การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถดานฟง
และการพูด ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการพู ด ระหวางก อนเรียนกั บ หลังเรียน 4) เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หองเรียน จำนวน 30 คน เลือกโดยวิธีการสุมแบบ
กลุ ม (Cluster Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบทดสอบวั ด
ความสามารถดานการฟง จำนวน 20 ขอ แบบประเมินความสามารถดานการพูด และแบบสอบถามความพึงพอใจ
จำนวน 15 ขอ สถิติที่ใชประกอบดวย หาความเที่ยงตรง การหาอำนาจจำแนก การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
E1 และ E2 การคำนวณหาคารอยละ การคำนวณหาคาเฉลี่ย การคำนวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1)กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิ 75.67/75.48 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ 75/75 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการฟงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล Bkwanchayaporn@gmail.com
2 อาจารยประจำ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีเมล tipaporn4146@yahoo.com
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โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิ ค STAD มีค วามสามารถดานการพู ดหลังเรียนสู งกวากอนเรียนอยางมี
นัย สำคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 4)นั ก เรียนมี ค วามพึ งพอใจต อการจั ดกิ จ กรรมการเรียนรูด านการฟ งและการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 1.20)
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD, ความสามารถดานการฟง, ความสามารถดานการพูด

Abstract
This study aimed to 1) develop English listening and speaking for communication learning
activities using cooperative learning management STAD techniques for the ninth grade students with
7 5 / 7 5 efficiency index, 2 ) compare the results between pre- and post- learning about English
listening ability, 3 ) compare the results between pre- and post- learning about English-speaking
ability, 4 ) investigate the student’s satisfaction toward English listening and speaking learning
management for communication through cooperative learning management STAD techniques for
ninth grade students. The sample were 30 the ninth grade students in Prayuenwittayakarn School,
Prayuen District, Khon Kaen Province who enrolled in fundamental English for a class. The sample
were chosen by cluster random sampling. The research instrument was 15 lesson plans, an English
listening achievement test for 2 0 items, English oral test form, including a questionnaire surveying
student’s satisfaction for 1 5 items. The statistics for data analysis were calculating to find the
validity, discrimination, the use of the formula E1 / E2 to test the efficiency of the process, using
percentage, mean, standard deviation to find out the difference between pre-test and post-test.
The result revealed that 1 ) listening and speaking English for communication learning
activities using cooperative learning management STAD techniques for the ninth grade students
demonstrated 75.67/75.48 efficiency index accordance with 75/75 efficiency index criteria 2) the
score of English listening ability for communication on post-test was higher than pre-test through
cooperative learning management STAD techniques for the ninth grade students statistically
significant at 0.05 3) the score of English-speaking skill for communication on post-test was higher
than pre-test through cooperative learning management STAD techniques for the ninth grade
students statistically significant at 0 .0 5 4 ) the student’s satisfaction toward English listening and
speaking learning management for communication through cooperative learning management STAD
techniques for the ninth grade students was totally in a high level ( = 4.43, S.D. = 1.20)
Keywords: Cooperative learning STAD techniques, Listening Ability, Speaking Ability
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ภาษาถือเปนสิ่งสําคัญและเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม กอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุ ค ลิกภาพของคนในชาตินั้ น ๆ ยั งเป น เครื่องมื อที่ ใช ในการติด ตอสื่อสารเพื่ อสรางความเข าใจและ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมและประเทศชาติ ไดอยางสันติสุข และยังเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการใชแสวงหาคนควาความรู ประสบการณ จากแหลงขอมูลสาระสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู
ความคิดวิจารณ การสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและความเจริญกาวหนา ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่
