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การพัฒนาชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด
เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGES BY COOPERATIVE LEARNING TOGETHER WITH
MIND MAPPING ON THE TOPIC BUSINESS AND LIVING IN THE CAREER AND TECHNOLOGY
LEARNING STRAND OF MATAYOMSUKSA 3 STUDENTS

9
ชวิน พงษมา*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจ
กับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน 4) เพื่อ
เปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนกอนและหลังการเรียน และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 5 ชนิด
ประกอบดวย 1) คูมือครู 2) ชุดการเรียนรู จํานวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ มีคา
อํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.89 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.93 4) แบบวัดความใฝรูใฝเรียน จํานวน 20 ขอ
มีคาอํานาจจําแนก (rxy) ตั้งแต 0.35 ถึง 0.63 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.88 และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ
จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (rxy) ตั้งแต 0.34 ถึง 0.68 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
1. ชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.34/85.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 0.7267 หรือคิดเปนรอยละ 72.67
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจ
กับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*

โรงเรียนบัวขาว องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
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4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจ
กับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความใฝรูใฝเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจ
กับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด

ABSTRACT
This study aimed 1) to develop of learning packages by cooperative learning together with mind mapping on
the topic business and living in the career and technology learning strand of Matayomsuksa 3 students with the
efficiency criteria of 80/80, 2) to study the effectiveness index of the learning packages, 3) to compare learning
achievement before and after the learning, 4) to compare inquiry learning before and after the learning, and 5) to study
students’ satisfaction towards the learning. The samples consisted of 50 Matayomsuksa 3/3 students in the first
semester of the academic year 2013 of Buakhao School, Kuchinarai District, Kalasin Province, obtained by using the
cluster random sampling technique. The five instruments used in this research were: 1) a teacher manual, 2) 7-set of
learning packages, 3) 40-items of achievement test with discriminating power (B) ranging form 0.22 to 0.89 and the
reliability (rcc) of 0.93, 4) 20-items of inquiry learning test with discriminating power (rxy) ranging form 0.35 to 0.63
and the reliability ( α ) of 0.88, and 5) 20-items of satisfaction test with discriminating power (rxy) ranging form 0.34 to
0.68 and the reliability ( α ) of 0.91. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation
and t-test (Dependent samples)
The results of the research were as follows :
1. The efficiency of learning packages by cooperative learning together with mind mapping on the topic
business and living in the career and technology learning strand of Matayomsuksa 3 students was 87.34/85.35 according to
the established criteria.
2. The effectiveness index of learning packages by cooperative learning together with mind mapping on the
topic business and living in the career and technology learning strand of Matayomsuksa 3 students was 0.7267 or
72.67 percent.
3. The students’ learning achievement after the learning through the learning packages by cooperative
learning together with mind mapping on the topic business and living in the career and technology learning strand was
higher than before the learning at the .01 level of significance.
4. The students’ inquiry learning after the learning through the learning packages by cooperative learning
together with mind mapping on the topic business and living in the career and technology learning strand was higher
than before the learning at the .01level of significance.
5. The students’ satisfaction of learning packages by cooperative learning together with mind mapping on
the topic business and living in the career and technology learning strand was at the highest level.
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บทนํา
การจัดการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนามนุษยใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู พั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ 6 เรื่อง ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียน การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา การสรางความเขมแข็งของ
สถานศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวนของสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 4)
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการเรีย นรู และตั วชี้ วั ดที่ ชั ดเจน กํา หนดสาระการเรี ย นรู แ บง เปน 8 กลุ มสาระการเรีย นรู ดั งนี้ ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-10) ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และ
