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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  

โดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีน ชุดเปิดเสน้ทางเดินสูส่ถานทีอ่วกาศนา่รู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD และความคงทนในความรู ้หลงัเรยีน
ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมือง วาปีปทุม 
อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
ปกีารศกึษา 2558 หอ้ง ป.6/6 มจีำานวนนกัเรยีน 36 คน ซึง่ไดม้าดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย โดยใชห้อ้งเรียน
เปน็หนว่ยการสุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัไดแ้ก ่เอกสารประกอบการเรียน ชดุเปดิเสน้ทางเดนิสูส่ถานที่
อวกาศน่ารู ้กลุม่สาระ การเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 แผนการจดัการเรยีนรู ้
ที่จัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จำานวน 40 ขอ้ และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรยีน ชุดเปดิเสน้ทางเดินสูส่ถานทีอ่วกาศนา่รู ้กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 6 ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมือเทคนคิ STAD เปน็ มาตราสว่นประมาณ

1 ครู วิทยฐานะ ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า

1. การพฒันาและการหาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน ชุดเปดิเสน้ทางเดนิสูส่ถาน
ที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.25/84.17

2. การศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของเอกสารประกอบการเรยีน ชดุเปดิเสน้ทางเดนิสูส่ถานทีอ่วกาศ
น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มีคา่เทา่กบั 0.7081 แสดงวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีน ชดุเปดิเสน้
ทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.81 

3. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสารประกอบ การเรียน 
ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน ชดุเปดิเสน้ทาง
เดนิสูส่ถานทีอ่วกาศนา่รู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 ดว้ยกระบวนการเรียนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
STAD พบวา่ หลังจากเรยีนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห ์นกัเรยีนมคีะแนนความคงทนในการเรยีนรู ้มคีา่เทา่กบั 
82.57 แสดงว่ามีความคงทนในความรู้สูง

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD

 

Abstract
This research aimed to use the technique of STAD Collaborative Learning Process 

to teach Science Primary 6 students were able to achieve the efficiency of 80/80. After 
2 weeks of using the STAD Collaborative Learning Process technique feedback from the 
students are used to determine the effectiveness of this way of teaching and learning

The samples used in the research were Primary 6 students from Mueang Wapipathum 
School, Wapipathum, Mahasarakarm Province, Mahasarakarm Primary Educational Service 
Area Office 2,of the Academic Year 2015, consisting of 36 students from classroom 6/6, 
who were randomly selected, using Simple Random Sampling using the classroom as a 
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กำาหนดแนวการจัดการศึกษาท่ียึดหลัก
ที่ว่า “ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
สำาคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ซึ่งปัจจัย
ที่สำาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
การจดัการเรียนการสอนทีเ่ปน็การพฒันาการเรยีน
รู้มิใช่การสอนที่เป็นการถ่ายทอดจากครูเพียงคน

random unit. Test equipment Documentation. Using STAD Collaborative Learning Process 
to teach Science of Primary 6 astronomy document in an interesting and creative way.  
Learning Management Plan that organizes group learning activities. STAD Collaborative  
Learning Achievement Test consisting of 40 questions with 4-level rating scale (Rating Scale.) 
And the satisfactory questionnaire for the students using the study materials Documentation. 
Using STAD Collaborative Learning Process to teach Science for Primary 6 Students astronomy 
document in an interesting and creative way, is a satisfactory questionnaire consisting of 15 
questions with 5-level rating scale (Rating Scale) 

Results of the research were as follows:

1. Developing Science Learning Activities using STAD Collaborative Learning Process 
to teach Science to Primary 6 Students astronomy document in an interesting and creative 
way conducted by the researcher is effective 85.25 / 84.17.

2. The effectiveness index of using STAD Collaborative Learning Process to teach 
Science of Primary 6 Students astronomy in a creative and interesting way has increased 
knowledge by 70.81 percent.

3. A comparison of Student Learning using STAD Collaborative Learning Process to 
teach Science of Primary 6 Students astronomy document in an interesting and creative way 
had higher post-learning achievement than before learning, at the .01 level of significance.

4. Students’ satisfaction with learning by using STAD Collaborative Learning Process 
to teach Science of Primary 6 Students astronomy document in an interesting and creative 
way constructed was the most satisfactory.

5. When using the STAD Collaborative Learning Process to teach Science for Primary 
6 Students astronomy document in an interesting and creative way process found that after 
2 weeks of study, the students had a learning achievement score of 82.57, indicating a high 
degree of knowledge retention.

