่มีเพ่ือนร่วมกลุ่มช่วยเหลือ 
และมีเพ่ือนเป็นผู้คิดผลคะแนน แต่ละสัปดาห์ครูจะนับจํานวนบทเรียนที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มทําเสร็จ 
และให้รางวัลกลุ่มท่ีมีผลคะแนนตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้โดยนับจากจํานวนคะแนนของแบบทดสอบสุดท้ายที่
สอบผ่าน รวมกับผลคะแนนพิเศษที่ได้จากการทําคะแนนการสอบเต็มหรือทํา การบ้านได้ถูกทั้งหมด 
นักเรียนต้องรับผิดชอบการตรวจสอบสมาชิกแต่ละคน และต้องจัดการให้ทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อ
ทั้งหมดท่ีกลุ่มมีดังนั้น ครูจึงสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนสอนบทเรียนให้กับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ 
ที่มาจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์เท่ากันจากแต่ละกลุ่ม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาประเด็นเดียวกันจากแต่ละกลุ่ม และสอนประเด็นนั้นๆ ให้นักเรียนที่มารวมตัวกันเฉพาะกาล 
ก่อนกลับเข้ากลุ่มของตน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิก นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้ช่วยเหลือ
เพ่ือนสมาชิกและส่งเสริมให้แต่ละคนเรียนรู้เต็มที่และทํางานหนัก เพ่ือผลสําเร็จของกลุ่ม นักเรียนแต่
ละคนจะมีความเชื่อมั่นในตนเองและน่าเชื่อถือเพราะคะแนนที่นับเป็นแต้มคือผลคะแนนการท า
แบบทดสอบสุดท้ายของบทเรียนที่นักเรียนแต่ละคนต้องทําเป็นรายบุคคล โดยปราศจากความ
ช่วยเหลือของเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสประสบความสําเร็จเท่าเทียมกัน เนื่องจาก
แต้มที่ได้เป็นแต้มพัฒนาการของตนจากฐานความรู้เดิมที่ได้ทําไว้ในแบบทดสอบแรกก่อนเรียน วิธีนี้
เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องใหม่บน
ฐานความรู้เดิม ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของบทเรียนปัจจุบัน ก็จะเรียนบทเรียนนั้นๆ 
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ให้เข้าใจได้ยากหรือไม่สามารถจะเข้าใจได้เลย ดังนั้นนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ํา จึง
จําเป็นต้องทําความเข้าใจเนื้อหาย่อยๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของบทเรียนก่อน แล้วจึงทําความเข้าใจบทเรียน
ที่กําลังเรียนได้ในขณะที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาสาระที่
เรียนในปัจจุบันได้เลย ดังนั้นการที่วิธีนี้จัดให้นักเรียนแต่ละคนได้ทําแบบทดสอบแรกก่อนเรียน เพ่ือให้
ทราบระดับความสามารถของตนเองที่มีในเรื่องที่กําลังจะเรียนก่อนแล้วเรียนรู้รายบุคคลเพ่ือทําการ
ทดสอบย่อยก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิก เพ่ือทําแบบทดสอบสุดท้าย จึงนับเป็นการปู
พ้ืนฐานให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ไปพร้อมๆ กับเสริมสร้างความสามารถให้นักเรียนที่ เรียนดีและเป็น
การเปิดโอกาสให้แต่ละคนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม 

