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(ก) 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย จัดท าแผนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการค านวณภาษีเงินได้ ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค  STAD                      

(3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD  (4)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

(5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD              

กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา คือ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช . สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ภาคการศึกษา        

ที่ 1 ปีการศึกษา 2552  โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 39 คน  

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยแบ่งคละตามความสามารถทางการเรียน อ่อน ปานกลาง และ

เก่ง ท าการทดสอบก่อนเรียน และหลังจากนักเรียนได้เข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค  STAD    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   แผนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD   

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

และค่า t – test   ผลการวิจัยพบว่า   (1)   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย จัดท าแผนการเรียนรู้สอนแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD   มีประสิทธิภาพ  80.90/87.45  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  (2) ดัชนีประสิทธิผล

ของแผนจัดการเรียนรู้สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD มีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.68 ซ่ึงหมายความว่า 

นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01)  (4) การจัดการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค  STAD ท าให้ผู้เรียนมี

พฤติกรรมท างานกลุ่มที่เพิ่มขึ้นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  4.52 (5) รวมทั้งนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมเรียน รู้แบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค  STAD เรื่องการค านวณภาษีเงินได้  ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  4.30  

สรุปว่า การจัดเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มขึ้น มีการให้

ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี  ท าให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนาน มีทักษะด้านการ

คิดแก้ปัญหาและการท างานเป็นกลุ่ม  ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม ดังนั้นผู้บริหารหรือครูผู้สอนควร

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ;  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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(ข) 

ABSTRACT 

The objective of this study were (1) to develop the result of using a student-centered instructional 

model in the  personal income tax course focusing entitled tax calculations which is taught STAD cooperative 

learning technique on the standard of 80/80 (2) to identify the effectiveness index of the lesson plan using the 

cooperative learning approach with the STAD technique (3) to study the achievement of  STAD Cooperative 

Learning Technique. . (4) to study the group work behaviors  (5) to study the opinions of students toward  

STAD  learning activity management.  The sample consisted of 39 Technical Certificate students of Computer 

field at Lampang Vocational Collage, studying in the first semester of 2009 academic year, derived by means of 

random group and one classroom.  The students were divided into 8 group, 4- 5 persons per group using cluster 

sampling based on their learning achievements.  The research instruments used in the study consisted of the 

lesson plans, the tax calculations learning achievements test, the observation form and the self evaluation     

form on group work behaviors, the questionnaire about the opinion of students. The statistics used in data 

analysis included mean, standard deviation, and t- test.  The research results showed that instructional model of 

STAD cooperative learning technique in the personal income tax course focusing entitled tax calculations had 

an efficiency of 80.90/87.45, which was higher than the standard criterion 80/80.  The effectiveness index of   

the lesson plan using the cooperative learning approach with the STAD technique was 0.68 which  indicated    

an acceptable level.  The experiment indicated that the student achievements in the post-test  was higher than 

the pre-test, which was highly significant (p < 0.01).  The instructional model was taught by   STAD 

cooperative learning technique which enhancing the group work behaviors with the average of mean 4.52.        

In terms of  satisfaction of  the student  towards on  cooperative learning using STAD technique was found 

highest at mean score 4.30.  The finding indicated that the organizing collaborative learning techniques using 

STAD help students participate more activities such as helping each other and cooperate within their group, 

thinking skills and problem solving work group very well.  Teaching that learners are happy, have fun in 

learning, this will encourages the learners develop their social skills. Therefore, administrators or teachers 

would be support collaborative learning activities. The teaching and learning by focusing learners is     

important, this will results in the development of quality continuing education. 

 

 

 
Key words : collaborative learning techniques using STAD ;  personal income tax 
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(ค) 

กิตติกรรมประกาศ  
  

 งานวิจัยเร่ืองนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ   มานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมร ชูด้วง และ ดร . วิรัติ อ าพันธุ์       
ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบก พร่องต่างๆ  ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ       
ตรวจเคร่ืองมือต่างๆ  ที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ           
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
 ขอขอบพระคุณ นายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่ได้ให้    
ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก  นางธีลาพร คงฉิม รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นาย
สุทัต ลี้จินดา  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ  นายวิทยา นาควิเชียร  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา นางสาวพัชมณ ศุภชนานันท์  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                 
ครูพรทิพย์ สุวรรณเลิศ ครูสุวภัทร แต้วัฒนา ครูอุรา โกษาวัง ที่กรุณาให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง รวมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนทางด้านก าลังใจในการ
ด าเนินงานวิจัยครั้งนี ้ ตลอดจนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษีเงินได้บุลคลธรรมดา รหั ส
วิชา 2201- 2111 ในภาคการศึกษาที่ 1/2552  ซึ่งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD จนประสบความส าเร็จในการทดลองและสามารถเก็บรวบรวมได้
อย่างลุล่วงจนเสร็จสมบูรณ์  นอกจากนี้ขอขอบคุณ นายเก่ง ปัญญาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณและข้ อมูลสารสนเทศ (ศูนย์ข้อมูล ) ที่ให้การช่วยเหลือโดยน ารายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เล่มนี้ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพอย่างกว้างขวางต่อไป 
 ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ลูกสาวสุดที่รักทั้งสองคนคือ น้องกนกพร และ น้องแพรวพลอย 
ที่ให้ก าลังใจอันอบอุ่น ซึ่งทั้งแรงบันดาลท าให้มีพละก าลังอย่างเข้มแข็ง  ตลอดระยะเวลา                 
การท าผลงานวิจัยครั้งนี้  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี จากการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา 
และบู รพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งให้ความเมตตา       
แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน   
 
 

 

พิชยา เรือนบุรี 

กุมภาพันธ์  2553 
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สารบัญ   

 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ข) 

กิตติกรรมประกาศ (ค) 

สารบัญตาราง (ง) 

สารบัญภาพ (จ) 

บทท่ี 1 บทน า 1 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 1 

วัตถุประสงค์การวิจัย 3 

สมมติฐานการวิจัย 3 

ขอบเขตของการวิจัย 3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 4 

บทท่ี 2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 7 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 7 

แนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 14 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) 16 

เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) 25 

พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม 26 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 28 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 31 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  31 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 32 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 32 
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สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพ 33 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 37 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 42 

บทท่ี 4  ผลการวิจัย 47 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 47 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอน 50 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 55 

พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน 55 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 59 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  61 

สรุปผลการวิจัย 61 

การอภิปรายผล 61 

ข้อเสนอแนะ 65 

บรรณานุกรม 66 

ภาคผนวก  ก    รายนามผู้เชี่ยวชาญ 69 

ภาคผนวก  ข    แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 71 

ภาคผนวก  ค    แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 73 

ภาคผนวก  ง    การทดสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทดลองภาคสนาม 30 คน 76 

ภาคผนวก  จ   ประวัติผู้วิจัย 79 
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 (ง) 

สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไป (กลุ่มตัวอย่าง = 39 คน) 48 

2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

(กลุ่มตัวอย่าง = 30 คน) 

50 

3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน  

การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

51 

4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

52 

5 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา”                         

โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD ตามเกณฑ์ 80/80 

53 

6 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคล

ธรรมดา”  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD 

54 

7 เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ก่อนและหลังเข้าเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

55 

8 พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 (กลุ่มตัวอย่าง = 30 คน) 

56 

9 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD  เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” 

60 

ตารางผนวกท่ี    

1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา”  

โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 

77 

2 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคล

ธรรมดา”  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD 

78 

3 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคล

ธรรมดา”  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD   

78 
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(จ) 

 สารบัญภาพ  

ภาพท่ี  หน้า 

1 ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 37 

2 นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมระดมสมองและแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน 38 

3 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนและทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงสู่หน่วยเรียนใหม่ 39 

4 การด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 40 

5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้  41 
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1 

บทที่  1 

บทน า 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

เป็นที่ทราบดีว่าปัญหาส าคัญของระบบการศึกษาไทย คือ สภาพในการจัดการเรียนการสอน

ทุกระดับยังขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี  และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงยึดวิชา

เป็นตัวต้ัง ครูถ่ายทอดเน้ือหา ผู้เรียนท่องจ าเนื้อหา ซึ่งท าให้ก่อผลเสียหายหลายประการ เช่น ผู้เรียนคิด

ไม่เป็น ท าไม่เป็น ขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เท่าทันต่อ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งไม่สามารถเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองได้ตลอดชีวิต ประเวศ  วะสี 

(2541) ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ง  แก้วแดง (2543) กล่าวว่า การจัดการศึกษาของไทยยังไม่ตรงกับความ

ต้องการของบุคคลสังคมและประเทศ นับว่าเป็นวิกฤติส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง คือ ท า

ให้มีทุกข์เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน ต้องจ าใจเรียนสิ่งที่

ไกลตัว ต้องสร้างจินตนาการ ด้วยความยากล าบากและต้องท่องจ าตลอดเวลา  ขาดการเชื่อมโยงความรู้

ที่ได้จากการเรียนมาใช้ปฏิบัติในการด ารงชีวิต ท าให้มีความสับสน มีเจตคติทางลบต่อการเรียนสิ่ง

เหล่านี้เป็นปัญหาต่อสังคม เช่นการฆ่าตัวตาย การเกเรหนีโรงเรียนการสร้างปมเด่นในทางที่ผิดและติด

ยาเสพติด   ด้วยเหตุดั งกล่าวนี้ รัฐจึงได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อมุ่งให้คนไทยได้รับการ

พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ มีจิตส านึกในความเป็นให้

ไทย มีศาสนาและวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาคมไทยและประชาคมโลก

ให้มีความสุ ข สร้างสังคมแห่งความรู้ สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรมสมานฉันท์และเอื้ออาทรบน

พื้นฐานภูมิปัญญาไทยและสากล (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2543 )        

ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดว่า การจัดการ

ศึกษาต้องยึด หลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง  ได้และถือว่าผู้เรียน                   

มีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ       

อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้ง มาตรา 24 ยังได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนก ารเรียนรู้ โดยให้

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ       

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
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การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา              

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝัง

ให้มีคุณธรรมจริยธรรมรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ , 2540) ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีพร้อ มต่อความเปลี่ยนแปลงของชุมชนสังคมท้องถิ่นและ      

สังคมโลก จากแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ส่งผลท าให้วงการศึกษาทุกระดับมีการเคลื่อนไหวที่จะ

พัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางซึ่งเป็น

สถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนก ารสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) มีปรัชญา  การจัดการศึกษา คือ  "คุณธรรมน าหน้า พัฒนา

วิชาชีพ" โดยมีพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะ  สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   2) การให้บริการทางวิชาชีพ

แก่สังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพและแพร่หลาย  ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพส าหรับ

สังคมไทยในอนาคต  

 จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัย ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา  รหัสวิชา 2201- 2111 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นานกว่า 20 ปี  พบว่าปัญหาส าคัญ

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือ นักเรียนขาดความเข้าใจและไม่ตั้งใจ

เรียนในเนื้อหาหน่วยเรียนรู้ “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ” โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งนักเรียนที่รับรู้

ช้าไม่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้ทันตามระเวลาจ ากัดที่ก าหนดในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลท าให้ไม่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น

ถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน ทั้งของครูและนักเรียน 

กล่าวคือ ลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า อธิบาย บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด

กิจกรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด  

การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักแสวงหาความรู้ได้

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต อันจะส่งผลท าให้ประชาชนไทยซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติ      

มีความพร้อม ที่จะรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและ

เทคโนโลยีต่อไป   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยจัดท าแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้ ให้มี ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80   

2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  

3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD   

4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

5.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD   

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ        

โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  “เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”          

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นประเภทการ ทดลองขั้นพื้นฐาน  (Pre- Experimental Research)   

แบบกลุ่มเดียวท าการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (One Group Pretest – 

Protest Design) โดยมีขอบเขตดังนี้  

                กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับ ปวช . สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

จ านวน 39 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2552   

                ขอบเขตเนื้อหา / เวลา     ใช้เน้ือหาหน่วยการเรียน “เร่ืองการค านวณภา ษีเงินได้ ”            

โดยผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างครบถ้วนเต็มเวลาร้อยละ 100         

รวมเวลาทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ช่วยท าให้กลุ่มนักเรียนที่รับรู้ช้าสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้ทันตามระยะเวลาที่

ก าหนดในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 หน่วยการเรียน “เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้” 
 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

              รูปแบบการเรี ยนการสอน  (Teaching/Instructional Model)  คือ แบบแผนการด าเนิน      

การสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี / หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่

รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด         

การเรียนรูต้ามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการด าเนินการสอนดังกล่าว

มักประกอบด้วย ทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะ

น าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นก าหนด ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนหรือ

แบบอย่างในการ จัดและด าเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกัน ทิศนา แขมมณี

(2545) 

 วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วย

วิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ และขั้นตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะ

เฉพาะที่ ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ เช่น วิธีการสอนโดยให้การบรรยาย องค์ประกอบส าคัญของ        

การบรรยายคือ เน้ือหาสาระที่จะบรรยาย และการบรรยาย และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ที่เกิดจากการบรรยาย ทิศนา แขมมณี (2545) 

 วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  รหัสวิชา 2201- 2111 เป็นรายวิชาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ล าปางได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ ปวช . ประเภทวิชาพนิชกรรม สาขา

คอมพิวเตอร์  ใช้เวลาศึกษา 54 คาบเรียน ตลอด 18 สัปดาห์ เป็นวิชาทฤษฎีทั้ง 3 คาบเรียน  และ      

มีจ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 

 รูปแบบการสอนแบบ การแบ่งกลุ่ มสัมฤทธิ์ (STAD)   หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียน    

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111                   

ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 มีหลักการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ก่อนเรียนครูผู้สอนได้แจกใบความรู้  เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้

นักเรียนศึกษาอ่านล่วงหน้า 1 สัปดาห์  

2. การบรรยายร่วมกับการใช้ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดและตอบเพื่อสร้าง                 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แต่ในระหว่างเรียนเมื่อครูผู้สอนบรรยายหรืออธิบาย

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ จะไม่มีการจดเนื้อหาจากแผ่นใส /Power Point เหตุผลที่ไม่ให้ผู้เรียนจด