Keywords: Developing science learning activities, astronomy document, STAD  
collaborative learning process
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เดียว แต่เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น และ
เกิดการใฝ่รู้ที่ต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 จงึได้เนน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ โดยผู้เรียนมีบทบาทวางแผนเรียนรู้ เลือก
ทำากิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551: 5) 

ใ นก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น ต้อง
พยายามสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ เจริญ
งอกงามหรือพัฒนาไปทั้ง 3 ด้านพร้อมๆ กัน คือ 
ท้ังดา้นความรู ้ความคดิ หรอืพุทธพิิสยั (Cognitive 
Domain) ด้านความรู้สึกหรือจิตพิสัย (Affective 
Domain) และด้านทักษะปฏิบัติ หรือทักษะพิสัย 
(Psychomotor) โดยด้านความรู้ความคิดหรือ
พุทธิพิสัย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านสติปัญญาความ
คิดหรือพัฒนาสมองของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร ์(Body of Scientific Knowledge’s) 
ด้านความรู้สึก หรือ จิตพิสัย มุ่งเน้นที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้เจริญงอกงามในเรื่องของจิตใจและ
ความรู้สึก อันได้แก่ ความสนใจ (Interest) ความ
ซาบซ้ึง (Appreciation) คา่นยิมความเช่ือ (Values 
and Beliefs) และเจตคติ (Attitudes) ซึ่งในส่วน
ที่เป็นเจตคตินั้น สำาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ ก็คือการสอนให้นักเรียนมี เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) นั่นเอง 
ส่วนในด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย มุ่งเน้น
ให้ผู้เรยีนมทีกัษะในการปฏิบตัใินสว่นทีเ่ปน็ทกัษะ
กระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ (Science Process 
Skills) เช่น การหยิบจับใช้เครื่องมือ การสังเกต 

การจัดกระทำากับข้อมูล การออกแบบการทดลอง 
การแปลความหมายข้อมูล เป็นต้น 

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่เปิดสอนในระดับ
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการ
ศึกษา 2558 มีนักเรียนจำานวน 1,552 คน มี
ห้องเรียนจำานวน 48 ห้องเรียน เป็นโรงเรียน
ในโครงการ “หนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” 
(Lab School Project) โดยมีเป้าหมาย คือ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตย และดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีผลงานการคิด
สร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่ได้ 3. นักเรียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร การ
จัดการ และการสร้างงานได้ 4. นักเรียนสามารถ 
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและ
ความสนใจ มีแนวทางการประกอบอาชีพและ
มีรายได้ระหว่างเรียน 5. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 6. 
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยภายใต้ความ
สัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชมุชน องคก์รภาครฐัและเอกชนในการจดัการการ
พัฒนาการศึกษา จากการรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2557 พบว่า ในระดับโรงเรียนนักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 47.07 และในระดบัประเทศนกัเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.13 (สถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแหง่ชาติ. 2558: 5) แตเ่มือ่พจิารณา
ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้  
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พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสรุยิะ 
กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ
สบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่
เรยีนรู ้และนำาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ และมาตรฐาน 
ว 7.2 เข้าใจความสำาคัญของเทคโนโลยีอวกาศทีน่ำา
มาใชใ้นการสำารวจอวกาศและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คณุธรรมตอ่ชวีติและสิง่แวดลอ้ม นักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยระดับโรงเรียน 33.84 และในระดับประเทศ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.07 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2558: 5) ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศเพียง
เล็กน้อย ซึ่งต่างจากมาตรฐานการเรียนรู้อื่นๆ  
ทีค่า่เฉลีย่ระดบัโรงเรยีนสงูกวา่ระดบัประเทศมาก  
ที่ผลการทดสอบ เป็นเช่นนี้อาจมีปัญหาที่เกิด
จากตัวนักเรียนเอง เช่น เป็นเนื้อหาสาระที่กว้าง 
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในสาระการ
เรียนรู้ดังกล่าวเต็มไปหมด และยังมีข่าวสาร
ออกมามากมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบข้อมูล
ใหม่ๆ ในสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการ
เรียนรู้น้ี ยิ่งทำาให้นักเรียนมีการลำาดับและเรียบ
เรียงข้อมูลความรู้ได้ยาก นอกจากน้ียังมีปัญหา
จากตัวครูผู้สอน เช่น ครูยังยึดหลักการและองค์
ความรู้เก่าๆ ที่ตนมีอยู่มาสอนนักเรียน ทำาให้
นักเรียนได้รับสาระ เนื้อหาที่ผิด ไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่
ที่ถูกค้นพบ ทำาให้รูปแบบการสอน ไม่เร้าความ
สนใจของนักเรียน หรือมีประสบการณ์ในการ
สอนไม่เพียงพอ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
อีกทั้งในระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม ได้สรุปผล  

การเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
พบวา่วชิาวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูต้่ำา
กวา่เกณฑท์ีท่างโรงเรยีนกำาหนดไว ้คอืนกัเรยีนจะ
ต้องมีคะแนนผลการเรียน ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 70 
แต่จากผลการทดสอบ พบว่า จำานวนนักเรียนที่
มีคะแนนผลการเรียนรู้ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดมี
แนวโน้มสูงเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของจำานวนนักเรียน
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ถึงเน้ือหา
วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า เนื้อหาที่นักเรียนสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ 
(โรงเรียนเมืองวาปีปทุม, 2558: 5) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน 
เชื่อมั่นว่า เมื่อนำาเอกสารประกอบการเรียน  
ม า ใ ช้ ป ร ะกอบการจั ดก า ร เ รี ยน รู้ ร่ ว มกั บ
กระบวนการเรยีนรูก้ลุม่แบบรว่มมอืเทคนคิ STAD 
ซึง่เปน็วธิกีารจดัการเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึง่ทีจ่ะชว่ย
ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถและศกัยภาพโดย
การทำางานร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม จะ
ประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน คละความสามารถ 
เพศ สมาชิกในกลุ่มจะต้องตระหนักว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มมีบทบาทต่อความสำาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกลุ่ม และต้องรับผิดชอบร่วม
กัน สมาชิกจะต้องได้มีการพูดคุยช่วยเหลือกัน 
ให้ตนเองและเพื่อนเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน  
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเพื่อนหรือมี เพื่อนในวัย
เดียวกันกลุ่มเดียวกันคอยแนะนำาช่วยเหลือกัน 
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 15) ฉะนั้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD จึงเป็นการช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถ 
และศักยภาพในตนเอง ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลสำาเร็จในการ
เรยีน โดยผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถมากกวา่จะตอ้ง 
ช่วยเหลือ ผู้ที่มีความสามารถด้อยกว่า อันจะ 
ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของตนเองและของสมาชิก
ในกลุ่มสูงขึ้น
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อนำามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
STAD ที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด
เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่า
รู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด
เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 

5. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนหลงัจากทีเ่รยีนผา่น

ไปแล้ว 2 สัปดาห์

สมมติฐานการวิจัย
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด

เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
80/80 

2. เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด
เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50

3. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสารประกอบ
การเรยีน ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื
เทคนคิ STAD มคีะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียน
โดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีน ดว้ยกระบวนการ
เรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD อยูใ่นระดบั
มาก

5. นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูว้ชิา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด
เปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD หลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้ วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเป็นแบบเชิง

ทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group 
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Pretest-Posttest Design

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำาเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน
จำานวน 240 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำาเภอ
วาปปีทมุ จงัหวัดมหาสารคาม สำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 ห้อง ป.6/6 มจีำานวน
นักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย

1. เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จำานวน 10 เรื่อง ดังนี้ เล่มที่ 1 เรื่อง ข้างขึ้น 
– ข้างแรม เล่มที่ 2 เรื่อง ฤดูกาล เล่มที่ 3 เรื่อง 
จันทรุปราคา เล่มที่ 4 เรื่อง สุริยุปราคา เล่มที่ 5 
เรื่อง กล้องโทรทรรศน์ เล่มที่ 6 เรื่อง ดาวเทียม 
เล่มที่ 7 เรื่อง จรวดและยานอวกาศ เล่มที่ 8 เรื่อง 
ยานขนสง่อวกาศ เลม่ที ่9 เรือ่ง สถานอีวกาศ และ
เล่มที ่10 เรือ่ง มนษุยอ์วกาศ และแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD จำานวน 20 แผน

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ประกอบด้วย

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อวกาศน่ารู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบปรนัย เป็นชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

2 .2 แบบสอบถามความพึ งพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานท่ีอวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD

ก�รทดลองใช้และพัฒน�

ผู้วิจัยได้นำาเอกสารประกอบการเรียน  
ชุ ด เปิ ด เส้ นทาง เ ดิน สู่ สถานที่ อวกาศ น่ า รู้   
กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
โดยดำาเนินการตามลำาดับ ดังนี้