  5) CIRC หรือ Cooperative Integrated Reading and Composition วิธีนี้ เป็น
วิธีการสอนสําหรับวิชาการอ่านและการเขียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นโดย Madden, Slavin, และ Steven (1986) ครูใช้นวนิยายหรือบทอ่านในหนังสือเรียนเป็น
สื่อในการสอนนักเรียนจับคู่กับเพ่ือนที่มีความสามารถในการอ่านต่างระดับกัน เพื่ออ่านหนังสือด้วยกัน 
โดยอ่านให้กันและกันฟัง และคาดเดาเรื่องล่วงหน้าว่าตัวละครจะแก้ปัญหาอย่างไร สรุปเรื่ องที่อ่าน
และเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่อ่าน ฝึกสะกดคํา ตีความ และแปลความหมายคํายาก
ด้วยกัน ในกรณีที่ทํางานเป็นกลุ่มมากกว่า 2 คน สมาชิกต้องทําความเข้าใจเรื่องที่อ่านร่วมกัน เพ่ือฝึก
วิเคราะห์แก่นความคิดสําคัญและตีความเรื่องที่อ่านจากนั้นฝึกเขียนในชั้นเรียนตามข้ันตอน ตั้งแต่การ
ร่าง เขียน และตรวจแก้ไขงานเขียนให้กันและกัน และเตรียมนํางานดังกล่าวไปนําเสนอในหนังสือรวม
เล่มของห้อง นักเรียนได้รางวัลเป็นกลุ่มเมื่อมีผลงานการอ่านและเขียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ละคนมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการประสบความสําเร็จ เพราะต่างได้อ่านบทอ่านที่เหมาะกับระดับการอ่านของ
ตนเอง และต่างมีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากได้ทําแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลและได้เขียน
งานด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า ในการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียน
ที่เก่งจะได้ฝึกความเป็นผู้นําและการอธิบายสิ่งที่ตนเข้าใจ นักเรียนที่เรียนปานกลางจะได้พัฒนาตนเอง
และนักเรียนที่ระดับการเรียนต้องพัฒนาจะมีความแรงจูงใจและเกิดความพยายามจากการช่วยเหลือ
ของเพ่ือน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้การเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Student Team Achievement Division หรือ STAD) เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เพ่ือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแล้ว ยั ง
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากความสําเร็จรายบุคคลเป็นความสําเร็จของกลุ่มด้วย 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
4.1 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 สลาวิน (Slavin. 1989 : 87 อ้างถึงใน จิรากร สําเร็จ. 25๕1 : 32) กล่าวถึงรูปแบบการ

สอนแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ไว้ว่า เป็นการจัดสมาชิกกลุ่มละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ โดยครูจะทําการเสนอบทเรียนให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน แล้วให้แต่ละ
กลุ่มทํางานตามที่กําหนดไว้ในแผนการสอนเมื่อสมาชิกกลุ่มช่วยกันทําแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน
ที่เรียนจบแล้ว ครูจะให้นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15 – 20 นาที คะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Division) 
 ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ (2553 : 43) กล่าวว่า STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
กําหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน มาทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
กลุ่มละประมาณ 4 คน มีระดับสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกัน เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน โดยครูเป็นผู้กําหนดบทเรียนและงานของกลุ่ม ครูเป็นผู้สอนบทเรียน
ให้กับนักเรียนทั้งชั้น แล้วให้กลุ่มทํางานตามที่ครูกําหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน คนที่เรียนเก่ง
ช่วยเหลือเพ่ือนๆ เวลาสอบทุกคนต่างทําข้อสอบของตน จากนั้นครูนําคะแนนของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มมาคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม และอาจจัดลําดับคะแนนของทุกกลุ่ม ประกาศให้ทุกคนทราบ 
 ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ (2553 : 18) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เป็น
วิธีการเรียนแบบกลุ่มวิธีหนึ่งที่สมาชิกต่างระดับความสามารถจะได้ทํางานร่วมกัน โดยที่ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม นอกจากนี้การเรียนตามวิธีนี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ให้กับผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการปรับบุคลิกภาพ และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2546 : 170 - 175) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค TGT ที่แบ่ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือทํางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดย
กําหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วทําการทดสอบความรู้ 
คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนนํามาบวกเป็นคะแนนของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิค
การเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คําชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อความสําเร็จของกลุ่ม 
 แคทรียา ใจมูล (2550 : 14) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
หมายถึงการเรียนทีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันในระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับสูง 
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1 คน ระดับปานกลาง 2 คน และระดับอ่อน 1 คน จุดประสงค์หลัก คือ ช่วยให้นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

4.2 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
 ทิศนา แขมมณี (2547 : 266 – 267 อ้างถึงใน อรษา เกมกาเมน. 2559 : 41) กล่าวว่า 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี (STAD) ค าว่า “STAD” เป็นตัวย่อของ 
“Student Teams Achievement Divisions” มีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยจัดคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) ซึ่ง
เราเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านเรา (Home group) 