เน้ือหา เน่ืองจากต้องการให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจแนวคิดหรือหลักการค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาให้ถ่องแท้     

3. ครูผู้สอนได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยเรียนที่ 6 เร่ือง การค านวณภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ได้แก่ 1) ประเภทของเงินได้

จ านวน 8 ประเภท  2) ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ 3) การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เวลา

ระหว่างเรียนส าหรับหน่วยเรียนที่ 6 จ านวน 3 คร้ัง ๆ ละ 3  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้ น 9 ชั่วโมง จ าแนกเป็น

ระยะเวลาในการบรรยาย  3 คร้ัง รวม 3  ชั่วโมง ส่วนเหลือเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน จ านวน  3 คร้ัง รวมทั้งสิ้น  6  ชั่วโมง              

 4. จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยครูผู้สอนจัดให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนผู้เรียนคละกัน คือ 

เก่ง: ปานกลาง : อ่อน (อัตรา 1 : 2 : 1)  เพื่อมุ่งเน้นให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถปฏิบัติคิดค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่าง

ถูกต้อง  นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมในแต่ละคร้ัง ให้ครูผู้สอ นส ารวจปัญหาที่

เกิดขึ้นเพื่อท าการชี้แนะพร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นที่มีปัญหา 

  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  หน่วยเรียนที่ 6 เร่ือง การค านวณภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้รูปการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึง 

ความสามารถของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียน

ได้เกิดความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถึงระดับเกณฑ์  80/80  ซึ่ง 80 ตัวแรก  (E1) คือ ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัด  ใบงาน  การเล่นเกมของนักเรียน ส่วน 80 ตัวหลัง (E2) คือ 

คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน  เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรม        

การเรียนการสอนดังกล่าว 
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 ดัชนีประสิทธิผล   หมายถึง  ค่าการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามวิธี      

ของ กูดแมน เฟรทเชอร์และชไนเดอร์ โดยหลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยกิ จกรรมการจัดการเรียน   

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามรูปแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ที่ครูผู้สอนได้

พัฒนาขึ้นมา นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยการวัดด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน าคะแนนทดสอบก่อนท าการทดลองและหลังท าการทดลองไปแท น

ในสูตรหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) วัดได้จากคะแนนสอบก่อนและ

หลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม หน่วยเรียนที่ 6 เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

รวมทั้งการน าเสนอแนวทางการคิดค านวณภาษี การอธิบายเพิ่มเติม และการแสดงวิธีค านวณภาษีได้

อย่างถูกต้องแม่นย า   

 ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม  ที่

เกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)    หน่วย

เรียนที่ 6 เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

 การศึกษาคร้ังนี้ ครูผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                         

ในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยมีเน้ือหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นล าดับดังต่อไปนี้   

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. แนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) 
4. เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  

5. พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ความหมายการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 การจัดการเรียนการสอนที่ “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ” หรือการจัดการเรียนการสอนที่           

“เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ” มีความหมายตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Student-Centered 

Learning, Student-Centered Education, Child-Centered Education, Learner-Centered Education, 

และ Student-Centered Classroom Management เป็นต้น ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน 

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ให้ค าจ ากัดความว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง คือ  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตเห มาะสมกับ

ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  

จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 กระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิด      
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง  ๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวน
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การศึกษาด้วยตนเอง  กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  กระบวนการท างาน  
หรือกระบวนการอ่ืน  ๆ โดยครูจัดกิจกรรม  สถานการณ์  หรือก าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูลหรือความรู้
โดยใช้กระ บวนการดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือผลของการเรียนรู้  นอกจากผู้เรียนจะได้รับรู้ข้อมูลที่
ต้องการแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการเหล่านี้  เพื่อหาข้อมูลหรือความรู้อ่ืนๆ               
ได้ด้วยตนเองต่อไป  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  

ณัฐวุฒิ  กิจรุ่งเรือง  และ วัชรินทร์  เสถียรยานนท์ (2545) กล่าวว่า ลักษณะของกระบวน

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่ างบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน         

การก าหนดสาระที่จะเรียนรู้ ท ากิจกรรม และปฏิบัติจริง จนค้นพบข้อความรู้ และวิธีการปฏิบัติ   

ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน         

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญต้องเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน            

และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมหลากหลายประกอบกัน ไม่สามารถยึดถือเฉพาะรูปแบบ วิธีการ 

หรือเทคนิคการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น   

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  (2543) ได้กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็น

ส าคัญ คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย  สาระกิจกรรม  แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียน  และการวัดผล

ประเมินผล  ที่มุ่งพัฒนา  “คน” และ  “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความสามารถ  

สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน  

ธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง  (2543) ได้เสนอว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป็นการมุ่งเน้นประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด  ซึ่งมีลักษณะการจัดการการเรียนรู้ที่ส าคัญ             

5 ลักษณะ  คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข  การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง การเรียนรู้      

แบบองค์รวม การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน การเรียนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 วีระ  พลอยครบุรี (2542)  กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

ควรค านึงถึงลักษณะที่จ าเป็นและส าคัญ 2 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านผู้เรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่ว นร่วมเน้นการปฏิบัติจริง ได้พัฒนา

กระบวนการคิด  มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจ  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น าความรู ้ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตได้  
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2. ด้านครูหรือผู้จัดการเรียนรู้  คือ กระบวนการจัดการเรียน รู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลการเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ การเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของ

ผู้เรียน โดยมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

ส าคัญที่สุด สามารถพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ ได้ 10 ประเด็น ดังนี ้

ประเด็นท่ี  1 การเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  หมายถึง  การเรียนรู้ที่เป็น
กระบวนการสร้างประสบการณ์และสิ่งต่าง  ๆ ให้มีความหมายต่อตนเองจากปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนค้นพบ
ข้อความรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้  จัดโอกาส  จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งวิทยาการให้เอ้ือมต่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ขอบเขต           
เน้ือหาของการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ การฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์                   
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนกลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น การเรียนรู้แบบมี   
ส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) 

ประเด็นท่ี  2 การเรียนรู้เร่ืองของตนเอง  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การเรียนรู้
เพื่อเชื่อมโยงความสัม พันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจของตนเอง  การรับรู้และตระหนักในตนเอง
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ดีงาม  ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม  มีความเพียรพยายามในการท าความดีอย่างไม่ย่อท้อ  การเสริมสร้างลักษณะนิสัย  และ
สุนทรียภาพความดีงามในตนเอง การเรียนรู้เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อม  การตระหนักถึงคุณค่า  และพัฒนาคุณภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   อย่างยั่งยืน 
ขอบเขตเนื้อหา  ได้แก่ การเรียนรู้เร่ืองตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  และเร่ื องศิลปวัฒนธรรมกลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น  การเรียนรู้                     
ในสถานการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติ  (Learning by doing) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด 

ประเด็นท่ี  3 การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ                    
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1)  การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต  หมายถึง  การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน             
มีทักษะชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็นดังต่อไปนี้  การรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์  (Critical Thinking)                    
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความตระหนักรู้ในตน  (Self Awareness) มีความเห็นใจ
ผู้อ่ืน (Empathy) มีความภูมิใจในตนเอง  (Self Esteem) มีความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social 
Responsibility) รู้จักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร  (Interpersonal Communication) รู้จัก
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ตัดสินใจและ แก้ปัญหา (Decision Making and Problem Solving) รู้จักการจัดการกับอารมณ์  และ
ความเครียด (Coping with Emotion and Stress) ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยทักษะชีวิตที่ส าคัญและ
จ าเป็นข้างต้น  รวมทั้งการเรียนรู้เร่ือง  เพศศึกษา  การเลือกบริโภคสื่อ  ยาเสพติด  ศึกษาทักษะ                 
การเป็นผู้น า  ผู้ตาม  การเรียนรู้เร่ืองความแตกต่าง  ระหว่างเพศ  การแก้ไขความขัดแย้งและ                  
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมกลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
การบูรณาการ  (Integration) การฝึกปฏิบัติจริง  การสาธิต (Demonstration) การฝึกฝนสมาธิ  และ   
การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

2)  การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้เพื่อค้นพบและ
ใช้ศักยภาพของตนเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง  รู้จักวิธีเลือกประกอบอาชีพ
ที่สุจริต เหมาะสม  สามารถพึ่งตน เอง และเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพขอบเขตเน้ือหา
ประกอบด้วยทักษะเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการท างาน มีความขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรม 4 ประการ 
คือ ความอดทน  ความซื่อสัตย์  รู้จักเสียสละ  และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม                      
รู้จักแก้ปัญหา  รวมทั้งมีทักษะในการจัดการกลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น การเรียนรู้แบบ     
มีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติจริง การสาธิต การทดลอง (Experimentation) 

ประเด็นท่ี  4 การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด  การแก้ปัญหาโดยเน้นประสบการณ์
และการฝึกปฏิบัติ  หมายถึง การใช้ทักษะการคิดเพื่อค้นหาค าตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยอาศัย 
ประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้สามารถเผชิญและผจญกับปัญหาและจัดการกับภาวะ
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม  เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  ขอบเขตเนื้อหาของการเรียนรู้ที่
พัฒนากระบวนการคิด  การแก้ปัญหาจากประสบการณ์และ การฝึกปฏิบัติโดยการสังเกต                     
การเปรียบเทียบ  ตั้งค าถาม  แปลความหมาย  ตีความ ขยายความอ้างอิง  คาดคะเน  การสรุป ความคิด
สร้างสรรค์  และกระบวนการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น  การเรียนรู้            
จากการปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  
(Group Process) กระบวนการทางปัญญา 

ประเด็นท่ี  5 การเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้  คุณธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์  หมายถึง  การเรียนรู้ที่มุ่งให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆ ควบคู่กับการพัฒนาตนเ อง
ทางด้านจิตใจบุคลิกภาพ  และลักษณะนิสัยขอบเขตเน้ือหา  คือ ความรู้ในศาสตร์ต่าง  เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
มารยาท  วิธีปฏิบัติตนทางกาย  วาจา ใจ ความมีสติสัมปชัญญะ  การมีคุณธรรมส าคัญ  ความรัก        
ในเพื่อนมนุษย์  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาจิตใจ  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย  กลยุทธ์
และเคร่ืองมือการเรียนรู้ เช่น การบูรณาการ การฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ประเด็นท่ี  6 การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย  หมายถึง  การเรียนรู้ในเร่ือง           
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  และการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
โดยค านึงถึง ความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ขอบเขตเน้ือหา  คือ ความรู้    
ความเข้าใจ ความศรัทธาในการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความรักและหวงแหนสิทธิเสรีภาพของตน  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  ความเป็น
พลเมืองดี การรักษาประโยชน์ส่วนรวม  กลยุทธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น การฝึกปฏิบัติจริง     
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง   

ประเด็นท่ี  7 การเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง  การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของความรู้ต่างๆที่ได้คิดค้นและสั่งสม
ประสบการณ์ โดยภูมิปัญญาไทย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสืบสานให้ยั่งยืน ตลอดจน
เชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบสากล   ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาต่าง  ๆ 
ได้แก่ เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  แพทย์แผนโบราณ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจชุมชน สวัสดิการศิลปกรรม  การจัดการองค์กร  ภาษาและวรรณกรรม  ศาสนาและ
ประเพณี  การศึกษา  กีฬาและนันทนาการกลยุท ธ์และเคร่ืองมือการเรียนรู้  เช่น การเรียนรู้จาก
ครอบครัวชุมชน  ท้องถิ่น ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมกระบวนการวิเคราะห์ 

ประเด็นท่ี  8 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูล
เพื่อน ามาวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ขอบเขต
เน้ือหา เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยแบบต่าง  ๆ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์และ
เคร่ืองมือการวิจัยในสถานศึกษา  เช่น ระบบบริหารของสถานศึกษาองค์ความรู้  เร่ืองการวิจัยของ
ผู้บรหิารและครูอาจารย์ การสร้างแรงจูงใจ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การประเมินคุณภาพ  

ประเด็นท่ี  9 การเรียนรู้โดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน  หมายถึง               
การที่ครอบครัวชุมชน และสถานศึกษามีบทบาทร่วมกันในการจัด  กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
เพื่อให้เรี ยนรู้ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพขอบเขตเน้ือหา  เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัว  และ
ชุมชนในการร่วมจัดท าหลักสูตร  การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษากลยุทธ์ และเคร่ืองมือที่ส าคัญท าให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชน  เช่น เทคนิค 
การบริหารอย่างมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

ประเด็นท่ี  10 การประเมินผลผู้เรียน  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่  อย่างไรขอบเขต
เน้ือหา  เกี่ยวข้องกับวิธีประเมินผล  เคร่ืองมือในการประเมินผล  องค์ความรู้ในการประเมินผล        
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การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  กลยุทธ์และเคร่ืองมือส าคัญใน                   
การประเมินผลผู้เรียน  เช่น การประเมินผลตามสภาพจริง  แฟ้มสะสมงาน  การสังเกต  การสัมภาษณ์  
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  

อย่างไรก็ตาม พจมาศ ขุมพลอย (2543 ) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นคนที่

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต การส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอ นที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ น้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีหลักการมี

จุดมุ่งหมายและมีวิธีด าเนินการที่ละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ

รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวต้องสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีความสอดคล้องกับ หลักสูตรที่ใช้

อยู่ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรยึดหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นล าดับ นับตั้งแต่

รากฐานความคิดจากปรัชญาการศึกษาจากแนวคิดความเชื่อของนักจิตวิทยาการ เรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ 

จนถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งแนวคิดต่าง ๆ  ดังกล่าว

ล้วนเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อกระแสความต้องการในการพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า

ของสังคมให้มีคุณลักษณะ  ที่สามารถด ารงตนอยู่ในสภาวะการของสังคมโลกใน แต่ละยุคสมัยได้

อย่างมีความสุข  

แนวคิดหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 วีระ  พลอยครบุรี  (2542) กล่าวถึงแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ .ศ.2542 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางจัดการศึกษา      