1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to 
One Testing) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 
3 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน โดยดูจากเกรด
เฉลี่ยของนักเรียน นักเรียนเก่ง หมายถึง ได้เกรด
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ปานกลาง หมายถึง ได้เกรด
เฉลี่ย 2.50-2.90 และ อ่อน หมายถึง ได้เกรด
เฉลี่ยต่ำากว่า 2.00 เพื่อหาความเหมาะสมของ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและเวลา แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูล หาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน และปรับปรุงแก้ไข

2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 
Testing) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 9 คน  
ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งได้มาโดยการ 
เลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนเก่ง 3 คน  
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ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน โดยดูจาก 
เกรดเฉลี่ยของนักเรียน นักเรียนเก่ง หมายถึง  
ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ปานกลาง หมายถึง  
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50-2.90 และอ่อน หมายถึง  
ได้เกรดเฉลี่ยต่ำากว่า 2.00 เพื่อดูความเหมาะสม
ระหว่างเวลากับเนื้อหาของเอกสารประกอบการ
เรียน แลว้เก็บรวบรวมขอ้มลู หาประสทิธภิาพของ
เอกสารประกอบการเรียน และปรับปรุงแก้ไขอีก
ครัง้ จนไดเ้อกสารประกอบการเรยีน ฉบบัสมบูรณ์

3. ทดลองภาคสนาม (Field Testing) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 36 คน ซึ่งได้
มาโดยการเลือกแบบ สุ่มอย่างง่าย พร้อมกับเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนและจัดทำารายงานผลการใช้ใน
ลำาดับต่อไป

ขั้นตอนก�รวิจัย

 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณ ์ผูว้จิยั
ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรยีนและจดัทำารายงานผลการใช้ มขีัน้ตอนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง อวกาศนา่รู้ กลุม่
สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์เพือ่ตรวจสอบความ
รู้พื้นฐานของนักเรียน และ นำาผลไปเปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบหลังเรียน โดยทดสอบก่อนจะ
เริ่มเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD จำานวน 20 ชั่วโมง 

3 .  บันทึ กคะแนนจากการสั ง เกต
พฤติกรรม การร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน

ระหว่างเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทุก
เรื่อง

4. บนัทึกคะแนนการทำาแบบทดสอบหลงั
เรียนแต่ละเรื่อง เพื่อนำาคะแนนมาเป็นข้อมูลใน
การหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการเรียน

5. ทดสอบหลังเรียน เมื่อจบเนื้อหาทุก
เล่มแล้วโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจให้
คะแนนแล้วนำาคะแนนมาเป็นข้อมูลในการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการเรียน

6. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เมื่อเรียน
จบทุกเรื่องแล้ว

7. นำาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนเรียน ผลการทำาแบบทดสอบหลัง
เรียน แต่ละเล่ม ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลัง เรียน และผลการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ
การเรียนมาวิเคราะห์ผล 

8. หลังเรียนจบผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฉบับเดียวกันกับการทดสอบหลังเรียน ตรวจ
ให้คะแนน และนำาไปหาความคงทนของความรู้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบ การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถาน
ที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
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2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดิน
สู่สถานที่อวกาศ น่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนกอ่น - หลงัการเรยีน 
ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด 
เปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ซ่ึงใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยใช้ค่า t-test (Dependent Sample) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย

5. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้
ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใช้
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
โดยใช้ One-Way ANOVA (follow up) 

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.25/84.17

2. การศกึษาดชันปีระสทิธผิลของเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่
อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 
0.7081 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบ การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานท่ี 
อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีความรู้เพิ่มข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 70.81 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้  
กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด
เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5. นักเรียนที่ เรียนรู้ โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่
อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า หลังจากเรียน
ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรียนมีคะแนนความ
คงทนในการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 82.57 แสดงว่า 
มีความคงทนในความรู้สูง
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อภิปรายผล
1. ผลจากการศึกษาทดลอง เ พ่ือ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้น
ทางเดินสู่สถานที่อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิด
เส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.25/84.17 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทำาแบบทดสอบหลังเรียน ระหว่างการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน ทั้ง 10 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 85.25 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เท่ากับ 84.17 แสดงว่า เอกสารประกอบการ
เรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E