  2) สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราจะได้รับเนื้อหาสาระสําหรบัศึกษาร่วมกัน เนื้อหาสาระ
ที่ทําการศึกษานั้นอาจมีหลายตอน ผู้เรียนต้องเก็บคะแนนโดยการทําแบบทดสอบในแต่ละตอน 

  3) หาคะแนนพัฒนาการโดยให้ผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการ
ทดสอบรวบยอดและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี ้

คะแนนพ้ืนฐาน : ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลายครั้งที่ผู้เรียน
แต่ละคนทําได ้

   คะแนนที่ได้ : ได้จากการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน 
  4) นําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกในกลุ่มบ้านเรามารวมกันใช้เป็นคะแนนของกลุ่ม 

กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 37 – 38 อ้างถึงใน อรษา เกมกาเมน. 2559 : 41) กล่าว

ว่า การสอนแบบ STAD หรือ Student Teams Achievement Divisions เทคนิคนี้พัฒนาเพ่ิมเติม
จากเทคนิค TGT แต่จะใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน มีข้ันตอนดังนี้ 

  1) ครูนําเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่ โดยอาจใช้การสอนโดยตรงหรือตั้งประเด็นให้
ผู้เรียนอภิปรายด้วยสื่อที่น่าสนใจ 

  2) จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกันให้มีทั้งความสามารถสูง ปานกลาง และ
ตํ่า กลุ่มละ 4-5 คน 

  3) สมาชิกใยแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาทบทวนทําความเข้าใจสิ่งที่ครูนําเสนอ 
  4) ผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
  5) ทําการตรวจคําตอบจากนั้นนําคะแนนของทุกคนในกลุ่มรวมกัน เพ่ือใช้เป็น

คะแนนของกลุ่ม 
  6) ชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิกไม่เท่ากัน

ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยแทนคะแนนรวม) โดยอาจประกาศผลคะแนนแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ หรือบอร์ด
ประกาศของห้องเรียน 
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4.3 ข้อดีและประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 3 – 5 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 42) กล่าวถึง

ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
  1) นักเรียนที่เก่งได้รับผลดีหรือมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพราะ

เขามีโอกาสอภิปรายและสาธิตให้เพ่ือนดูจึงมีโอกาสปฏิบัติมาก จําไดม้าก ได้ความคิดตามเพ่ือนมากจึง
ทําให้เกิดความคิดคล่องในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน 

  2) การเรียนแบบร่วมมือไม่ทําให้ความคิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผลระดับสูงของ
นักเรียนที่เก่งลดลง เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นการฝึกซ้ําอีก เขามีเวลาในการเรียนหลักการคิด
วิเคราะห์และการให้เหตุผลมากขึ้น การวิจัยพบว่านักเรียนที่เก่งมักจะใช้กลยุทธ์ วิธีการแก้ ปัญหา
ระดับสูง เมื่อเรียนแบบร่วมมือ 

  3) นักเรียนทีเก่งจะเก่งทางวิชาการเมื่อเรียนแบบร่วมมือ เพราะเขาทราบว่าต้อง
อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟังจึงศึกษาอย่างถ่องแท้ การที่ได้อธิบายเนื้อหาที่เรียนหลายๆครั้ง และได้
ตรวจงานของเพ่ือนทําให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีกว่าเดิม 

  4) นักเรียนที่อ่อนไม่ถ่วงเวลาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เก่ง เพราะนักเรียนที่อ่อน
ทราบว่าตนต้องรับฟังคําอธิบายจากเพ่ือนทีเก่งจึงตั้งใจฟัง  

  5) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เก่งจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หากเรียนแบบ
ร่วมมือเพราะการเรียนแบบร่วมมือจะต้องอธิบายเนื้อหาในบทเรียนให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง ซึ่งการเรียน
เพ่ืออธิบายให้คนอ่ืนฟัง จะมีความละเอียดลึกซ้ึงมากกว่าการเรียนเพื่อตอบข้อสอบ 