ของชาติไว้ในหมวดที่ 4 ตั้งแต่มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน /
ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลัก เช่น  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และ
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 

2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน  โดยเน้นความรู้  คุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะและ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้
และประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ตนเองกับสังคม  
2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา 
5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  

3. กระบวนการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
2) ให้มีการฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการสอนและ

อ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

6) ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

7) การเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
4. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนด

บทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรัฐ และสถานศึกษาดังนี้ 
1) รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
2) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบ อาชีพ  
ตลอดจนการศึกษาต่อ 

3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 

4) หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละระดับ 
5) ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์การชุมชน  องค์การปกครอง

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถานบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบัน
สังคมอื่น ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 



21 

Copyright @ 2010 โดย ครูพิชยา  เรือนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โทร. 054-217101  

 

14 

6) ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

5. การประเมินผลการเรียนรู้  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้ระบุถึงวิธีการ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน  โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและ     
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา นอกจากนั้นการประเมิน ผู้เรียนยังต้องเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญคือ 

1) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน 
2) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
3) ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
4) มุ่งการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาท าการประเมินผลภายในทุกปีและรายงานผล

การประเมินต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 
5) สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอก อย่างน้อย 1 คร้ังทุก 5 ปี 

 สรุปว่า  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด โดยครูผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน เพื่อให้สามารถค้นคว้าสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรีย น ซึ่งจะส่งผล

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 บุญชม  ศรีสะอาด (2541) กล่าวว่า รูปแบบการสอนมีความหมาย 2 แนวทางใหญ่ๆ           

โดยแนวแรกมองว่ารูปแบบการสอนเป็นกิจกรรมหรือวิธีการสอน ส่วนแนวที่สองมองรูปแบบการ

สอนว่าเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการสอนที่จะน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผล

แก่นักเรียนตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น รูปแบบการสอน จึงเป็นรูปแบบการสอนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจุดมุ่งหมาย   

อย่างใดอย่างหนึ่งของการสอน ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้

ในการจัดกระท าด้วยเทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย   
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 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 การสอนเป็นกระบวนการที่ท าให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้

บุคคลมีความเจริญงอกงามทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคม การสอนมีเทคนิควิธีการอย่างหลากหลายโดยแต่ละวิธีจะมีทั้ง ข้อดีและ

ข้อจ ากัด จึงไม่อาจสามารถกล่าวได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้อง

ตัดสินใจเลือกใช้วิธีสอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหา ระยะเวลาที่ก าหนด และสภาพการเรียน     

การสอน รวมทั้งน าเทคนิคต่าง ๆ มากระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน  การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านเทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย               

ชูศรี  สุวรรณโชติ (2544) ได้สรุปสาระส าคัญไว้ ดังนี ้  

 1.  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Ticket Granting Ticket หรือ TGT) เป็นเทคนิค

ที่น า ประโยชน์ของการแข่งขันมาช่วย โดยการท ากิจกรรมการแข่งขันที่เป็นลักษณะกลุ่ม                   

ซึ่งมีสมาชิกประมาณกลุ่มละ 4-5 คน ที่มีผลการเรียน เพศ และอายุ แตกต่างกัน การท ากิจกรรมของ

กลุ่ม คือหลังจากที่ครูบทเรียนแต่ละบทแล้ว กลุ่มจะต้องเตรียมสมาชิกทุกคนของกลุ่มเ พื่อตอบ

ค าถามของครูในวันต่อไป โดยนักเรียนในกลุ่มจะช่วยกันถามตอบตามเน้ือหาในเอกสารประกอบ 

การเรียนรู้ที่ครูแจกให้  ในการแข่งขันครูจะให้นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับเดียวกันในแต่ละกลุ่ม

มาแข่งขันกัน  คะแนนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท าได้ จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ ม                   

เมื่อเสร็จการแข่งขันแต่ละคร้ัง ครูจะท าตารางเพื่อประกาศผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม และคะแนน

ของคนที่ได้คะแนนสูงสุด 

 2.  เทคนิคการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small-Group Teaching หรือ SGT) เป็นเทคนิคที่ท าให้

นักเรียนช่วยกันตั้งค าถามอภิปรายในห้องเรียน และค้นค ว้าข้อมูลที่ต้องการร่วมกันในการเรียน 

นักเรียนจะเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในบทเรียนแต่ละบท แล้วแบ่งกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-6 คน             

แต่ละกลุ่มแบ่งหัวข้อย่อยให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ ศึกษาและเตรียมอภิปรายเสนอต่อเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนในนามกลุ่มเพื่อในชั้น และครูจะ ประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มย่อย จากโครงสร้าง

กิจกรรมรูปแบบนี้ นักเรียนจะมีอ านาจในการควบคุมการเรียนของตนเองสูง การท ากิจกรรมในกลุ่ม

ขึ้นต่อกันมาก แต่ยังไม่มีระบบการให้คะแนนที่แน่นอน  
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3.  เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division หรือ STAD)       

เป็นเทคนิคที่มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันใน

ลักษณะเพื่อนสอนเพื่อน ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและทักษะ       

การท างานกลุ่มเป็นส าคัญ เทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ในทุกๆวิชาเช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศ าสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยครูต้องปรับปรุงให้เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในแต่ละวิชา  

 4.  เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับ 

STAD โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเช่นเดียวกัน ครูแบ่งเน้ือหาของเร่ือง  

ที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย เท่าจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ค้นคว้าหัวข้อเดียวกัน จะศึกษาบทเรียนหัวข้อน้ันร่วมกัน จากนั้นแต่ละคนกลับไปเข้ากลุ่มเดิมของ

ตนเองเพื่ออธิบายหัวข้อที่ตนศึกษาให้เพื่อทุกคนฟัง และท าแบบฝึกหัด ซึ่งจะถามเร่ืองราว เกี่ยวกับ

บทเรียนทั้งบทและให้คะแนนเป็นรายบุคคล  จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าแต่ละ

หัวข้อ และน าสิ่งที่ตนค้นคว้าได้มารวมกัน จึงได้เน้ือหาครบถ้วน มีการให้รางวัลแบบรายบุคคล 

จัดเป็นกิจกรรมที่สนองจุดมุ่งหมายขอแต่ละคนมากกว่ากลุ่ม 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) เป็นวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการท างาน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน โดยการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้

บุคคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่มีลักษณะแตก ต่างกันในด้าน

สติปัญญาหรือความถนัด และสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง และของ

สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน ความส าเร็จของกลุ่มพิจารณาจากความส าเร็จ

ในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านส ติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม ท าให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้รับการปลูกฝังให้มีความเสียสละในการดูแลรับผิดชอบ

สมาชิกในกลุ่ม ไม่เห็นแก่ตัว นักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะได้รับการดูแลจากสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิด

ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ไม่รู้สึกโดดเด่ียวและถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นลั กษณะที่สอดคล้องกับสภาพ

ที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะต่าง ๆ 

จากการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีหลายวิธี เช่น สอนแบบบรรยาย สอนแบบฝึกทักษะปฏิบัติ              

สอนแบบอภิปราย  สอนแบบสัมมนา และสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี้ 

Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ คือ การจัดเรียน

การสอนโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย มีการคละกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันให้ท างาน

ร่วมกันและช่วยเหลือกัน เพื่อให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

Slavin,  Robert  E (1995) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีสอนที่น าไปประยุกต์ใช้ได้

หลายวิชาและหลายระดับชั้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทั่วไปมี สมาชิก 4 คน               

ที่มีความสามารถแตกต่างกัน เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2  คน และอ่อน 1 คน นักเรียน         

ในกลุ่มที่เรียนและต้องรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อเพื่อน

สมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  จึงท าให้นักเรียนช่วยเหลือพึ่งพากัน  

และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542 ) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรม          

การเรียนการสอน ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น       

กลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคน       

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยน                    

ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยาก รการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่ง

จะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น       

ยังต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีสอนที่ก าหนดให้นักเรียน

ที่มีความสามารถต่างกันท างานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของ

ตนเองและงานส่วนรวมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีทักษะการท างานกลุ่มเพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ           

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนมีความสามารถ         

แตกต่างกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียน ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของ        
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การเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเอง    

ก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วย 

ลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ 

มีนักการศึกษาจากในและต่างประเทศกล่าวถึงลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือไว้ดังน้ี 

Johnson, D.W. and Johnson,  R.T (1991) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบ

ร่วมมือไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่ มนักเรียน ( Positive 

interdependence) วิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากันจะต้องจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอนให้มีการพึ่งพากันในด้านการได้รับประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัล 

หรือคะแนน และพึ่งพากันในด้านกระบวนการท างานเพื่อให้งา นกลุ่มสามารถบรรลุได้               

ตามเป้าหมาย โดยมีการก าหนดบทบาทของแต่ละคนที่เท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกัน จึงจะท าให้

งานส าเร็จ และการแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะที่ต่อเน่ืองกัน ถ้าขาดสมาชิกคน

ใดจะท าให้งานด าเนินต่อไปไม่ได้ 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ ส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน (Face-to-face promotive interaction) 

คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    

เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุนกระตุ้นส่งเสริมและ

ให้ก าลังใจกันและกันในการท างานและการเรียน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล ( Individual accountability) คือ                 

ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ  ต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคน        

ในกลุ่มจะรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเร่ืองใด มีการกระตุ้นกันและกัน   

รวมทั้งท างานที่ได้รับม อบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้       

เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจและพร้อมที่จะได้รับการทดสอบ

เป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 
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4. ทักษะระหว่าง บุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small group 

skills) การท างานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคม และทักษะในการท างานกลุ่ม 

เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องท าความรู้จักกัน 

เรียนรู้ลักษณะนิสัยแ ละสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

อย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะ

ช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่ม

ต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผนร่วมกัน และที่

ส าคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม  ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม ประเมินบทบาทของ

สมาชิกว่า  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร  สมาชิก

ทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร 

และอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม 

 นอกจากนี้  Kagan S (1994)  ยังได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือว่าต้อง

มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีแนวคิดส าคัญ  6  ประการ สรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือ

อย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 

2. มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความต้ังใจที่ร่วมมือในการเรียนและท างาน โดยช่วยเหลือ

กันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพื่อให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น          

และมีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะ (Skills) เป็นทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอนและ

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีหลักการส าคัญ (Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียน

แบบร่วมมือซึ่งมี 4 ประการ ดังนี้  
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1) การพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันเชิงบวก มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งสู่

ความส าเร็จและตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม  

2) ความรับผิดชอบรายบุคคล โดยทุกคน ในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการ

ค้นคว้าท างาน  สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึงถือว่าเป็นความส าเร็จของกลุ่ม  

3) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม โดยทุกคนต้อง มีส่วนร่วมในการท างาน          

ซึ่งท าได้โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคนให้ชัดเจน   

4) การมีปฏิสัมพันธ์ โดยสมาชิกทุกคนจะท างานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ

ด้วยกัน 

6. มีเทคนิคหรือรูปแบบก ารจัดกิจกรรม  เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิคการ

เรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมก ากับให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน  ดังนั้นจึงควรเลือกใช้เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเทคนิคแต่ละแบบ         

มีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ 

พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือน้ันจะต้องมีลักษณะส าคัญ

ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีองค์ประกอบของกลุ่ม ประกอบด้วยผู้น า สมาชิก และกระบวนการกลุ่ม 

2. สมาชิกมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

3. กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน เชื้อชาติ

คละกัน 

4. สมาชิกทุกคน ต้องมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและท างานไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคละกัน 

5. สมาชิกทุก ๆ คนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

6. คะแนนของกลุ่มคือคะแนนที่ได้จากคะแนนสมาชิกแต่ละคนร่วมกัน 

 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ท าให้นักเรียนได้ท างาน

ร่วมกัน  มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการท างานกลุ่ม  ซึ่งมีนักการศึกษา

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดังนี ้



28 

Copyright @ 2010 โดย ครูพิชยา  เรือนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โทร. 054-217101  

 

21 

 Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือซึ่ง  

สรุปได้  9 ประการ ดังนี้ 

1. นักเรียนเก่งที่เข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของ

นักเรียน  แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึ้น 

2. นักเรียนที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 

3. การสอนเพื่อนเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวท าให้นักเรียน  ได้รับความเอาใจใส่และมี

ความสนใจมากยิ่งขึ้น 

4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของ      

ทั้งกลุ่มด้วย 

5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตน  มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนั้น

ทุกคนต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 

6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มีเพื่อนร่วมกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้ วิธี       

การท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 

7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เนื่องจากการปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องมี   

การทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือคะแนน          

ของกลุ่มดีขึ้น 

8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  โดยรู้สึกว่าไม่ได้เรียนหรือหลบเลี่ยง

ไปท่องหนังสือเฉพาะตนเน่ืองจากต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 

9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม 

นักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากต อบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่ม คนอื่น ๆ อาจจะให้           

ความช่วยเหลือบ้าง ท าให้นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 

 Arends Richard I (1994) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ซึ่งสามารถ

สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียน แบบร่วมมือนี้เป็นการเรียนที่จัดให้นักเรียนได้

ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ  2-6  คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกัน นับว่า

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจน            
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ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เช่น นักเรียนที่เก่งช่วย

นักเรียนที่เรียนอ่อน ท าให้นักเรียนที่เก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา และช่วยให้เข้าใจใน

เร่ืองที่ดีขึ้น ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะซาบซึ้งในน้ าใจเพื่อน  มีความอบอุ่น  รู้สึกเป็นกันเอง     

กล้าซักถามในข้อสงสัยมากขึ้น จึงง่ายต่อการท าความเข้าใจในเร่ืองที่เรียน ประการส าคัญการเรียน   

แบบร่วมมือนี้ นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท างานจนกระทั่งสามารถหาค าตอบที่เหมาะสม

ที่สุด จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่ มีความหมาย   

ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 2. ด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้

นักเรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการยอมรับฟังความคิดเห็น   

เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน        

ซึ่งจะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อ่ืนในสังคมมากขึ้น 

 3. ด้านทักษะในการท างานร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี   

ทางสังคม การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนไม่มีปัญหา

ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และส่งผลให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน โดยทักษะ      

ทางสังคมที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การสร้างความไว้วางใจกัน การตัดสินใจ              

การสื่อสาร การจัดการกับข้อขัดแย้ง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นต้น 

 4. ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความ

เข้าใจในปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบ

สาเหตุของปั ญหาสมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา อภิปราย          

ให้เหตุผลซึ่งกันและกัน จนสามารถตกลงร่วมกันได้ว่าจะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาที่

เหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนท าการประเมิน

กระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มด้วย 

 5. ด้านการท าให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่ม    

ทุกคนจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การที่สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน

สมาชิกด้วยกัน   ย่อมท าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง   และคิดว่าตนเองมี

คุณค่าที่สามารถช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จได้ 
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 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

อดีตที่ผ่านมาบทบาทการจัดการเรียนของครู โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีข้อจ ากัด คือ ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงออกทางความคิดน้อยมาก จึงอาจ

ท าให้ผู้ เรียนขาดความสนใจในการบรรยาย   รวมทั้งการสอนด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความสามารถของ

ผู้บรรยายเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจเพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนขาด

ความสนใจ นอกจากนี้ถ้าครูผู้สอนขาดการเรียบเรียงเน้ือหาสาระที่เป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนอาจสับสนไม่เข้าใจ  กอปรกับถ้าผู้เรียนไม่กล้าซักถามหรือผู้บรรยายไม่เปิดโอกาสให้ซักถาม  

จะไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เลย ซึ่งแสดงว่าการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว                 

ไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ให้สามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  ดังนั้นครูจึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความ

หลากหลาย  โดยอาจใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 ชอบ ลีซอ (2533 ) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูว่า ครูนั้นไม่ใช่แหล่งความรู้หลักต่อไป
กระบวนการเรียนรู้น้ันส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับสมาชิกคนอ่ืน   
ในกลุ่ม และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติภายในกลุ่มนั้น    
ซึ่งบทบาทของครูสรุปได้ดังนี้ 

1. ในการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ครูไม่ควรเสียเวลาในการอธิบาย เน้ือหาวิชา  
หรือขั้นตอนของกิจกรรมอย่างละเอียด ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะเรียนที่รู้โดย      
การค้นพบในขณะท ากิจกรรม 

2. ในขณะที่ท ากิจกรรมกลุ่ม  ครูควรติดตามสังเกตกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม        
คอยกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาความคิดและความเข้าใจ รวมทั้งการเสนอแนะที่เหมาะสม 

3. ครูจัดเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมกลุ่ม และสนับสนุนให้นักเรียน
ฝึกทักษะการรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา 

4. ครูควรช่วยให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกัน เช่น ทักษะพื้ นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกัน ทักษะการสื่อความหมายด้วยการพูด การพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด
ของตนเอง การแสดงความคิดเห็น สนับสนุนหรือขัดแย้ง และการใช้ค าถามที่เหมาะสม เป็นต้น 

5. ครูควรช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ยอมรับและเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกัน 
การรู้จักช่วยเหลือกัน และความสามัคคีในหมู่คณะ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนแบบร่วมมือไว้ดังน้ี 

1.  ครูควรแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งอาจประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ 
2-6 คน แต่ละกลุ่มควรจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ เพศ ต่างกัน 

2. ควรเลือกใช้เก้าอี้ที่มีน้ าหนักเบา  เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่ม การเลื่อนเข้าหากัน 
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อุปกรณ์ และวัสดุกับสมาชิกคนอ่ืนๆของกลุ่ม นอกจากนี้การจัด
เก้าอี้ของกลุ่มควรให้ครูสะดวกในการที่จะสังเกต และติดตามความก้าวหน้าการท างานของกลุ่ม 

3. ครูควรชี้แจงกรอบกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และช่วยให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

4. ครูต้องสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อุปกรณ์และวัสดุการเรียน 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 

5. ครูควรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มย่อย และคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของกลุ่มและสมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อย ครูต้องเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ช้ันเรียน  เพื่อให้สามารถสังเกต
ความก้าวหน้าของกลุ่มได้อย่างทั่วถึง 

6. ครูควรยกย่องเมื่อเห็นนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รางวัลและค าชมเชยท่ีให้แก่นักเรียน 
ควรตั้งอยู่บนฐานของความส าเร็จของกลุ่ม 

7. ครูเป็นผู้ก าหนดว่านักเรียนควรท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนานเพียงใด งานวิจัยส่วนใหญ่
ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนควรท างานและเรียนร่วมกันในกลุ่มเดิม โดยติดต่อกันอย่างน้อยหน่ึงภาคเรียนจึงจะ
เกิดผล ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

8. ครูควรร่วมกันเป็นทีมในการน าเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในโรงเรียน ครูในทีม
ควรช่วยเหลือ  ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และอุปกรณ์ซึ่งกัน และกันในการพัฒนาสื่อ      
การสอนและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในโรงเรียน 

9. ครูที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้  แต่ไม่สามารถเรียนแทนนักเรียน 
 สรุปการจัดกิจกรรม เรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น 

กระบวนการแสวงหาความรู้ การบันทึกความรู้ การคิดวิเคราะห์ การจัดการองค์ความรู้ การแสดงออก 

การสร้ างองค์ความรู้ใหม่  การท างานเป็นกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนท าหน้าที่เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น      

ผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง  มาเป็นผู้สนับสนุนในการเอื้อให้กระบวนการเรียนรู้สามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์  สังเกตกระบวนการปฏิสัมพันธ์กลุ่ม  จัดเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นส าห รับ   
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กิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกันให้เกิดความตระหนัก

ยอมรับและเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่มย่อย และคอยติ ดตามความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ           

จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยท าให้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดี 

 

เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  

 Slavin  Robert E (1995) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 

(Student Team Achievement Division หรือ STAD) เป็นเทคนิควิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่ม          

การท างานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนแรงจู งใจทางการเรียนโดยการจัดสถานการณ์  ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 1. ครูผู้สอนอธิบายงานที่ต้องท าในกลุ่ม ลักษณะการเรียนภายในกลุ่ม กฎ กติกา ข้อตกลง

ในการท างานกลุ่ม ได้แก่  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้เพื่อนสมาชิก

ภายในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  เป้าหมายการท างานกลุ่ม คือ  เพื่อให้แต่ละสมาชิกภายในกลุ่มท างาน

ร่วมกันตามที่ครูก าหนด รวมทั้งให้นักเรียนเปรียบเทียบค าตอบกัน ซักถามกัน ตรวจงานกัน 

ตลอดจนแนะน านักเรียนและอธิบายวิธีท าแบบฝึกหัดเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์และสรุปผล  ทั้งนี้เพื่อ

ต้องการให้ทุกคนเข้าใจในงานที่ท า หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างชัดเจน  หากมีปัญหาใน

ระหว่างการท างาน ให้ปรึกษาหรือถามเพื่อนในกลุ่มก่อนที่จะถามครู โดยเป็นการปรึกษาและท างาน

กันเงียบ ๆ ไม่รบกวนกลุ่มอื่น    เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยนั่นคือสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม พร้อมรับ

การทดสอบหรือการประเมินจากครูผู้สอน 

 2.  ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกลุ่มย่อย  โดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มคละเพศ                 

คละความสามารถ เก่ง  : ปานกลาง : อ่อน (1: 2: 1) ในกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิกจ านวน 4-5 คน หรือ

ขึ้นอยู่กับจ านวนหัวข้อที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา     

 3.  หลังจากที่ผู้สอนได้สอนเนื้อหาตามบทเรียนแล้ว มีการมอบหมายใบงาน /แบบฝึกหัดให้

ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยกันภายในกลุ่มของตนเอง โดยผู้เรียนต้องพยายามที่จะช่วยเหลือให้สมาชิก     
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ทุกคนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบตามใบงาน /

แบบฝึกหัด ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดค าตอบขึ้นมา และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

 4.  มีการประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว โดยทดสอบคะแนนเป็นรายบุคคลและ            

น าคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและหาค่าเฉลี่ย กลุ่มที่มีคะแนน          

ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจ ะได้รับรางวัล  เช่น แต้มคะแนน  หรือประกาศผลในที่สาธารณะ หน้าเสาธง        

ผลบอร์ดของสถานศึกษา เป็นต้น การให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจนักเรียนให้ต้ังใจเรียนและ

ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูสอนอย่างชัดเจน ดังน้ันผู้เรียนจะประสบ

ความส าเร็จ ได้รับรางวัล ควรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้เรียน  รวมทั้งจะกระตุ้นให้เพื่อนสมาชิก

ภายในกลุ่มท าให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจว่าการเรียนเป็นสิ่งส าคัญ มีค่าและสนุก     

มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  และเพื่อช่วยให้เพื่อนแต่ละคนประสบควา มส าเร็จใน

การเรียนรู้   

 สรุปว่า เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division 

หรือ STAD) เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการคละเพศ                

คละความสามารถด้านการเรียน เก่ง  : ปานกลาง : อ่อน (1: 2: 1) ในกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิกจ านวน       

4-5 คน  หรือขึ้นอยู่กับจ านวนหัวข้อที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  มีการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยน   

ความคิดเห็นร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดับ

ขั้นตอน ผลส าเร็จของทุกคน คือ ผลรวมแห่ง ความก้าวหน้าในการพัฒนากลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล   

 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 ความหมายของพฤติกรรม 
พฤติกรรมท างานกลุ่ม เป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจที่จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงาน

ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่กลุ่มคาดหวัง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมแ ละท่าทีของคนในกลุ่ม   
จึงจ าเป็นส าหรับใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการประยุกต์ และประสานให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมดังนี้ 

 สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์ (2525 ) ได้กล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า เป็ นการกระท า
หรือการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
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 ขณะที่ เฉลิมพล  ตันสกุล (2541) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม  หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรม   
ทุกชนิดที่มนุษย์แสดงออกทางรูปธรรมและนามธรรม  สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส วาจา  และ    
การกระท า โดยพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมภายนอก   เป็นการกระท าของบุคคลที่สามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส
และใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ทดสอบได้    

2. พฤติกรรมภายใน  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลคนนั้น โดยที่ผู้อื่น       
ไม่สามารถสังเกตได้ 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมเป็นการกระท าทุกอย่างที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว    
และไม่ว่าบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นการกระท าที่เกิดขึ้นหรือไม่นั้นนับว่าเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น  ดังนั้น
พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออก  จึงเป็นการสนองความต้องการของบุคคลนั้นซึ่งบุ คคลอ่ืน
สามารถท าการสังเกตด้วยการใช้เคร่ืองมือทดสอบ 

 ความหมายของการท างานกลุ่ม 
 การท างานกลุ่ม เป็นการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในการมีส่วนร่วมในการท างาน การติดต่อสื่อสาร และ            
การตัดสินใจร่วมกัน  
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2530) กล่าวว่า การท างานกลุ่มเป็นการรวมตัวของคนหลายคน  
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ าเสมอในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งคนเหล่านี้จะมีการรับรู้ในตนเองว่ามี
ความส าคัญต่อกันและกัน ในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกันในอั นที่จะ
ปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน 
 ส่วน วิชัย โถสุวรรณจินดา (2536) กล่าวว่า การท างานกลุ่มนั้นเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฎิบัติงานต่างก็
เกิดความพอใจในการท างานนั้น 
 ดังนั้ น พฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงเป็นบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่มที่แสดงถึง         
การปฏิบัติตนต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สมาชิกทุกคนโดยรวม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกคนภายในกลุ่ม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุวินันท์ สีลาโครต (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเร่ือง

ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยวิธีการสร้างชุดสอน ซ่อมเสริมเพื่อใช้พัฒนาทักษะทาง       

การเรียน พบว่า นักศึกษาทุกคนสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือมีค่าร้อยละ 64.80 ขึ้นไปทุกคน โดยมี

ค่าเฉลี่ ยทั้งกลุ่ม เท่ากับร้อยละ 79  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ชุดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทาง    

การเรียนสามารถช่วยท าให้แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

 ภิญญดา อธิรัตนชัย (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใ นวิชา

ภาษีอากร รหัสวิชา 3200-1009  ของนักเรียน ชั้น ปวส .2/1 สาขาวิชาการตลาด  เนื่องจากมีนักเรียน     

6 คน ประสบปัญหาขาดทักษะในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการสอนซ่อมและ        

ท าการทดสอบนักเรียนเป็นคร้ังที่ 2  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาล าดับที่ 1-6  มีผลคะแนนทดสอบ

คร้ังหลังเพิ่มขึ้นจากการทดสอบครั้งแรกทุกคน โดยมีค่าเฉลี่ยของการผลคะแนนทดสอบครั้งแรก 

10.67 ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนทดสอบครั้งหลังเป็น 21.83 ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.16 แสดงว่า การสอนซ่อม

สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการค านวณภาษีเงิ นได้

บุคคลธรรมดา 

ชนาธิป  พรกุล (2541) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับใช้เป็นแนวทาง

จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ

นักศึกษาครูในสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทยและ

โปรแกรมปฐมวัย จ านวน 50 คน ที่ลงทะเบียนวิชาหลักการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยผู้วิจัย แบบตรวจ

แผนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา มีการ

ตรวจสอบคุณภาพเค ร่ืองมือ เพื่อหาความเที่ยงและความตรง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ     

ผลวิจัยปรากฏว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนามีความเหมาะสมในระดับมาก รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน สามารถส่งเสริมความสามารถในการเขียนแผนการสอนแบบผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางให้แก่นักศึกษาใน ระดับสูงกว่าเกณฑ์ทุกคน และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน

หัวข้อการเรียนการสอนในระดับดีมาก  
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 วรรณี โสมประยูร (2541 ) ได้ศึกษาวิจัยและสร้างรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่ง     