การศึ กษาต อไดอ ยา งมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ง มีส าระสํ าคั ญ คือ การดํา รงชีวิ ตและครอบครั ว การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอาชีพ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1-2)
จากการวิ เคราะหปญ หาการจั ด การเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ด ว ยการวิ เคราะห ผู เรี ย น
สอบถาม สัมภาษณนักเรียนและครูผูสอน พบวา นักเรียนขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระการดํารงชีวิตและครอบครัว
โดยเฉพาะเนื้อหางานธุรกิจ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากนักเรียนไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชานี้เพราะไมใชวิชาหลักที่นักเรียน
จะนําไปใชสอบเพื่อการศึกษาตอ ดานครูผูสอน พบวา ใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย ขาดการใชสื่อ สื่อไมนาสนใจ ไมใช
เทคนิคการสอนที่เหมาะสม และการจัดกิจกรรมไมมีความหลากหลาย ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O – NET) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554
- 2555 ไดคะแนนรอยละ 52.93 และ 50.50 (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2555 : 8 ; 2556 : 8) และผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 ไดคะแนนรอยละ 52.02 (โรงเรียนบัวขาว. 2555 : 10) ต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียน
กําหนดคือ รอยละ 75 สอดคลองกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554–2558) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนบัวขาว ระบุวา จุดที่ควรพัฒนาคือ ผูเรียนสวนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับดี ซึ่งอยูใน
ระดับพอใช และครูสวนหนึ่งขาดทักษะในการจัด การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2555 : 2)
จากปญหาดังกลาวจะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพดวยการมีสื่อการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งชุดการเรียนรูนับไดวาเปนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการนําไปใชประกอบการเรียนการสอน ชวยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชุดการเรียนรูจะชวยทําใหครูผูสอนไดรับความ
สะดวกในการสอน และชวยใหผูเรียนไดรับความสําเร็จในการเรียนรู (ชัยยงค พรหมวงศ. 2526 : 117-118) และในขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เชน การแขงขันเปนทีม การประสบความสําเร็จเปนทีม วิธีติดตอภาพ การรวมมือกันเรียนรูเปนกลุม
สืบสวนสอบสวนเปนกลุม การเรียนรูรวมกัน การรวมกันคิด และ Co–op Co–op ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยอาศัยการรวมมือกัน
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ชวยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การคิดแบบหลากหลาย
การสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุม (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2555 : 93) รวมกับการนํา
เทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) มาชวยในการสรุปบทเรียนของผูเรียนจะเปนการชวยทําใหผูเรียนไดใชทักษะทั้งหมด
ของสมองในการคิด เปนการพัฒนาการคิดซึ่งเทคนิคแผนผังความคิด สามารถนําไปใชรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในทุก ๆ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู (วัชรา เลาเรียนดี. 2554 : 147) จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําเอานวัตกรรม
ทั้งที่เปนสื่อและรูปแบบ เทคนิค วิธีสอนมารวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูนาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดดี ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคนควาในเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง
ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาใหนักเรียนสามารถ
เรียนรู ฝกการทํ างานรวมกันเปนกลุม รับผิดชอบงาน ใฝรูใฝเรียน สงผลตอนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้ น
มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม เกิดความใฝรูใฝเรียน และเกิดการสรางองคความรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด การเรี ย นรู แ บบกลุ ม ร ว มมื อ ร ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด เรื่ อ ง ธุ ร กิ จ กั บ การ
ดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผัง
ความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เพื่อเปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผัง
ความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด
เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีกระบวนการในการพัฒนาชุดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกรอบแนวคิดการวิจัยสรุปไดดังภาพประกอบ 1
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ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1. ศึกษาสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาวิเคราะหโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโรงเรียนบัวขาว
3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุด
การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
รวมกับแผนผังความคิดเรื่อง 
ธุรกิจกับการดํารงชีวิต
4. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
สรางและพัฒนาชุดการเรียนรู
และการนําชุดการเรียนรูไปใช
5. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสรางและหา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความใฝรูใฝเรียน แบบวัดความ
พึงพอใจ
6. สรุปขอมูลที่ไดมาจากการ
ศึกษาวิเคราะหเอกสาร งานวิจัย
ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาชุดการ
เรียนรูและเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู
1. สรางและพัฒนาชุดการ