  6) การเรียนแบบร่วมมือนั้นคนอ่ืนๆ ในกลุ่มต้องพ่ึงพาและยอมรับความช่วยเหลือ
จากนักเรียนที่เก่ง เพราะผลการสอบคิดเป็นคะแนนกลุ่ม จึงทําให้คนอ่ืนเห็นว่านักเรียนที่เก่งเป็น
ความหวัง ต่างกับการเรียนแบบอ่ืนที่ทําให้คนอ่ืนคิดว่านักเรียนที่เก่งไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาทําให้
นักเรียนทีเก่งมีปัญหาทางสังคม 

  7) การเรียนแบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน เพราะ
นักเรียนทุกคนรู้สึกว่าตนมีกลุ่ม มีเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือกัน จึงทําให้นักเรียนมีความรักใคร่ซึ่งกันและ
กัน 

 บารูดี (Baroody. 1993 : 2 – 102 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 43) ได้กล่าวถึง 
ประโยชน์ที่สําคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 

  1) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนเนื้อหาได้ดี 
  2) ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแกปัญหา และการให้เหตุผล แนวทางในการ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือในกลุ่มเพ่ือน 3 แนวทาง คือ  
  2.1 การอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา โดยคํานึงถึง 
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บุคคลอื่น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 
  2.2 ช่วยให้เข้าใจปัญหาแต่ละคนในกลุ่ม  

 2.3 ผู้เรียนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการทํางานกลุ่ม 
3) ส่งเสริมความมันใจในตนเอง  

  4) ส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 
 สมจิตร หงส์สา (2551 : 27 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ. 2556 : 44) ได้กล่าวถึงข้อดี

ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
  1) ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกบสมาชิกอ่ืน 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นํา 
  4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
  5) ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ STAD สรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นั้น เป็นการพัฒนาทักษะ
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของผู้นํา และผู้ตาม ผู้เรียนทุกคนมี
โอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ สามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการ
เรียน ลดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน เนื่องจากทั้งกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันและทุกคนในกลุ่ม
สามารถทําประโยชน์ให้กลุ่มได้ ความสําเร็จรายบุคคลจะเป็นความสําเร็จของกลุ่มด้วย ทุกคนจะ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความสําเร็จต่อกลุ่มและต่อตนเองในที่สุด 

 

5.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ฐานพัฒน์ ปักการะเน (2563) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน 
STAD มีจุดประสงค์การวิจัยคือ (1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิว
และปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD (3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนเรื่อง 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน 
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STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
กองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 42 คน ซึ่งได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการเรียน 
เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการ
สอน STAD จํานวน 5 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD จํานวน 15 แผน (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 
0.34 ถึง 0.71 และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.91 (4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดการเรียนเรื่อง 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้ วยรูปแบบการสอน  
STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.71/80.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการ
เรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบ
การสอน STAD มีค่าเท่ากับ 0.6771 หมายความว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.71 จากก่อนเรียน (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนด้วยชุดการเรียน  
เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการ
สอน STAD มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการสอน STAD มีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สื่อประสมสามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เนื่องจากทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น  ผู้วิจัยได้นําวิธีการ
ดําเนินการวิจัยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แบบแผนการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
และการหาคุณภาพ รวมไปถึงการใช้สถิติในการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
5. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.แบบแผนกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบ 

One-Group Pretest-Posttest Design (ชวลิต ชูกําแพง, 2559: 103) โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
 

 
 
O1 หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการ  
    สมัยใหม่ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
X หมายถึง  การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
O2 หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการ  
    สมัยใหม่หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
 

 

 



23 

 

 

2.ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและ
การจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 45 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและ
การจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
จํานวน 45 คน 
 

3.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบ Blockcourse 10 วัน เวลาเรียน 
70 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 30 ข้อ 

 
4.กำรสร้ำงเครื่องมือวิจัยและกำรหำคุณภำพ 
 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบ Blockcourse 10 วัน เวลา
เรียน 70 ชั่วโมง จํานวน 10 แผน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง วิเคราะห์ตัดสินใจเพ่ือ
การจัดการ 
 ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์รายวิชาองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน เพ่ือกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหา 
  ขั้นที่ 2 ศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
  ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ตามขั้นตอนของรูปแบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD  
  ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรม 
  ขั้นที่ 5 เมื่อปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว จึงนําไปใช้งานจริงนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ             
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 45 คน 