1
/E

2
 = 80/80) ที่ผลการ

ทดลองเป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน มีการเลือกเนื้อหาที่
หลากหลายอยู่ในความสนใจของผู้เรียน มีการ
ลำาดบัเน้ือหาและกจิกรรมจากงา่ยไปยาก นกัเรยีน
สามารถเรียนรู้กิจกรรมได้จากเอกสารประกอบ
การเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยแบ่งนักเรียน เป็นกลุ่มคละ
ความสามารถ นักเรียนร่วมมือกันช่วยเหลือกัน
ในการแสวงหาความรู้ นอกจากนี้ผู้วิจัย ได้ศึกษา
วิธีการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ 
ทำาให้เอกสารประกอบการเรียนมีความสมบูรณ์
ทั้งเน้ือหา ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นิตยา ศรีใจวงศ์ (2552: 82) ได้พัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น  
มีประสิทธิภาพ 83.24/88.22 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทุกชุด นับ บริกล (2555: 140) ได้
พฒันาเอกสารประกอบการเรยีนทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบ การเรียน
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มีประสทิธภิาพ 
83.73/84.00 และเติมศรี ศาสตราศรัย (2555: 
82) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง พืชสมุนไพรในตำาบลขามเฒ่า กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ผลการ
ศึกษา พบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.15/84.36  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทาง
เดินสู่สถานที่อวกาศ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.7081 แสดงว่า
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชดุเปดิเสน้ทางเดนิสูส่ถานทีอ่วกาศนา่รู ้กลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD มีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 70.81 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุคนธร คำาสีหา 
(2552: 84) ไดศ้กึษาดชันปีระสทิธผิลของเอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
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อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หน่วยสร้าง
งานนำาเสนออย่างมืออาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล ของเอกสาร
ประกอบการเรยีน ทัง้ 10 บท มคีา่เทา่กบั 0.6540 
ซ่ึงหมายความว่า ผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร)์ หนว่ยสรา้งงานนำาเสนอ
อย่างมืออาชีพ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 65.40 จรัสศรี ศรีชำานิ (2552: 79) 
ได้ศึกษาการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
กลุม่สาระการเรยีนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกก ดว้ยกระบวนการเรยีนรู้แบบโครงงาน มค่ีา
เท่ากับ 0.6971 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.71 และ 
ศิริพร ศรีสุนนท์พันธ์ (2555: 88) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและการเขียน
คำายากโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีการสอนแบบ 
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำายาก 
ด้วยวิธีการสอนแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 
0.7760 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้การอ่าน และ
การเขียนคำายาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้วยวิธีการ
สอนแบบ STAD มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
77.60

3. ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานท่ี 

อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นเครื่อง
มอืในการจดักจิกรรม การเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถ
ช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักการทำางาน เป็นกลุ่ม
ร่วมมือกันช่วยเหลือกัน เพื่อความสำาเร็จของ
ตนเองและของกลุ่ม โดยมีรางวัลเป็นการเสริม
แรง ทำาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีทักษะการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด 
ของสลาวิน (Slavin, 1983: 20-21) ซึ่งเป็น
ผู้นำาแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เชื่อว่าการเรียนแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง  
ผูเ้รยีนจะเรยีนดว้ยความสขุ และพฒันาสตปิญัญา
ของตนเองอย่างเต็มที่พร้อมกับเกิดความรู้สึกที่
ดีงามในทางสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องผล
งานการวิจัย ของเอกสารประกอบการเรียนประ
เภทอื่นๆ เช่น แก้วตา ศรีจันทร์ (2552: 83) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรือ่ง ระบบจำานวนเตม็ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจำานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลัง
ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD 
สูงกว่าก่อน การสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ชมพู สัจจวาณิชย์ (2553: 90) ได้
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
STAD โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
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1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และศิริพร ศรีสุนนท์พันธ์ 
(2555: 88) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและ
การเขียนคำายาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้วยวิธีการ
สอนแบบ STAD กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่รยีนรูก้ารอา่นและการ
เขยีนคำายาก โดยใช้แบบฝกึทกัษะ ด้วยวธิกีารสอน
แบบ STAD มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
STAD พบวา่ โดยรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.56) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.51 ซึง่แสดงวา่นกัเรยีน
มีความคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ทีผ่ลการวจิยัเปน็เช่น
นี้อาจเนื่องมาจาก เอกสารประกอบการเรียนเป็น
สื่อท่ีมีความยืดหยุ่นได้ดี ทั้งรูปแบบและเนื้อหา 
กระตุ้นนักเรียนให้มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่ม
ข้ึน ประกอบกับการท่ีครูได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนคิ STAD โดยแบง่นักเรยีนเปน็กลุม่คละความ
สามารถ กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรียน
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน และ อ่อน 1 คน 
ให้รู้จักการทำางานเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันช่วยเหลือ
กนั เพือ่ความสำาเรจ็ของตนเองและของกลุม่ โดยมี
รางวลัเปน็การเสริมแรง และนกัเรียนมปีฏิสมัพันธ์
ที่ดีต่อกัน ทำาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีทักษะทางสังคมดีขึ้น นักเรียนจึงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานการวิจัยของ หงษ์ทอง วาทโยธา (2550: 
75) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีเ่รยีนการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ
รอ้ยละ โดยใชเ้ทคนคิการสอนแบบ STAD กบัการ
สอนปกติ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบ
ว่า ระดับของความเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่
มตีอ่การเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนคิการสอนแบบ 
STAD ใน 3 ด้าน คือ ความคิดเห็นต่อบทเรียน 
ความคิดเห็นต่อการเรียนเป็นกลุ่มและความคิด
เห็นต่อคุณค่าของตนเอง พบว่า ทุกด้านมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก เติมศรี ศาสตราศรัย 
(2555: 82) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่
เรยีนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรือ่ง 
พืชสมุนไพรในตำาบลขามเฒ่า กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และ ชมพู สัจจวาณิชย์ (2553: 
90) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
เทคนคิ STAD โดยใชช้ดุการเรยีน เรือ่ง บรรยากาศ 
กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์สำาหรบันกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง 
บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอืเทคนคิ STAD โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด 