เรียนรูฉบับราง มีขั้นตอน
ดังนี้
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของชุดการเรียนรูโดย
ผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)


ปรับปรุงแกไข


หาคาประสิทธิภาพ E1/E2
แบบ One to one Testing 


ปรับปรุงแกไข


หาคาประสิทธิภาพ E1/E2
แบบ Small Group Testing

ทดลองใชชดุ การเรียนรู
1. ทดลองใชชุดการเรียนรู
แบบกลุม รวมมือรวมกับ
แผนผังความคิดเรื่องธุรกิจกับ
การดํารงชีวิต กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนบัว
ขาว องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน 50 คน
วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรู
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุด
การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
รวมกับแผนผังความคิดเรื่อง
ธุรกิจกับ การดํารงชีวิต
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. เปรียบเทียบความใฝรใู ฝ
เรียน
5. วัดความพึงพอใจ



ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู
1. ประสิทธิภาพชุดการ

เรียนรู
2. ดัชนีประสิทธิผล
ชุดการเรียนรู
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียน
ดวยชุดการเรียนรู
4. ความใฝรูใฝเรียนกอน
และหลังเรียนดวยชุดการ
เรียนรู
5. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียน
ดวยชุดการเรียนรู

ไมผาน

ปรับปรุงแกไข


หาคาประสิทธิภาพ E1/E2
แบบ Field Testing
2. สรางและหาคุณภาพ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. สรางและหาคุณภาพ
ของแบบวัดความใฝรูใฝ
เรียน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบัวขาว องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวนนักเรียน 447 คน จาก 10 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 ของโรงเรียนบัวขาว องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยของการสุม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. คูมือครูชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 7 ชุด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
4. แบบวัดความใฝรูใฝเรียน เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
5. แบบวั ดความพึ งพอใจ เรื่ อง ธุ รกิ จกั บการดํ ารงชี วิ ต กลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
วิธีรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามแบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest-Posttest Design ระยะเวลาใน
การวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับ
แผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวจึง
ดําเนินการสอน
2. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จํานวน 40 ขอ ใชเวลาในการดําเนินการ 40 นาที หลังจากนั้นนํากระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลว
บันทึกคะแนนไว
3. นักเรียนวัดความใฝรูใฝเรียนของตนเองกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู โดยใชแบบ
วัดที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นจํานวน 20 ขอ ใชเวลา 20 นาที หลังจากนั้นนําแบบวัดความใฝรูใฝเรียนที่นักเรียนประเมินตนเองบันทึก
คะแนนไว
4. ดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู
5. หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้นในแตละเรื่องจนครบทุกชุดการเรียนรูแลว นักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน จํานวน 40 ขอ ใชเวลา
40 นาที หลังจากนั้นนํากระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนนไว
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6. นักเรียนวัดความใฝรูใฝเรียนของตนเองหลังจากไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนรู โดยใชแบบวัดชุดเดิมกับ
ที่ใชวัดกอนเรียนจํานวน 20 ขอ หลังจากนั้นนําแบบวัดความใฝรูใฝเรียนที่นักเรียนประเมินตนเองบันทึกคะแนนไว
7. นักเรียนวัดความพึงพอใจของตนเองหลังจากไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนรู โดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยจัดทํา
ขึ้นจํานวน 20 ขอ ใชเวลา 20 นาที หลังจากนั้นนําแบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนประเมินตนเองบันทึกคะแนนไว
8. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑ 80/80 ไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนที่ไดจากการวัดความสามารถในการทํางานกลุมระหวางเรียน การประเมินชิ้นงาน/ผลงานกลุม และการทําแบบทดสอบ
ทายชุดการเรียนรูระหวางเรียนของนักเรียนทุกคน หาคาเฉลี่ย และรอยละตามสูตร E1 และการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ยและรอยละ ตามสูตร E2 โดยใชสูตร E1/E2
9. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรูดวยชุดการเรียนรู ไดจากการนําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนมาหา
คาความกาวหนาเปนรอยละ โดยใชสูตร EI
10. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู ระหวางกอนและหลัง
เรียนโดยใชสูตร t-test (Dependent Samples)
11. เปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใช
สูตร t-test (Dependent Samples)
12. วิเคราะหหาคาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช t-test
(Dependent Samples)

สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.34/85.35
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 0.7267
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับ
การดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับ
การดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความใฝรูใฝเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับ
การดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
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1.1 จากผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.7267 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังนั้นครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ควรนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพราะเปนนวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง องคกรธุรกิจในทองถิ่นต่ําที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงแกไข กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล เรื่อง องคกรธุรกิจในทองถิ่นใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
ผูเรียนกอนนําไปใช และคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนในขณะเรียนรูอยางใกลชิด
1.3 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความใฝรูใฝเรียนดานการกลาคิดริเริ่มต่ําที่สุด ดังนั้นผูที่จะนําชุดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใชควรสงเสริมใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเสมอๆ ใชวิธีการ
ศึกษาคนควางานที่แปลกใหม ใชรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนที่ไมซ้ํากับเพื่อนในหอง ใชวิธีการคิดที่แตกตางจาก
เพื่อนในการแกปญหาการทํางาน เพื่อใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะความใฝรูใฝเรียนดานกลาคิดริเริ่มมากยิ่งขึ้น
1.4 การเสริมแรงดวยถอยคํากลาวยกยองชมเชย การใหรางวัล การใหคะแนน มีสวนสําคัญในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งครูผูสอนควรมีการเสริมแรงนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนแรงจูงใจ สามารถสรางบรรยากาศในการเรียน
กระตุนใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ นําไปสูความสําเร็จในการจัดการเรียนรูได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องงานธุรกิจในเนื้อหาอื่นๆ เชน พานิชอิเล็กทรอนิคส การจัดการ
ทางธุรกิจ การจัดทําบัญชีทางธุรกิจที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูกับการ
จั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี อื่ น ๆ เช น การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน (CAI) การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช
กรณีศึกษา การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนของการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู เจตคติและความสนใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู
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