1.2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 30 ข้อ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 

 ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบปรนัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาข้อคําถาม เพ่ือ

ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ และทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาว่าสามารถวัดได้ถูกต้องตรงประเด็นและครบถ้วนครอบคลุมเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการจะ
วัด หลังจากนั้น นําผลที่ได้จากการประเมินหาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item –
Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

 ขั้นที่ 4 เมื่อประเมินหาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง ของแบบทดสอบและแก้ไข
แบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วจึงนําไปใช้งานจริงกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา 
2565 จํานวน 45 คน 
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5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย Blockcourse  
คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

1/ 7 
ชม. 

ควำมรู้
เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกำร
จัดองค์กำร 

1.การนําเข้าสู่บทเรียนช้ีแจง
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษาบอกรูปแบบการ
จัดการเรียนแบบ STAD 
2.แนะนําเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
การขาดเรียน 
3. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถ
ก่อนการเรียนของนักเรยีน โดย
ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที และ
ใช้ผลคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนเพื่อแบ่งกลุม่นักเรยีนตาม
หลัก STAD กลุ่มละ 5 คน เก่ง 
กลาง อ่อน เท่าๆกัน 
4.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
5.ครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนกลุ่ม
ใหญ่ทั้งช้ัน 
6.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
7.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 
 

1.ทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

1/ 7 
ชม. 

ควำมรู้
เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกำร
จัดองค์กำร 

8.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
9.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

2/ 7 
ชม. 

แนวคิดและ
เทคนิคการ

จัดการ
สมัยใหม ่

1.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



27 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

2/ 7 
ชม. 

แนวคิดและ
เทคนิคการ

จัดการ
สมัยใหม ่

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

3/ 7 
ชม. 

การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ

จัดการ 

1.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



28 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

3/ 7 
ชม. 

การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ

จัดการ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

4/ 7 
ชม. 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในองค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



29 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

4/ 7 
ชม. 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในองค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

5/ 7 
ชม. 

แนวทางการ
เพิ่มผลิตภาพ
ในองค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



30 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

5/ 7 
ชม. 

แนวทางการ
เพิ่มผลิตภาพ
ในองค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

6/ 7 
ชม. 

การ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
องค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



31 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

6/ 7 
ชม. 

การ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
องค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

7/ 7 
ชม. 

การพัฒนา
องค์การ
ตาม

หลักการ
บริหารงาน
คุณภาพ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

7/ 7 
ชม. 

การพัฒนา
องค์การ
ตาม

หลักการ
บริหารงาน
คุณภาพ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

8/ 7 
ชม. 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

8/ 7 
ชม. 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

9/ 7 
ชม. 

การ
เสริมสร้าง
จริยธรรม
ในองค์การ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  

 



34 

 

 

คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

9/ 7 
ชม. 

การ
เสริมสร้าง
จริยธรรม
ในองค์การ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

10/7 
ชม. 

การใช้
กรณีศึกษา

และ
เหตุการณ์

จริง 
วิเคราะห์

ตัดสินใจเพื่อ
การจัดการ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

10/7 
ชม. 

การใช้
กรณีศึกษา

และ
เหตุการณ์

จริง 
วิเคราะห์

ตัดสินใจเพื่อ
การจัดการ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 
6.เมื่อสอนครบ 70 ช่ัวโมงแล้ว
ทําการทดสอบหลังการทดลอง 
(Post – test) ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นฉบับเดียวกันกับฉบบัท่ีใช้
ก่อนการทดลอง 
7.ตรวจแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชา 
องค์การและการจัดการสมัยใหม ่
แล้วนําผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธี
ทางสถิติเพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ STAD 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  
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6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน จํานวน 30 ข้อโดยใช้
เวลาในการสอบ 40 นาที 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  โดยพิจารณาจากผล
การทดสอบก่อนเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ดังนี้ 

ตำรำง แสดงกำรจัดกลุ่มในกำรเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน 
  

เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
30 คะแนน 

กลุ่มที่ 

1 14 1 
2 18 2 
3 10 1 
4 12 2 
5 11 3 
6 15 3 
7 8 1 
8 12 4 
9 16 4 
10 6 2 
11 13 5 
12 13 5 
13 8 3 
14 12 6 
15 11 6 
16 11 7 
17 17 7 
18 8 4 
19 15 8 



37 

 

 

 
  

เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
30 คะแนน 

กลุ่มที่ 

20 11 8 
21 12 9 
22 9 5 
23 14 1 
24 14 9 
25 5 6 
26 7 7 
27 16 2 
28 13 1 
29 11 2 
30 12 3 
31 14 3 
32 15 4 
33 8 8 
34 13 5 
35 10 4 
36 11 5 
37 13 6 
38 15 7 
39 9 9 
40 14 6 
41 14 8 
42 10 7 
43 12 8 
44 14 9 
45 14 9 
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 3. นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปดําเนินการสอนในวิชาองค์การและการจัดการ
สมัยใหม่กับ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ เป็นเวลา 70 ชั่วโมง จํานวน 10 แผน 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
 5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ด้วยตนเองและใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
 

7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆดังนี้ 
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน จํานวน 30 ข้อโดยใช้
เวลาในการสอบ 40 นาทีแบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 

2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ก่อนเรียนและหลัง
เรียนมาคิดคะแนนเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําคะแนนมาทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test Dependent Sample 

 

8. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
        1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ  
   1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2558 : 220-221)  

IOC       =         
N

R
 

 
เมื่อ       IOC     แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 

 หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

          R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
             N        แทน   จํานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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 2.สถิติพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) มีสูตรคํานวณ ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคํา, 2553 : 29) 

   
N

x
X


  

 

เมื่อ X  แทน   ค่าเฉลี่ย 

                              x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
                              N แทน   จํานวนคะแนนในกลุ่ม     
 2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรคํานวณ ดังนี้  (สมบัติ ท้ายเรือคํา
, 2553 :123) 
 

   
 
1)N(N

XXN
S.D.

22






   

เมื่อ S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                  x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                X แทน   คะแนนแต่ละตัว 

                            N แทน   จํานวนคะแนนในกลุ่ม 
 2.3.การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร
คํานวณหาค่า t-test แบบ Dependent Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 68) 

    

1)(N

D)(DN

D
  t  

22






 

  

 
  เมื่อ  t    แทน   ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบนัยสําคัญ 
    D    แทน   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
    N    แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจํานวนคู่ 

          แทน   ผลรวม 

      df       แทน    ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ N – 1 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการ
สมัยใหม่โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือSTAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 

ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือSTAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ตำรำงที่ 1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือSTAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโล
จิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

N 𝐱̅  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 45 12.00 2.92 10.62 0.00 
หลังการจัดการเรียนรู้ 45 18.29 3.06 

P < .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนก่อนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.92 และคะแนนทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.29 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.06 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 10.62 และค่า Sig, = .00  
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ซึ่งได้ศึกษาถึงปัญหา 
นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ไม่กล้าที่จะสอบถามจากผู้สอนโดยตรงส่วนใหญ่มักจะสอบถามจาก
เพ่ือน และเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจจะมีพฤติกรรมในการลอกการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายส่ง             
ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในวิชาองค์การและการจัดการสมัย ใหม่ของนักเรียน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1.การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สูงขึ้น 
 
อภิปรำยผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สูงขึ้น ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ช่วยให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาได้มากข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนหลังเรียน
สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การทํางานและการดํารงชีวิต
ประจําวัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Packer and Goicoechea, (2000) กล่าวว่า บุคคลรวมทั้ง
ความรู้มีอยู่บนโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นจากสังคมและการทํากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคมอีกด้วย ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนจะต้องให้ความสําคัญกับการจัดการเรียน
การสอนทีส่ามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงเกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ใน 
หนังสือกับชีวิตประจําวัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์ประเสริฐ (2552) กล่าวว่า หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 
และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก มีความตั้งใจและสนใจใน
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการและสอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2541: 72) กล่าว
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ว่า ผู้สอนจะต้องมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนสนใจ ซึ่งเป็นการสอนแนวทางความคิด
มากกว่าการสอนแบบท่องจําโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมากกว่าเนื้อหา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course ระยะเวลาในการ
เรียนการสอนมากกว่าการสอนแบบปกติ จึงควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเวลา
การเรียนแบบ Block course 
  1.2 อาจารย์ผู้สอนควรมุ่งเน้นที่การให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือช่วยให้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในการทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรนํารูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไปใช้กับเนื้อหาในวิชา            
โลจิสติกส์ ในระดับชั้นอื่นๆ หรือรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 2.2 ควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้ เทคนิค STAD ไป
เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 