5. จากการวิเคราะห์ความคงทนในการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถาน
ที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนความ
คงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 
สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 82.57 ซึ่งต่ำากว่าคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
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ลดลงร้อยละ 1.25 แสดงว่า นักเรียนมีความ
คงทนในความรู้สูง สาเหตอุาจเนือ่งมาจากเอกสาร
ประกอบการเรียนที่พัฒนาข้ึนนี้ได้ผ่านขั้นตอน
การปรับปรุงและพัฒนาตามลำาดับจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน ทำาให้เกิดการ
เรียนจากง่ายไปยาก เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
(เฉลิมชัย หรสิทธิ์, 2542: 35-40) ทำาให้เกิด
ความเข้าใจและจำาได้ง่ายขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรยีนไดล้งมอืกระทำาด้วยตนเองจงึทำาใหเ้กดิ
ความคงทนในการเรยีนรู ้นกัเรยีนเปน็ผูใ้ฝเ่รยีนใฝ่
รู้ทบทวนความรู้อยู่เสมอ ทำาให้ความคงทนในการ
เรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกับกฎการเรียนรูข้อง 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่เน้นถึงกฎแห่งผล (Law 
of Effect) เปน็การเช่ือมโยงระหวา่งสิง่เรา้กบั การ
ตอบสนอง เช่น การรู้ว่าตนเองตอบคำาถามได้ถูก
ต้องหรือการให้รางวัล กฎแห่งการฝึกหัด (Law of 
Exercise) การที่ผู้เรียนได้กระทำาซ้ำาหรือทำาบ่อย
ครั้งทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงข้ึน กฎแห่งความ
พร้อม (Law of Readiness) เมื่อร่างกายพร้อมที่
จะกระทำาถ้ามีโอกาสที่จะกระทำาย่อมมีความ พึง
พอใจ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมี
ความคงทนในการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รจัดกิจกรรมก�ร

เรียนรู้

 1.1 ก่อนการนำาเอกสารประกอบการ
เรียนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
ครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD 
ให้เข้าใจและสามารถดำาเนินการได้ตามขั้นตอน

1.2 กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และ
กระบวนการทางสังคมที่ดี ครูผู้สอนควรให้ความ
สำาคัญและส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD อันจะส่งผลต่อความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง และสังคมของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่ม
ในลกัษณะอ่ืนๆ เพือ่พฒันากระบวนการการเรียนรู ้
ของนักเรียน

2.2 ควรนำาวิธีดำาเนินการวิจัยนี้ไปใช้ใน
การวิจัยเนื้อหาอ่ืนในวิชาเดียวกัน หรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น หรือใช้กับระดับชั้นอื่นๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาการใช้สื่อการเรียน
การสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศทางการเรียน และ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียน
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