การด าเ นินงานวิจัยออกเป็นโครงการย่อย คือ โครงการทดลองสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ซึ่งวิธีสอนของรองศาสตราจารย์วรรณี โสมประยูร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ด าเนินการค้นคว้าทดลองและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  

ผลการวิจัยและพัฒนาสรุปได้ดังนี้  คือ วิธีการสอนแบบวรรณี เป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาที่มีศักยภาพสูง และสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน  

ในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างดีมาก  

 จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤ ษฏีและวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยได้พิจารณาว่าแนวคิด

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning)  โดยใช้เทคนิครูปแบบ STAD มีความเหมาะสมที่จะ

น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นก ลุ่มย่อย  การคละผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้มีส่วน

เสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน  การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกัน           

การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย จนกระทั่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด       

ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพร้อมปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นใน

สังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังนี้ โดยมีตัวแปรต้น และ

ตัวแปรตาม ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  

 

 

 
 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

“เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้”   

ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา  รหัสวิชา 2201- 2111 

  ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

กระบวนการรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative Learning) 

โดยใช้ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม

สัมฤทธิ ์ (STAD) 
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บทที่ 3   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้จัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบร่วมมือ   (Co-operative  learning )โดยใช้

เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division หรือ STAD) เพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน “เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้ ” รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 

2201- 2111 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. รูปแบบการศึกษาวิจัย 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) 

ประเภทวิชาพนิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 3 ห้องเรียน 

ได้แก่ ห้อง ชพค . 50.1 จ านวน 42 คน ห้อง ชพค 50.2 จ านวน 43 คน และห้อง ชพค . 50.3 จ านวน 

42 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 127 คน ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยจับฉลาก 

(Simple Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง ชพค 50. 2 มีนักเรียนรวม 43 คน โดยมี

หลักเกณฑ์ คือ ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมด าอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ร้อยละ  100 

รวมเวลาทั้งสิ้น  9 ชั่วโมง ดังนั้น ห้อง ชพค 50.2  ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างมีนักเรียนรวมทั้งสิน 43 คน แต่ระหว่างด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนรู้ มีนักเรียนที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรม เต็มเวลาอย่างครบถ้วนทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 4 คน ดังนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ จึงมีจ านวนทั้งสิ้นรวม 39 คน  
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รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One – Group – Pretest – Posttest ดังตัวอย่าง       

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538) 

T1 X T2 

X หมายถึง การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ซึ่งด าเนินการก่อนได้รับการจัดกิจรรมการ

เรียนรู้ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 

T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post – test) ซึ่งได้ด าเนินการหลังจากจัดกิจกรรม         

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มี 5 ประเภท คือ  

 1.  แผนการจัดการเรียนการสอนจ านวน 3 แผน แต่ละแผนประกอบด้ว ยสาระส าคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียน สื่อการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเร่ิมตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยท าการปฐมนิเทศเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจแนวทางการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  ขั้นน าเสนอ

ผลงาน ขั้นปรับปรุงความรู้ และขั้นสรุป  วิธีการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งสื่อต่างๆ เช่น Power 

Point ใบความรู้ ใบงาน บัตรค า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา” ซึ่งมีแผนการสอน รวมทั้งสิ้น 9  ชั่วโมง จ าแนกได้ดังนี้    

1) แผนการจัดการเรียนการสอนที่  1 “ประเภทของเงินได้ 8 ประเภท” จ านวน 3 ชั่วโมง 

2) แผนการจัดการเรียนการสอนที่  2 “ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ” จ านวน 3 ชั่วโมง 

3) แผนการจัดการเรียนการสอนที่  3 “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” จ านวน 3 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนการสอน (Pretest – Posttest) เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน “เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้ ” รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 

มีทั้งสิ้นรวม 20 ข้อ โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน   

รวมทั้งชี้แจงให้นกัเรียนทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเกณฑ์ประเมินความรู้ เช่น การทดสอบเป็น

รายบุคคล ทดสอบความรู้เป็นรายกลุ่มจากการฝึกปฏิบัติแต่ละคร้ังมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 60 ซึ่งคะแนนทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล จะน ามารวมกับคะแนนการท ากิจกรรม

ภายในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน   

 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพื่อใช้วัดพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่สมาชิก

นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แสดงออกระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ   

1) ด้านบทบาทการเป็นผู้น า 2) ด้านบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ด้านกระบวนการท างานกลุ่ม      

4) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่ม มีทั้งสิ้นรวม 20 ข้อ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ท าการสังเกต    

และจดบันทึก (ภาคผนวก ข) 

 4. แบบประเมินระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อใช้วัดระดับการมีส่วนร่วมของ

นักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบประเมินเป็นชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert) 5 ระดับ มีทั้งสิ้นรวม 4 ข้อ โดยนักเรียนเป็น

ผู้กรอกแบบหลังการจัดการเรียนการสอน (ภาคผนวก ค) 

 5. แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

เพื่อประเมินความ พึงพอใจและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกแบบทดสอบทั้งก่อน

และหลังการจัดการเรียนการสอน (ภาคผนวก ค)      
 

การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ 

 1.  การสร้างแผนการจัดเรียนการสอน มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ฉบับ

ปรับปรุง พ .ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อเน้ือหาค า อธิบายรายวิชา 

จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111รวมทั้ง

เอกสาร ต ารา หนังสือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิดของวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.3 สร้างแผนการเรียนการสอนรายวิชาเร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ”      

โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD จ านวน 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

รวม 9 ชั่วโมง   
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1. 4  น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไข 

1. 5 จากนั้นน าแผนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองแบบภาคสนาม              

โดยทดลองกับนักเรียน 30 คน สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นนักเรียน

ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เหมือนกับความจริงทุกประการ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 4 – 5 คน 

คละความสามารถด้านการเรียน เก่ง : ปานกลาง: อ่อน (1: 2: 1) เพื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษา

และปฏิบัติจัดกิจกรรม และท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความยากง่ายของเนื้อหาและ

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ 80/80 

ปรากฏว่าได้ ประสิทธิภาพ 80.71/80.85 (ภาคผนวก ง) ดังนั้นจึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. แบบทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนการสอน (Pre-test และ Post-test) รายวิชาภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดา เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกต อบ 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคือถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน     

ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน มีขั้นตอนการวัดผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบ ดังนี้  

2.1 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ท าการตรวจสอบความถูกต้องและ

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.2 น าแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ในภาคสนาม

กับนักเรียน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111            

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 แต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี   

จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค านวณหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  เป็นรายข้อโดย

ใช้เทคนิค 25% โดยผู้วิจัยเลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก

ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป  ดังนั้นแบบทดสอบ 30 ข้อ จึงเหลือใช้จริง 20 ข้อ   

2.3 การหาค วามเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร             

K R – 20 ของ Kuder Richardson (อ้างใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2538) โดยก าหนด      
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.5 ปรากฏว่าได้ค่าที่ค านวณได้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ 0.67 

(ภาคผนวก ง) ดังนั้นจึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน ใช้เทคนิคการสังเกตโดยตรง    

(Direct observation) จ านวน 20 ข้อ โดยประยุกต์แบบสังเกตพฤตกรรมในการท างานกลุ่มของ   

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบ บสังเกตพฤติกรรมท างานของ         

กลุ่มนักเรียน ดังนี้    

3.1 ก าหนดลักษณะของพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยลักษณะที่ครอบคลุม

ถึงองค์ประกอบของการท างานกลุ่ม เพื่อวัดพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่นักเรียนแสดงออกระหว่าง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ด้านบทบาทการเป็นผู้น า  2) ด้านบทบาทการ

เป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ด้านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 4) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่ม    

3.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมและก าหนดอันดับคุณภาพเป็น 5 อันดับ ตามเกณฑ์การ

ประเมินผล พฤติกรรมของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) พร้อมทั้ง ก าหนดน้ าหนักคะแนนในแต่ละ

ข้อความดังต่อไปนี้ 

ดีมาก มีค่าน้ าหนัก 5 คะแนน 

ดี มีค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 

ปานกลาง มีค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 

น้อย มีค่าน้ าหนัก 2 คะแนน 

น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 

 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแปลผลความหมายของระดับพฤติกรรมการท างานกลุ่มดังต่อไปนี ้

   ค่าเฉลี่ย แปลความ 

 4.51 – 5.00 ดีมาก 

 3.51 – 4.50 ดี 

 2.51 – 3.50 ปานกลาง 

 1.51 – 2.50 พอใช้ 

 1.00 – 1.50 ยังต้องปรับปรุง 
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 4. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในระหว่างด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ” จ านวนรวมทั้งสิ้น  

9  ชั่วโมง  ผู้วิจัยได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  4 ขั้นตอน  คือ          

1) ด้านการคิดตัดสินใจและวางแผนท างานร่วมกัน   2) ด้านการด าเนินงานร่วมกันภายในกลุ่ม           

3) ด้านการได้รับประ โยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน  4) ด้านการร่วม

วิเคราะห์และประเมินผลในระหว่างการน าเสนอและอภิปรายของกลุ่มต่างๆในชั้นเรียน                

ซึ่งการ มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังกล่าวนี้ มีส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจต่อกระบวนการ

ท างานของนักเ รียนแต่ละกลุ่ม  โดยมีการแปลความหมายระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่

ท าการศึกษาครั้งน้ี  คือ   

  ค่าเฉลี่ย      แปลความ 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยมากที่สุด 

5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเ รียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมิน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกแบบความพึงพอใจหลังการจัดการ

เรียนการสอน โดยการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในคร้ังนี้  คือ    

  ค่าเฉลี่ย      แปลความ 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยมากที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนิ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ        

Co-operative learning) โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division) 

หรือ STAD ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ระดับชั้น ปวช . สาขาคอมพิวเตอร์                 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยครูผู้สอนได้จัดเตรียมวัสดุการสอนส าหรับนักเรียนเพื่อใช้

ในการท างานกลุ่ม ประกอบด้วย ใบงาน เกม บัตรค า แบบเฉลย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  ก่อนและ

หลังเรียน แบบประเมินพฤติ กรรมการท างานกลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน รวมทั้ง

จัดท าข้อสอบส าหรับทดสอบนักเรียนทุกคน หลังจากเรียนจบในแต่ละแผนการสอน มีขั้นตอนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  

 1.  เมื่อเร่ิมต้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงความเข้าใจเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้แก่นักเรียน เช่น อธิบายรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่ม

สัมฤทธิ์ STAD  มีการแนะน าวิธีการเรียนโดยสมาชิกนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วม            

ในการท างานกลุ่ม การให้คะแนนงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  คะแนนก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

ตลอดจนเกณฑ์รับรางวัลจากผลการท างานของกลุ่ม เช่น แต้มคะแนน หรือประกาศผลในที่

สาธารณะ หน้าเสาธง ผลบอร์ดของสถานศึกษา  รวมทั้งเน้นย้ าเตือนผู้เรียนทุกคนในแต่ละกลุ่ม

ตระหนักถึงการร่วมมือท างานภายในกลุ่มของตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างาน ทั้งนี้เพื่อ

ช่วยให้เพื่อนในกลุ่มสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนรู้อย่างทัดเทียมกันทุกคน 

  

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 1  ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
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 2. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนลงในกระดาษเป็นประโยคสั้นๆ ที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยน าส่งในชั้นเรียน  

3. ให้นักเรียนส่งตัวแทน 1 – 2 คน เพื่อน าเสนอตัวอย่างพฤติกรรมที่บ่งชี้ความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูท าการสรุปเพื่อเชื่อมโยงถึง

บทบาทหน้าที่ของคนไทยทุกคน เมื่อมีรายได้ต้องมีความซื่อสัตย์ในการช าระภาษีเงินได้ให้ถูกต้อง   

 4. ท าการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 5.  ครูท าการจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย  โดยจัดแบ่งนักเรียนในชั้นให้มีสัดส่วนทางด้าน

การเรียน เก่ง   ปานกลาง  อ่อน ทั้งนี้อาจยึดตามผลการเรียนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นคะแนนจาก

แบบทดสอบหรือการพิจารณาตัดสินใจของครูผู้สอน จากนั้นจัดแบ่งกลุ่มโดยคละตามความสามารถ

ทางการเรียน  เก่ง  : ปานกลาง : อ่อน (1: 2: 1)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีทั้งสิ้นรวม 

39 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 4 - 5 คน รวมทั้งให้ แต่ละกลุ่มแบ่ง

หน้าที่ตามบทบาทรับผิดชอบ  เช่น ประธาน เลขา และสมาชิกกลุ่ม เพื่อก าหนดกฎกติกาการท างาน

ภายในกลุ่ม เช่น การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกภายใน

กลุ่ม การสรุปผลให้ยึดตามมติของสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมระดมสมองและแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน 
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 6.  ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตามวันเวลาที่ก าหนดในตารางสอน

รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ซึ่งหน่วยเรียนเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ” มีแผนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 แผน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง        

โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน คือ ขั้นน า ขั้น สอน และขั้นสรุป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ขั้นน า   ครูชี้แจงบอกวัตถุประสงค์หน่วยเรียนเร่ือง “การค านว ณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา” รวมทั้งทบทวนความรู้จากหน่วยเรียนที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นให้

น าไปสู่หน่วยเรียนใหม่ที่จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนและทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงสู่หน่วยเรียนใหม่  
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ขั้นสอน   ครูผู้สอนด าเนินการสอน มีแผนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 แผน     

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การบรรยายเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง การประชุม

ระดมสมอง การใช้เกม และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 

ตลอดจ นส่งเสริมบรรยากาศการเรียนแบบร่วมมือในการเรียนรู้ เช่น การประชุมระดมสมอง        

เพื่อคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้องร่วมมือกันใน

การแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อเร่ืองหรือเน้ือหาสาระส าคัญที่ศึกษาเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ขั้นสรุป  เป็นการสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในหัวข้อเร่ืองนั้นๆ โดยที่ครูผู้สอนใช้วิธีการต่างๆ 

ส าหรับการสรุปบทเรียน เช่น เกม การอภิปราย การน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยตัวแทนกลุ่ม เพื่อ

มุ่งเน้นให้ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการสรุปทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
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5.  การด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในชั้นเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการศึก ษา           