บรรณำนุกรม 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2536. กิจกรรมกำรสอนและฝึกทักษะกระบวนกำรกลุ่มส ำหรับ
นักเรียน. กรุงเทพมหานคร: บพิตรการพิมพ์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). กำรจัดสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ   
 ประเวศ วะสี. (2541). สำระควำมรู้ที่ได้จำกกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อนำเสนอ
ผลกำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนกำรเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
ลาดพร้าว.  
 ปราโมทย์ประเสริฐ. (2552). ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD รำยวิชำกำรวิเครำะห์ตัวเลขเบื้องต้น. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปี
ที่ 11 (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2522), หน้าที่ 19 – 30.  
 วนิดา ศรีมุงคุณ. (2554). กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ด้วยชุด
กำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6 . ค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2555 จาก
http://www.krupunmai.com/blog-id457.html  
 Packer, M. J. & Goicoechea, J. (2000). Sociocultural and constructivist theories 
of learning: Ontology, of just epistemology. Educational Psychologist, 35(4), 227-241. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนผลการจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
4.ตัวอย่างภาพถ่ายในการดําเนินการวิจัย 
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ตำรำงท่ี 3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

1/ 7 
ชม. 

ควำมรู้
เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกำร
จัดองค์กำร 

1.การนําเข้าสู่บทเรียนช้ีแจง
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษาบอกรูปแบบการ
จัดการเรียนแบบ STAD 
2.แนะนําเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
การขาดเรียน 
3. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถ
ก่อนการเรียนของนักเรยีน โดย
ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที และ
ใช้ผลคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนเพื่อแบ่งกลุม่นักเรยีนตาม
หลัก STAD กลุ่มละ 5 คน เก่ง 
กลาง อ่อน เท่าๆกัน 
4.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
5.ครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนกลุ่ม
ใหญ่ทั้งช้ัน 
6.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
7.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 
 

1.ทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

1/ 7 
ชม. 

ควำมรู้
เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกำร
จัดองค์กำร 

8.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
9.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

2/ 7 
ชม. 

แนวคิดและ
เทคนิคการ

จัดการ
สมัยใหม ่

1.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

2/ 7 
ชม. 

แนวคิดและ
เทคนิคการ

จัดการ
สมัยใหม ่

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

3/ 7 
ชม. 

การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ

จัดการ 

1.จัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

3/ 7 
ชม. 

การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ

จัดการ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

4/ 7 
ชม. 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในองค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

4/ 7 
ชม. 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในองค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

5/ 7 
ชม. 

แนวทางการ
เพิ่มผลิตภาพ
ในองค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

5/ 7 
ชม. 

แนวทางการ
เพิ่มผลิตภาพ
ในองค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

6/ 7 
ชม. 

การ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
องค์การ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

6/ 7 
ชม. 

การ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
องค์การ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

7/ 7 
ชม. 

การพัฒนา
องค์การ
ตาม

หลักการ
บริหารงาน
คุณภาพ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

7/ 7 
ชม. 

การพัฒนา
องค์การ
ตาม

หลักการ
บริหารงาน
คุณภาพ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

8/ 7 
ชม. 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

8/ 7 
ชม. 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

9/ 7 
ชม. 

การ
เสริมสร้าง
จริยธรรม
ในองค์การ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

9/ 7 
ชม. 

การ
เสริมสร้าง
จริยธรรม
ในองค์การ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  

10/7 
ชม. 