ใบความรู้เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ท ากิจกรรมจาก เกม บัตรค า ใบงาน ใบเฉลย 

โดยที่ผู้เรียนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างการด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอน

สามารถที่จะเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา และสื่อ 

 6  ขั้นประเมินผล  ครูท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้วิธีต่าง  ๆ ตามความ

เหมาะสม ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย         

หลังจากได้ด าเนินกิจกรรมสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนเรียบร้อย แล้ว       

ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม รวมทั้งคิดคะแนน

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยน าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน            

ในกลุ่มไปคิดรวมกับคะแนนการท างานกลุ่ม เช่น คะแนนจากกิจกรรมเล่นเกม ใบงาน การน าเสน อ

อภิปราย เพื่อรวมเฉลี่ยเป็นฐานคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่มโดยภาพรวม ซึ่งกลุ่มใด               

ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับรางวัล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1.  วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 

1.1 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลัง 

โดยใช้ค่า t – test แบบ Independent  

 3.  วิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 4.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมกา รจัดการเรียนการสอบแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการปฏิบัติ /การพัฒนา 
1.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้     

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ใช้สูตรดังนี้  

                                                             
N

R
IOC


  

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนกับจุดประสงค์  เน้ือหาที่วัด  / ความสอดคล้อง

เหมาะสม (แผนการจัดการเรียนรู)้ 

R  หมายถึง คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N  หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

1.2  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สูตร E1/E2  ดังนี้  

    E1  =  100
A

N/X


   

                              E2 =  100
B

N/Y


    

เมื่อ 

E1 แทน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนในระหว่างจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ทุกกิจกรรมที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนการสอน 

E2 แทน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคน หลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ (ผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่ได้) 

X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนขณะท ากิจกรรม 

Y  แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนหลังท ากิจกรรม 

A แทน คะแนนเต็มของคะแนนระหว่างท ากิจกรรม 

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังท ากิจกรรม 

N แทน จ านวนนักเรียน  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัต/ิพัฒนา 

2.1 หาความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบ โดยใช้สูตร 

   

สูตร   
N

R
P   

 

เมื่อ   P  แทน  ค่าความยากของข้อสอบรายข้อ  

   R  แทน  จ านวนผู้ที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูก   

   N  แทน  จ านวนคนทั้งหมด    

 

2.2 อ านาจจ าแนกของข้อสอบ (Discrimination = r) ใช้สูตรได้ดังนี้ 

 

   H

LH

N

RR
r




 

 เมื่อ   HR ,  LR  แทน  จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าตามล าดับ 

  HN ,  LN  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าตามล าดับ 

  N    แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

 

2.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร  KR-20  

ส าหรับข้อสอบที่ตอบถูกได้  1  คะแนนตอบผิดได้  0  คะแนน 

   rtt
n

n

pq

St



















1
1

2
 

  เมื่อ  n แทน  จ านวนข้อสอบ 

         p แทน  สัดส่วนผู้ท าถูกในแต่ละข้อ 

         q แทน  สัดส่วนผู้ท าผิดในแต่ละข้อ 

         St
2  แทน  ความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบับ  
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2.4 หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้                     

วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) มีสูตรดังนี ้

    





















n

n

Si

St
1

1

2

2
 

  เมื่อ    แทน  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

          n แทน  จ านวนข้อสอบ 

                               S i
 2   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ 

          St
2  แทน  ความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบับ  

 

 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 หาค่าเฉลี่ย (X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผลการประเมินทักษะ

หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใช้สูตร 

    X
X

N

  

  เมื่อ   X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

   X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N   แทน  จ านวนนักเรียน 

 

3.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผล

การประเมินทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจใช้สูตร 

  S D
N X X

N N
. .

( )

( )


 



2 2

1
       

 

  เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    2
X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

             2
)X(    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

        N     แทน  จ านวนนักเรียน 
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3.3 ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มเดียวกันระหว่างทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน ด้วยสูตร  t – test Dependent  ( ล้วน  สายยศ.  2536 :  84) 

 

สูตร  t  =  
  

1

22



 



N

DND

D
 

 

t หมายถึง ค่า t- test 

N หมายถึง จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 

D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 


2D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนยกก าลัง 

 
2D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนทั้งหมดยกก าลัง 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเร่ืองการค านวณภาษีได้บุคคล

ธรรมดาจ านวน 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง ได้แก่ 

แผนการเรียนการสอนที่ 1 “เร่ืองประเภทของเงินได้ 8 ประเภท” แผนการเรียนการสอนที่ 2 “เร่ืองค่า

ลดหย่อนภาษี 16 รายการ” แผนการเรียนการสอนที่ 3 “เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ” 

โดยน ากิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้

คุณภาพ จากผลของการด าเนินการศึกษาวิจัย มีดังต่อไปนี้     

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอน 

ตอนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน 

ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ เรียนการสอนแบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค STAD 

     

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

 ข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนระดับ ปวช . ประเภทวิชาพานิชกรรม สาขา

คอมพิวเตอร์ จ านวน 39 คน  จากการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 82.00  เพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ านวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.70  รองลงมา อายุ 18 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  (ตารางที่ 1) 

 

 

 

 



55 

Copyright @ 2010 โดย ครูพิชยา  เรือนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โทร. 054-217101  

 

48 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป (กลุ่มตัวอย่าง = 39 คน) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 7 18.00 

หญิง 32 82.00 

อายุ   

17 ปี 26 66.70 

18 ปี 13 33.30 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน   

 จากการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วม กิจกรรมเรียน รู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

ของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการสอนเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรม ดา” รวม

ทั้งสิ้น  9  ชั่วโมง  โดยผู้วิจัยได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วม  4 ขั้นตอน คือ 1) ด้านการคิดตัดสินใจและ

วางแผนท างานร่วมกัน  2) ด้านการด าเนินงานร่วมกันภายในกลุ่ม  3)  ด้านการได้รับประโยชน์จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน  4) ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลในชั้นเรียนดังนี้   

 จากตารางที่  2  ยืนยันว่า  การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  

STAD ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”          

โดยนักเรียนส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 48.17 มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเรียน รู้ในระ ดับมากที่สุด 

รองลงมา จ านวนร้อยละ 46.35 มีส่วนร่วมในระดับมาก และจ านวนร้อยละ 5.49 มีส่วนร่วมใน

ระดับปานกลาง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.42) สามารถจ าแนกกิจกรรม      

การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้   

 1. การมีส่วนรว่มด้านการคิดตัดสินใจและวางแผน 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา  มีส่วนร่วมในด้านการคิดตัดสินใจ

และวางแผนระหว่างด าเนินการประชุมระดมสมองภายในกลุ่มย่อยอยู่ในระดับมาก  ( x  =  4.33)  

แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีส่วนร่ วมในการคิดตัดสินใจและวางแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อการจักการเรียนรู้เร่ือง  “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”  ซึ่งครูผู้สอนได้มุ่งเน้น

กระบวนการท างานกลุ่ม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมประชุมระดมสมองในกลุ่มย่อย ส่งผลท า
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ให้มีการระดมความคิดและตัดสินใจร่วมกัน   มีการจ าแนกข้อมูลร่วมกัน เช่น ประเภทของเงินได้      

8 ประเภท ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลมาใช้ ในการวางแผน

ส าหรับค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง 

2.  การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานของกลุ่ม  

จากการศึกษาวิจัย  ยืนยันว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการ

ด าเนินงานของกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยครั้ง

นี้ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยการค้นคว้าหาความรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยต นเองมีปฏิสัมพันธ์

เพื่อท างานภายในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและการคิด  

3. การมีส่วนร่วมด้านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน  

จากการศึกษา  พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ด้านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56)  แสดงให้

เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนรู้จักบทบาท

หน้าที่ของตนตนเอง สมาชิกทุกคนมีโอกาสพูด แสดงออก แสดงความคิดเห็นลงมือท า งานอย่าง

ทัดเทียมกัน มีความช่วยเหลือกัน เช่น นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนไม่เก่ง ส่วนเด็กที่ไม่เก่ง

เกิดความซาบซึ้งน้ าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน การส่วนร่วมในการท างาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

ชั้นเรียน ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น คะแ นนงานเดี่ยว คะแนนงานกลุ่ม        

ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อความก้าวหน้าของคะแนนพัฒนา คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ท าให้มีความร่วมมือร่วม

แรงร่วมใจท างานด้วยความเต็มใจ จนกระทั่งสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่เป้าหมาย

แห่งความส าเร็จร่วมกัน 

4.  การมีส่วนร่วมด้านวิเคราะห์และประเมินผลระหว่างน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน  

ผลการศึกษา  ชี้ให้เห็นว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านการวิเคราะห์และ

ประเมินผลระหว่างการน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.23) แสดงว่าการ

จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่ วม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการระดม

ความคิด การน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พิจารณาร่วมกัน เพื่อค้นหาแนวทางและประเมินค าตอบ        

ที่เหมาะที่สุด ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาความคิดแบบหลากหลาย รวมทั้งยังท าให้นักเรียน              

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม   
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ตารางท่ี 2  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กลุ่มตัวอย่าง = 30 คน) 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลา

ง 

น้อ

ย 

น้อย

มาก 

ค่าเฉลี่ย 

 (X ) 

SD. 

1. ด้านการคิดตัดสินใจและวางแผนท างานร่วมกัน 41.46 51.22 7.32 0.00 0.00 4.33 0.62 

2. ด้านการด าเนินงานร่วมกันภายในกลุ่ม 58.54 36.59 4.88 0.00 0.00 4.54 0.60 

3. ด้านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน  

60.98 36.59 2.44 0.00 0.00 4.56 0.55 

4. ด้านกา รร่วมวิเคราะห์และประเมินผลระหว่าง 

การน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

31.71 60.98 7.32 0.00 0.00 4.23 0.58 

การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 48.17 46.35 5.49 0.00 0.00 4.42 0.59 

การแปลผลระดับการมีส่วนร่วม 

4.51 – 5.00  มากที่สุด 

3.51 – 4.50  มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50  น้อย 

1.00 – 1.50  น้อยมาก 
 

ตอนท่ี  2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอน    

 การจัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ” และ

กิจกรรมวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD จ านวน 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 1  “เร่ืองประเภทของเงินได้                 

8 ประเภท”  แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 2 “ เร่ืองค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ”  แผนการจัดการ

เรียนการสอนที่  3 “ เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”  โดยครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ระดับ ปวช . 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201- 2111 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้    
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  เช่น ใบงาน เกม บัตรค า และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งท าแบบทดสอบย่อย

เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.72  จากคะแนนเต็ม           

80 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.90 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้จัดท าโดยน า

กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

เท่ากับ 80.90  

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน 

              การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ (n = 39) 

พฤติกรรม

กลุ่ม 

แบบทดสอบ

ย่อย 

คะแนน

รวม 

พฤติกรรม

กลุ่ม 

แบบทดสอบ

ย่อย 

คะแนน

รวม 

1 60 20  80 220 90 310 

2 60 20 80 240 95 335 

3 60 20 80 240 90 330 

4 60 20 80 240 95 335 

5 60 20 80 230 95 325 

6 60 20 80 210 85 295 

7 60 20 80 260 90 350 

8 60 20 80 176 68 244 

รวม 60 20 80 1,816 708 2,524 

ค่าเฉลี่ย ( ) 46.56 18.15 64.72 

S.D. 3.01 0.78 3.46 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  77.6 90.75 80.90 

คา่เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

64.72 

  3.46 

80.90 

  

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.90  
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 จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.49 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.45 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเร่ือง “การค านวณ

ภาษีได้บุคคลธรรมดา ” โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์  (E2) เท่ากับ 87.45 

 ตารางท่ี  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 

คะแนนท่ีนักเรียนสอบได้ 

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน  

จ านวนนักเรียนท่ีคะแนนได้ (คน) คะแนนรวม 

15 2 30 

16 5 80 

17 11 187 

18 15 270 

19 5 95 

20 1 20 

รวม 39 682 

ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

17.49 

  1.12  

87.45 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2) เท่ากับ 87.45 
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 จากตารางที่ 5 ยืนยันว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ

ย่อย และท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.72 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 3.46 โดยมีคะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน เท่ากับ 17.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12  ดังนั้นแสดงว่า แผนกา รจัดการเรียนรู้         

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.90 / 87.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   คือ  80/80  ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 

แผนการจัดเรียนการสอนรายวิชาเร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ” ที่ได้จัดท าในครั้งนี้       

มีประสิทธิภาพผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ตารา งท่ี 5  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ”                         
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ตามเกณฑ์ 80/80   

 

คะแนน (X ) S.D ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)   64.72 3.46 80.90 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2) 17.49 1.12 87.45 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  (E1/E2)   เท่ากับ 80.90 /87.45 

 

 จากตารางที่  6  แสดงให้เห็นว่ายืนยันว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง 

“การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ” โดยใช้กิจกรรม การเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  

STAD มีคะแนนเท่ากับ 0.68 เป็นค่าที่มากกว่าเกณฑ์ตั้งไว้คือ 0.50 ซึ่งหมายความว่า นักเรียน          

มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ 68  ดังนั้นจึงสรุปว่าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง             

“การค านวณภาษีได้บุคค ลธรรมดา ” ที่ผู้วิจัยได้จัดท าในครั้งนี้ มีดัชนีประสิทธิผลผ่านตามเกณฑ์         

ที่ก าหนด 
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ตารางท่ี  6    ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ”                           
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD    

 

คะแนนก่อนเรียน (20 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (20 คะแนน) 

คะแนน จ านวนนักเรียน      

ท่ีได้คะแนน (คน) 

คะแนนรวม คะแนน จ านวนนักเรียน     

ท่ีได้คะแนน (คน) 

คะแนนรวม 

3 1 3 3 0 0 

5 1 5 5 0 0 

6 1 6 6 0 0 

7 1 7 7 0 0 

8 1 8 8 0 0 

9 2 18 9 0 0 

10 5 50 10 0 0 

11 4 44 11 0 0 

12 4 48 15 2 30 

13 3 39 16 5 80 

14 5 70 17 11 187 

15 6 90 18 15 270 

16 1 16 19 5 95 

17 4 68 20 1 20 

รวม 39 472 รวม 39 682 

ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ  0.68 
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ตอนท่ี  3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD      