การใช้
กรณีศึกษา

และ
เหตุการณ์

จริง 
วิเคราะห์

ตัดสินใจเพื่อ
การจัดการ 

1.จัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู ้
2.จากนั้นเมื่อเรยีนเสร็จ
มอบหมายงานกลุม่ นักเรยีนใน
กลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่ม
ย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้
นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทํากิจกรรม 
3.ศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมกลุ่มและนําเสนอราย
กลุ่มร่วมกัน 

420  
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คร้ังท่ี 
ชม.ที ่

เนื้อหำกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียน เคร่ืองมือวิจัย กำรเก็บข้อมูล เวลำ 
(นำที) 

หมำยเหตุ 

10/7 
ชม. 

การใช้
กรณีศึกษา

และ
เหตุการณ์

จริง 
วิเคราะห์

ตัดสินใจเพื่อ
การจัดการ 

4.ขั้นทดสอบย่อย เมื่อนําเสนอ
จบแนะนําเสริมเพิ่มเติมการทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนแตล่ะ 
คนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ไม่มีการช่วยเหลือกันชมเชย ยก
ย่อง บุคคลหรือกลุม่ที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดด้ีกว่าครั้งก่อน จะได้
รับคําชมเชยเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มใดทําคะแนนไดด้ีกว่าครั้ง
ก่อนจะไดร้ับคําชมเชยท้ังกลุม่ 
5.คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะ
คน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจ
ผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนท่ีนักเรียนทําได้ในการ
ทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนําคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนน
กลุ่ม 
6.เมื่อสอนครบ 70 ช่ัวโมงแล้ว
ทําการทดสอบหลังการทดลอง 
(Post – test) ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นฉบับเดียวกันกับฉบบัท่ีใช้
ก่อนการทดลอง 
7.ตรวจแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชา 
องค์การและการจัดการสมัยใหม ่
แล้วนําผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธี
ทางสถิติเพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ STAD 

1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
สมัยใหม ่
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

1.ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดําเนินการวิจัย 
โดยทําการสอนนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ 
STAD 
 

420 นาที  
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2.กำรพัฒนำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบ Blockcourse 10 วัน เวลา
เรียน 70 ชั่วโมง จํานวน 10 แผน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง วิเคราะห์ตัดสินใจเพ่ือ
การจัดการ 
 ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์รายวิชาองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน เพ่ือกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหา 
  ขั้นที ่2 ศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  
  ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ตามขั้นตอนของรูปแบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD  
  ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรม 
  ขั้นที่ 5 เมื่อปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว จึงนําไปใช้งานจริงนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ             
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 45 คน 

1.2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 30 ข้อ 



59 

 

 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 

 ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบปรนัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาข้อคําถาม เพ่ือ

ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ และทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาว่าสามารถวัดได้ถูกต้องตรงประเด็นและครบถ้วนครอบคลุมเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการจะ
วัด หลังจากนั้น นําผลที่ได้จากการประเมินหาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item –
Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

 ขั้นที่ 4 เมื่อประเมินหาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง ของแบบทดสอบและแก้ไข
แบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วจึงนําไปใช้งานจริงกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ที่กําลังศึกษาในวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 จํานวน 45 คน 
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3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ คะแนนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตำรำงท่ี 4 คะแนนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

30 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

30 คะแนน 
1 14 18 
2 18 25 
3 10 17 
4 12 15 
5 11 18 
6 15 19 
7 8 15 
8 12 22 
9 16 21 
10 6 22 
11 13 25 
12 13 16 
13 8 18 
14 12 25 
15 11 15 
16 11 16 
17 17 18 
18 8 15 
19 15 19 
20 11 20 
21 12 17 
22 9 15 
23 14 16 
24 14 15 
25 5 20 
26 7 21 
27 16 21 
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เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
30 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
30 คะแนน 

28 13 16 
29 11 18 
30 12 16 
31 14 15 
32 15 19 
33 8 16 
34 13 15 
35 10 22 
36 11 24 
37 13 22 
38 15 15 
39 9 16 
40 14 19 
41 14 20 
42 10 15 
43 12 17 
44 14 18 
45 14 16 
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4.ตัวอย่ำงภำพถ่ำยในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพที่ 1 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัยพบผู้เชี่ยวชำญดังนี้ 
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รูปภำพที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD วิชำองค์กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
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   อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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