 จากตารางที่ 7 ยืนยันว่า คะแนนค่าเฉลี่ยและคะแนนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เท่ากับ 
12.10 และ 3.409 ตามล าดับ แต่หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยและคะแน นค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 17.48 และ 1.121 ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.01) ดังนั้นแสดงให้ เห็นว่า การจัดแผนการเรียนรู้ เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งแบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มย่อย โดยคละตามความสามารถทางเรียน คือ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน ท าให้นักเรียน  มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการด าเนิน กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ก่อนและหลังเข้าเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    

วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา x  S.D. df t-value p-value 

คะแนนสอบก่อนเรียน 12.10 3.409    

   38 -11.904 0.000** 

คะแนนสอบหลังเรียน 17.49 1.121    

  ** นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) 

ตอนท่ี  4 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน   

พฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีพึงประสงค์ 

 จากตารางที่ 8 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ ดีมาก  

มีค่าเฉลี่ย (X = 4.52)   

 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนในแต่ละด้าน ยืนยันว่า                     

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่ม  เช่น การร่วมแสดงร่วมความ คิดเห็นภายในกลุ่ม การท างาน

ที่ไม่ท าเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  การมีมารยาทในการฟังและพูด   การยอมรับและเคารพความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก              

(X = 4.60) อันดับที่สองรองลงมา คือด้านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เช่นการประชุมวางแผนงาน  

การมีส่วนร่วมในการท างาน  การท างานส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาก าหนด การหลอมรวม
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ความคิดเป็นแนวเดียวกัน การสรุปประเมินงานร่วมกันอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย  ( = 4.58) 

อันดับที่สา ม คือ  ด้านบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น การกระตือรือร้นให้ความร่วมมือปฏิบัติ

กิจกรรม การสื่อสาร  การให้ความสนใจ /ตั้งใจฟังและแสดงความคิดเห็น  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย        

( = 4.50)  อันดับสุดท้าย คือ   ด้านบทบาทการเป็นผู้น า เช่น การแบ่งง าน การรับฟังความคิดเห็น

สมาชิกในกลุ่ม การสรุปผลท างานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( =  4.40)   

ตารางท่ี  8 พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กลุ่มตัวอย่าง = 30 คน) 

รายการพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ค่าเฉลี่ย (X ) SD. ความหมาย 

ด้านบทบาทการเป็นผู้น า    

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้น า  ด้วยความรับผิดชอบ 4.50 0.54 ดี 

2. ดูแลสมาชิกภายในกลุ่มให้ท างานอย่างทั่วถึงทุกคน 4.25 0.46 ดี 

3. แบ่งงานให้สมาชิกทุกคนท างาน 4.38 0.52 ดี 

4. รับฟังความคิดของสมาชิกในกลุ่มทุกคนเท่าเทียมกัน 4.50 0.54 ดี 

5. สรุปได้ถูกต้องตรงประเด็นและทบทวนรอบคอบถี่ถ้วน 4.38 0.52 ดี 

รวม 4.40 0.51 ดี 

ด้านบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

1. กระตือรือร้นในการท างานร่วมกับผู้อื่น   4.50 0.54 

 

ดี 

2. สนใจ/ตั้งใจฟังระหว่างที่มีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 4.63 0.52 ดีมาก 

3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 4.50 0.54 ดี 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 4.50 0.54 ดี 

5. สามารถอธิบายส่ือสารให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจได้ชัดเจน 4.38 0.52 ดี 

รวม 4.50 0.53 ดี 

ด้านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

    1. มีการประชุมวางแผนการท างาน   4.38 0.52 

 

ดี 

    2. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานตามแผน 4.88 0.35 ดีมาก 

    3. งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่ก าหนด 4.75 0.46 ดีมาก 

    4. มีการหลอมรวมความคิดเป็นแนวทางเดียวกัน 4.38 0.52 ดี 

    5. มีการสรุปประเมินงานร่วมกันหลงัจากที่ท างานส าเร็จ 4.50 0.54 ดี 

รวม 4.58 0.48 ดีมาก 
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ตารางท่ี  8  (ต่อ) 

รายการพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ค่าเฉลี่ย (X ) SD. ความหมาย 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่ม 

    1. มีการร่วมแสดงร่วมความคิดเห็นภายในกลุ่ม  4.75 0.46 

 

ดีมาก 

    2. มีการท างานและไม่ท าเสียงดังรบกวนผู้อื่น   4.50 0.54 ด ี

    3.มีมารยาทในการฟังและพูด  4.50 0.54 ด ี

    4. มีการยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสมาชิกผู้ร่วมงาน 4.63 0.52 ดีมาก 

    5. มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการท างาน 4.63 0.52 ดีมาก 

 รวม 4.60 0.51 ดีมาก 

โดยภาพรวม 4.52 0.51 ดีมาก 
 

กิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีผลต่อคะแนนพัฒนาการกลุ่ม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการมุ่งพัฒนารูปแบบการ

เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค า นวณภาษีได้บุคคลธรรมดาและสามารถปฏิบัติได้

จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 4 - 5 คน รวมทั้ง

แบ่งกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยคละตามความสามารถทางการเรียน เก่ง : ปานกลาง : อ่อน (1: 2: 1) เพื่อ

ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “การค านวณภาษีได้บุคคล

ธรรมดา” ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีส่วน

ร่วมในการเล่นเกมจากบัตรค า เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน เรื่ อง “เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท” มีตัวแทนของ

สมาชิกจากแต่ละกลุ่มท าหน้าที่ด าเนินการอธิบายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวลักษณะเงินได้ แต่ละประเภทพร้อม

ทั้งยกตัวอย่างประกอบ โดยมีครูผู้สอนและนักเรียนร่วมท าการสรุปสาระส าคัญ    

จากการการศึกษา พบว่า  นักเรียนท้ัง 8 กลุ่มได้รับค ะแนนจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

เรียนรู้ร่วมกัน  จ าแนกได้ดังนี้คือ มีนักเรียนจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7  

และกลุ่มที่ 8 ได้รับคะแนนร้อยละ 60  ส่วนท่ีเหลือคือนักเรียน กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4           

ได้คะแนน ร้อยละ 70 สรุปว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้คร้ังนี้ ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนักเรียน

ทุกกลุ่มได้รับคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60   
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2   

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เป็นการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ” คือ 

ให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีส่วนร่วมท ากิจกรรมจากโจทย์ที่ปรากฏในแผ่นป้ายลอนลูกฟูก โดย

นักศึกษาแต่ละกลุ่มท าการวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันว่าโจทย์ก าหนดอะไรบ้าง บัตรค าที่ได้รับมี

ข้อความว่าอย่างไร จากนั้นท าการประชุมระดมสมอง เพื่อปรึกษาหารือพร้อมทั้งน าบัตรค า ที่มี ข้อความ

สอดคล้องเกี่ยวกับ “ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ ” ติดลงในแผ่นป้ายลอนลู กฟูก โดยแต่ละกลุ่มท า

หน้าที่เป็นด าเนินการน าเสนออภิปรายความรู้ หน้าชั้นเรียน เกี่ยวลักษณะเงินได้  แต่ละประเภท พร้อม

ทั้งยกตัวอย่างประกอบ ทั้งนี้ตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่มีสิทธิ์น าเสนออภิปรายกิ จกรรมชุดที่ 2 จะต้องไม่ซ้ า

กับสมาชิกคนเดิมที่เคยน าเสนอกิจกรรมชุดที่ 1โดยมีครูผู้สอนและนักเรียนร่วมท าการสรุปสาระส าคัญ  

จากการการศึกษา ยืนยันว่า  นักเรียนท้ัง 8 กลุ่ม ได้รับคะแนนจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  จ าแนกได้ดังนี้ คือ นักเรี ยนกลุ่มที่ 7 ได้คะแนนถึงร้อยละ 100                 

ขณะที่นักเรียน  กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 ได้คะแนนร้อยละ 80 ส่วนนักเรียน

กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่  8 ได้คะแนน ร้อยละ 70 สรุปว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้คร้ังนี้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60   

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3   

กิจกรรมการเรียนรู้ที่  3  เป็นการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ”  คือ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมจากใบงาน คือ หลังจากได้รับโ จทย์เรื่อง        

การค านวณภาษีเงินได้ ให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนร่วมประชุมระดมสมอง เพื่อศึกษาท าความเข้าใจ

ค าถามจากโจทย์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน วางแผนการท างานและคิดค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ท าการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอและเฉลย

ค าตอบร่วมกัน โดยมีครูและนักเรียนร่วมท าการสรุปสาระส าคัญ จากการการศึกษา ช้ีให้เห็นว่า  

นักเรียนท้ัง 8 กลุ่ม ได้รับคะแนนจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน  จ าแนกได้ดังนี้  คือ      

มีนักเรียนกลุ่มที่ 7 ได้คะแนนถึง ร้อยละ 100  ขณะที่นักเรียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4           

กลุ่มที่ 5 และ กลุ่มที่ 8  ได้คะแนนร้อยละ 90 ส่วนนักเรียน  กลุ่มที่ 6 ได้คะแนน ร้อยละ 80 สรุปว่าการ

จัดกิจกรรมเรียน รู้ครั้งนี้ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยนักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนผ่าน           

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60   
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 สรุปว่าการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ช่วยท าให้ผู้เรียน          

มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ” โดยนักเรียนทุกกลุ่มมีความ

กระตือรือร้น มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีการปฏิ สัมพันธ์ช่วยเหลือกัน  มีความสามัคคีภายใน

กลุ่ม มีความรับผิดชอบและตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยเด็กเรียนเก่งช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อน  

เด็กเรียนปานกลางได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ต่างๆ  กับเพื่อน  จึงส่งผลท าให้นักเรียน    

ทั้ง 8 กลุ่ม มีคะแนนกลุ่มที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี  5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD    

จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เร่ือ ง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ”          

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (X = 4.30) ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงเป็นล าดับแรก คือ        

ท าให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน /มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อยู่ในระดับดีมาก            

กิจกรรมเรียนรู้ที่ 1   

“เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท” 

กิจกรรมเรียนรู้ที่ 2  

 “ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ” 

กิจกรรมเรียนรู้ที่ 3   

“การค านวณภาษีเงินได”้ 

แผนภาพที่ 2 คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 

STAD  เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

คะแนน 
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(X  = 4.49) รองลงมา ได้แก่  ความรู้/เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรมที่ 2 เรื่องค่าลดหย่อนภาษี  16 รายการ อยู่ใน

ระดับดี  (X = 4.38) และได้ฝึกทักษะวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  อยู่ในระดับดี (X = 4.33) นอกจากนี้

นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ควรท ากิจกรรมเรียนรู้เป็นกลุ่มในหน่วยเรียนอื่นเพราะมีความเข้าใจง่ายขึ้น  

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD

  เรื่อง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” 
รายการ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

มาก 

ค่าเฉลี่ย 

(X ) 

SD. 

1. ความรู้ / เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรม            

(ชุดที่ 1)  เรื่องประเภทเงินได้ 8 ประเภท    

29.27 51.22 19.51 0.00 0.00 4.10 0.71 

2. ความรู้ / เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรร ม           

(ชุดที่ 2)  เรื่องค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ   

41.46 56.10 2.44 0.00 0.00 4.38 0.54 

3. ความรู้/เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรม(ชุดที่ 3) 

เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

39.02 46.34 14.63 0.00 0.00 4.26 0.71 

4. ความเหมาะสมของสื่อการสอน เช่น เกม         

ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด เอกสาร

ประกอบการสอน Power Point  

34.15 63.41 2.44 0.00 0.00 4.31 0.52 

5. ท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบผู้น า /           

ผู้ตามที่ดี ท าให้มีความสามัคคีในการท างานเป็น

หมู่คณะ 

31.71 65.85 2.44 0.00 0.00 4.32 0.52 

6. ท าให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน /มีความ

เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

56.10 41.46 2.44 0.00 0.00 4.49 0.60 

7. ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดง

ความคิดอย่างมีเหตุผล 

29.27 65.85 4.88 0.00 0.00 4.26 0.54 

8. ได้ฝึกทักษะวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 34.15 63.41 2.44 0.00 0.00 4.33 0.53 

9. ได้ฝึกการเป็นผู้มีวินัยและท างานให้แล้วเสร็จ    

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34.15 60.98 4.88 0.00 0.00 4.31 0.56 

10. ได้มีทักษะในการคิดค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเพิ่มขึ้น 

36.59 51.22 12.20 0.00 0.00 4.23 0.66 

รวม 36.59 56.58 6.83 0.00 0.00 4.30 0.59 
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บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในวิชา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเร่ืองการค านวณภาษี  ส าหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ระดับ ปวช . 

สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สรุปผลได้ดังนี ้

 1.  การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้ ”               

มีประสิทธิภาพ 80.90/87.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้    

 2. ดัชนี ประสิทธิผลของแผนจัดการเรียนรู้สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.68 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ        

ทางสถิติ (p < 0.01)     

 4. การจัดการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค  STAD ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท างานกลุ่ม

เพิ่มขึ้นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52  

 5. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวม  ต่อการจัดกิจก รรมการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้

เทคนิค STAD เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30   
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในวิชาภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา “เร่ืองการค านวณภาษี ” โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่ว มมือกันเรียนรู้ด้วย

เทคนิค STAD ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่งตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มในเชิงบวกเพื่อเรียนรู้ร่วม  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อนในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยอภิปรายผลได้ดังนี ้

 1. จากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเร่ือง “การค านวณ

ภาษีเงินได้”  โดยน ากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  พบว่า  ประสิทธิภาพ E1/E2 
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เท่ากับ  80.90/87.45  หมายความว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ท าให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ  80.90  ส่วนประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) สามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  เฉลี่ยร้อยละ  87.45  โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 68       

สรุปว่า การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้ ”  

สามารถผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68    

  การแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเร่ือง “การค านวณภาษีเงิ นได้ ”                    

มีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านกระบวนการและประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ รวมทั้งมีดัชนีประสิทธิผลที่

ผ่านตามเกณฑ์ก าหนด อาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตร เช่น ค าอธิบายรายวิชา เนื้ อหาสาระการเรียนรู้  2)  วิเคราะห์ผู้เรียน

โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ตามความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ผู้ที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือผู้ที่

เรียน  ปานกลางและอ่อน  ท าให้บรรยากาศการเรียนมีความน่าสนใจไม่เคร่งเครียด ส่วนผู้ที่เรียน

อ่อนได้รู้จักพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบในการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น 3)  มีการก าหนด

เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  4) มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน เช่น การบรรยาย การประชุมระดม

สมอง การเล่นเกม  การอภิปราย  ซึ่ งท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ เร้าใจในการท ากิจกรรม 

รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  5) มีการ

ก าหนดสื่อเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตาม

ความสามารถของผู้เรียน และให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดหาและท าสื่อ 6) มีการวัดผลและ

ประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้งวัดผลจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การท าแบบทดสอบรายบุคคล การท าใบงาน ท าแบบฝึกหัด

เป็นรายกลุ่ม  7) มีการเน้นคุณธร รมจริยธรรม 8) เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน

ความรู้ด้านทักษะและเจตคติ เช่น กระบวนการท างานกลุ่ม  

 2.  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
ภิญญดา อธิรัตนชัย  ( 2551)  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน  (2201-2102) 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
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ด้วยตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสรี ถุนนอก (2542) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้มีเจตคติสูงกว่า
ผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ  อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยจัดแบ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย

เล็ก ๆ 8 กลุ่ม  ในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ  4 - 5 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้

ความสามารถที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ผู้ที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อนกว่า  มีการแบ่งหน้าที่ตาม

บทบาทรับผิดชอบ  เช่น ประธาน เลขา และสมาชิกกลุ่ม เพื่อก าหนดกฎกติกาการท างานภายในกลุ่ม 

เช่น การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนภายในกลุ่ม การสรุปผลให้

ยึดมติของส มาชิกส่วนใหญ่  อีกทั้งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน

สมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนรายบุคคลและคะแนนราย

กลุ่ม เช่น คะแนนจากกิจกรรมเล่นเกม ใบงาน การน าเสนออภิปราย  เพื่อรวมเฉลี่ยเป็นฐานคะแนน

ความก้าวหน้าของกลุ่ม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มร่วมกัน ดังน้ีจึงท าให้นักเรียนมี

การช่วยเหลือพึ่งพากันภายในกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแห่ง

ความส าเร็จหรือการได้รับรางวัลเมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   เช่น การได้รับแต้ ม

คะแนนเพิ่ม  การยกย่องชมเชย โดยติดประกาศบนบอร์ดหน้าชั้นเรียน ประกาศชมเชยหน้าเสาธง 

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  เมื่อเห็นเพื่อนประสบความส าเร็จจะเกิดความพยายาม

มากขึ้น  จึงต้องร่วมมือกันท างานในกลุ่มให้มากกว่าเดิม ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ             

ด้วยเทคนิค STAD เป็นการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มนักเรียนที่ท างานร่วมกันอย่างมิตรภาพ       

ท าให้มีความสามัคคีและบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน มีการวางแผนและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีเหตุผล ที่ส าคัญมากกว่านั้น คือ การชี้แจงวัตถุประสงค์ การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจ

อย่างชัดเจนและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีและทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ

ประเด็นส าคัญของเนื้อหาสาระการเรียนรู้  การทบทวนความรู้เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ
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เรียนรู้ในหัวข้อเร่ืองใหม่ อีกทั้งยังก าหนดเนื้อหาให้มีควา มเชื่อมโยงจากความรู้เดิม ท าให้ผู้เรียน     

ไม่สับสนเบื่อหน่าย           

 3. จากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมท างานกลุ่มเพิ่มขึ้นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.52 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ท าให้นักเรียนที่ได้รับมีพฤติกรรม

การท างานกลุ่มดีมาก ตรงกับการศึกษาของชัยวัฒน์  อนันตสิทธิ์สกุล และ ปีฐพล  รัตนจินดา (2547) 

ที่พบว่า การสอนโดยใช้เทคนิค STAD กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าวิธีการ

บรรยาย 

ผลการวิจัยครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา เร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้ ”  จ านวน 3 แผน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมเรียนรู้ที่ 1 “ประเภทของเงินได้ 8 ประเภท”  

กิจกรรมเรียนรู้ที่  2  “ค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ” กิจกรรมเรียนรู้ที่ 3 “การค านวณภาษีเงินได้ ”     

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน เช่น 

การบรรยาย การประชุมระดมสมอง การเล่นเกม  การอภิปราย ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม     

มีการร่วมมือและช่วยเหลือในปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยมีการเร่ิม วางแผนก่อนการท างาน                

มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม มีการวิเคราะห์โจทย์  มีการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน

ภายในกลุ่ม นักเรียนที่เรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี  หัวหน้ากลุ่มจะเป็น

ผู้น าและกระตุ้นซักถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่ม ถ้ามี

สมาชิกภาย ในกลุ่มไม่เข้าใจ หัวหน้ากลุ่มจะให้ค าแนะน าและช่วยชี้แนะ  ท าให้สมาชิกทุกคนในแต่

ละกลุ่มมีความสุขกับการท ากิจกรรม เพื่อค้นหาความรู้และค้นหาค าตอบร่วมกัน ซึ่งส่งผลท าให้

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ มี พฤติกรรมการท างานกลุ่มที่พัฒนาเพิ่มขึ้น            

อย่างต่อเน่ือง ที่ส าคัญมากกว่านั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมที่ท าให้มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน

และกลุ่มเพื่อน  

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อแผนจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ พบว่า 

คะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี 4.30 ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่
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จะเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท าใบงาน การเล่นเกม เพื่อที่จะน าพาคะแนนของกลุ่มไป สู่เป้าหมายที่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนควรท าศึกษากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD  ให้เข้าใจ รวมทั้งให้เวลาแก่ผู้เรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ก่อนด าเนินการสอนครูควรชี้แจงวัตถุประสงค์และ วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถ่องแท้ และการท า
แบบฝึกหัดแต่ละคร้ังห้ามมิให้นักเรียนช่วยเหลือกันท าแบบทดสอบ รวมทั้งนี้ควรแจ้งคะแนน
ความก้าวหน้าให้นักเรียนทราบทันที  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิ กทุกคนภายในกลุ่มเกิดความ
กระตือรือร้นและร่วมมือกัน  

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD  การใช้เทคนิค  STADในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนเนื่องจากบรรยากาศ
ห้องเรียนที่นักเรียนมีความสนุกสนานไม่เครียด  ส่งผลให้นั กเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และการให้
เน้ือหานักเรียนทีละน้อย  นักเรียนรับรู้ได้ดีกว่า  การให้เนื้อหาทีละมาก ๆ  และการกระตุ้น การ
เสริมแรงบ่อย ๆ ซึ่งจะช่วยท าให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หัวข้อเร่ือง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าแนกประเภท
เงินได้ทั้ง 8 ประเภท ค่าลดหย่อน 16 รายการ ซึ่งส่งผลให้ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่าง
ถูกต้อง 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ  มานนท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมร ชูด้วง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ดร. วิรัติ อ าพันธุ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) รหัสวิชา 2201-2111 

วันที่..........เดือน.............พ.ศ. .............   กลุ่มที.่............เวลา..................... 

ระดับ .............    สาขา ..........................    วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 รายการพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

ด้านบทบาทการเป็นผู้น า    

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้น า  ด้วยความรับผิดชอบ 

     

2. ดูแลสมาชิกภายในกลุ่มให้ท างานอย่างทั่วถึงทุกคน      

3. แบ่งงานให้สมาชิกทุกคนท างาน      

4. รับฟังความคิดของสมาชิกในกลุ่มทุกคนเท่าเทียมกัน      

5. สรุปได้ถูกต้องตรงประเด็นและทบทวนรอบคอบถี่ถ้วน      

ด้านบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

1. กระตือรือร้นในการท างานร่วมกับผู้อื่น   

     

2. สนใจ/ตั้งใจฟังระหว่างที่มีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม      

3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      

4. รู้จักบทบาทหนา้ที่ของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม      

5. สามารถอธิบายส่ือสารให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจได้ชัดเจน      

ด้านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

    1. มีการประชุมวางแผนการท างาน   

     

    2. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานตามแผน      

    3. งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามเป้าหมายและตามเวลาที่ก าหนด      

    4. มีการหลอมรวมความคิดเป็นแนวทางเดียวกัน      

    5. มีการสรุปประเมินงานร่วมกันหลังจากที่ท างานส าเร็จ      

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่ม 

    1. มีการร่วมแสดงร่วมความคิดเห็นภายในกลุ่ม  

     

    2. มีการท างานและไม่ท าเสียงดังรบกวนผู้อื่น        

    3.มีมารยาทในการฟังและพูด       

    4. มีการยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสมาชิกผู้ร่วมงาน      

    5. มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการท างาน      
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 
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ชื่อ-นามสกุล................................... 

แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง 

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญในวิชาภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ” ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง ต่อการจัดการเรียนการสอน ของสาขาพ าณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ดังนั้นจึงขอ

ความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อคณะผู้วิจัย 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ณ โอกาสนี้ 

                                                 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                               

1.  อาย.ุ...................ปี                           

2.  เพศ     1. ชาย     2. หญิง     

 

ตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนเรื่อง  “การค านวณภาษีเงินได”้ (ระยะเวลา 3  สัปดาห์) 
 

รายการ ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การแสดงความคิดและร่วมวางแผนเพื่อด าเนิน
กิจกรรมภายในช้ันเรียน       

     

2.  การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ในช้ันเรียน       

     

3. การได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนภายในชั้นเรียน 

     

4. การวิเคราะห์และประเมินผลในการน าเสนอ/การ
อภิปรายของกลุ่มต่าง ๆ ภายในช้ันเรียน        
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ตอนที่ 3   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD       
เรื่อง “การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ความรู้ /เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรม   (ชุดที่ 1)  

เรื่องประเภทเงินได้ 8 ประเภท  
     

2. ความรู้ /เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรม   (ชุดที่ 2)  

เรื่องค่าลดหย่อนภาษี 16 รายการ   
     

3. ความรู้ /เข้าใจเนื้อหา จากการท ากิจกรรม (ชุดที่ 3) 

เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
     

4. ความเหมาะสมของสื่อการสอน เช่น เกม  ใบความรู้ 

ใบงาน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการสอน          

Power Point  

     

5. ท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบผู้น า / ผู้ตามที่ดี 

ท าให้มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
     

6. ท าให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน /มีความเอื้อเฟื้อ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
     

7. ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิด

อย่างมีเหตุผล 
     

8. ได้ฝึกทักษะวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ      
9. ได้ฝึกการเป็นผู้มีวินัยและท างานให้แล้วเสร็จ        

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     

10. ได้มีทักษะในการคิดค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเพิ่มขึ้น 
     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

การทดสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ในกลุ่มทดลองภาคสนาม 30 คน 

 

1. ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 

2. ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 

3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
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ตารางผนวกท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ”                         

โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้ วยเทคนิค  STAD (กลุ่มทดลอง

ภาคสนาม 30 คน) 

 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ (N = 30) 

แบบทดสอบ

ย่อย 

พฤติกรรม

กลุ่ม 

คะแนน

รวม 

แบบทดสอบ

ย่อย 

พฤติกรรม

กลุ่ม 

คะแนน

รวม 

1 60 20 80 210 94 304 

2 60 20 80 260 94 354 

3 60 20 80 92 38 130 

4 60 20 80 104 38 142 

5 60 20 80 86 38 124 

6 60 20 80 225 90 315 

7 60 20 80 210 100 310 

8 60 20 80 180 75 255 

รวม 60 20 80 1,367 566 1,933 

ค่าเฉลี่ย ( ) 45.57 19.00 64.57 

S.D. 3.86 0.59 3.75 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  75.95 95.00 80.71 

ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

เท่ากับ 

45.57 

  3.75 

80.71 

  

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.71 
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ตารางผนวกท่ี 2 ประสิทธิภาพ ด้านผลลัพธ์ ของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้

บุคคลธรรมดา”  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเท คนิค STAD 

(กลุ่มทดลองภาคสนาม 30 คน) 
 

คะแนนท่ีนักเรียนสอบได้ 

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนน (คน) คะแนนรวม 

12 1 12 

14 2 28 

15 9 135 

16 6 96 

17 5 85 

18 4 72 

19 3 57 

รวม 30 485 

ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  16.17 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  1.67 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  80.85 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ  80.85 

 

ตารางผนวกท่ี 3  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง “การค านวณภาษีได้บุคคลธรรมดา”  

โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD  (กลุ่มทดลอง

ภาคสนาม 30 คน) 

จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I) ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 20 250 485 0.67 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล   นางพิชยา  เรือนบุรี 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู คศ. 2 

สถานที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

      โทรศัพท์ 054-217101 ต่อ 1213 โทรสาร 054-223058  

สถานที่สะดวกในการติดต่อ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  272  ถนนพหลโยธิน  ต าบลหัวเวียง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าปาง 52000  

โทรศัพท ์054-217101 ต่อ 1213 โทรสาร 054-223058  

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2509-2515  ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดล าปาง 

 พ.ศ. 2516-2518  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง 

  พ.ศ. 2519-2521  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

พ.ศ. 2530-2532  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี  

    จังหวัดแพร ่

พ.ศ. 2535-2537  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูล าปาง 

พ.ศ. 2544  โครงการอบรมครูวิชาชีพ สถาบันราชภัฏล าปาง 

 

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2534 เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน  

พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี 

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 ครู 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 อาจารย์ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 อาจารย์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 ครูช านาญการ 

 

ประสบการณ์ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

พ.ศ. 2549 เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กบข. 

พ.ศ. 2550 เข้าร่วมอบรมระบบการลงบัญชีด้วย โปรแกรมส าเร็จรูป Express 

พ.ศ. 2551 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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