มนุษยตองอาศัยภาษาติดตอสื่อสาร ถาหากขาดสาระสําคัญแลวมนุษยคงไมสามารถรวมกันเปนสังคมได ดวยเหตุนี้
ภาษาจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ทางสั ง คมในการติ ด ต อ สื่ อ สารให เข า ใจ สํ า หรั บ ทั ก ษะภาษาที่ ม นุ ษ ย ช าติ ต า งๆ ใช ในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร ดั งนั้ น การเรีย นภาษาอั งกฤษในป จ จุ บั น นี้ จึ ง เป น การเรี ย นรูเพื่ อ ให เกิ ด ทั ก ษะในการดํ า รงชี วิ ต ซึ่ ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด จะเห็นไดจากไดกําหนดให
มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้นอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กําหนดใหนักเรียนไดเรียนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ โดยมุงหวังใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อเปน
เครื่องมือในการสื่อสาร การประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม สรางศักยภาพ
นัก เรียนให มีค วามรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมี วัฒ นธรรมในการใชภ าษาอังกฤษในการถายทอด
ความรูสึกและทัศนะของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นการฟ ง และการพู ด รวมไปถึ ง
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนไทยยังไมประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
เทาที่ควร อันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากครูผูสอน ผูเรียน และสิ่งแวดลอม ดังที่ ประเทือง ใจหาญ (2546 :
3) ไดกลาวถึงปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา ครูเนนการฝกซํ้าๆ ในคําในประโยค ทําใหนาเบื่อ
ไมจูงใจ และไมเกิดการเรียนรูเพื่อนําไปใชในสถานการณใหม ครูไมไดพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวของผูเรียน และครูมักจะแกไขขอผิดพลาดในการใชภาษาของผูเรียนมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงเปาหมายของการ
เรียนรูและการสื่อความหมาย ซึ่งสอดคลองกับ เกษศิรินทร อวนภักดี (2548 : 6) ที่กลาววา ความสามารถในเรียน
ภาษาอังกฤษที่ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด มีสาเหตุมาจากครูผูสอนใชวิธีสอนแบบเดิม การจัดการเรียนการสอนยึดตํารา
เรียนเปนหลัก และยึดครูเปนศูนยกลางผูเรียนไมมี โอกาสไดปฏิบัติจริงหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
ขาดทักษะในการนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร ขาดความกระตือรือรน ตลอดจนสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผูสอนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร และไมกระตุน ใหผูเรียนเรียนอยาง
สนุกสนาน จึงยากที่จะเกิดการเรียนรูและทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 พบวามีนักเรียนกลุมเกงและกลุมออน ที่สามารถจําแนกกลุมได
อยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญเปนนักเรียนกลุมออน คิดเปนรอยละ 80 ของหองเรียน ทําใหการจัดการเรียนรูแบบทั่วไป
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เชน การบรรยายหรือยกตัวอยาง ทําใหผูเรียนกลุมเกงเกิดการเรียนรูแตไมสามารถสรางกระบวนการการเรียนรูใหเกิด
ขึ้นกับกลุมออนได เปนผลทําใหเกิดคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ยัง
ประสบปญหาดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน กลาวคือ นักเรียนฟงเนื้อหาที่ครูสอนยังไมเขาใจ ไมสามารถ
โตตอบไดอยางคลองแคลว อีกทั้งนักเรียนยังขาดความมั่นใจในการพูด โดยพิจารณาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศอยูในระดับไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จากผลคะแนนสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของสถาบันทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน คะแนนเฉลี่ย คือ 39.45 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑที่ตํ่า ดังนั้น
ความสามารถในการฟงและการพูด จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูเปนอยางมาก เนื่องจากจะทําใหมีความเขาใจ
ในการสื่อสารไดดียิ่งขึ้นจากจุดประสงคจากสิ่งที่ผูสงสารไปยังผูรับสาร ผานสื่อตางๆ รวมถึงการใหความสนใจและเอาใจ
ใสตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนการปลูกฝง การสรางพื้นฐานที่ดีดาน
ความรูและการฟงและการพูด การใชภาษาอังกฤษที่ถูกตอง
การเรียนแบบรวมมือ จัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มี
คุณ ภาพได การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีอยูหลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิ ค STAD (Student Teams Achievement Division) เปน รูป แบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือที่จ ะชวยให
นักเรียนไดชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหความสําคัญ กับทั้งการรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุม การจัดการ
เรียนรูแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนเรียนเปนกลุมยอย 3–6 คน สมาชิกมีความแตกตางกันทางดานความสามารถ ทางการเรียน คือ แบงกลุม
นักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายใน
กลุม ชวยกันวิเคราะหและแกไขปญหารวมกัน เปนการทําใหนักเรียนกลาที่จะแสดงออกเพราะอยูในวัยเดียวกัน ทําให
บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุขซึ่งลักษณะเดนของ
วิธีการสอนแบบรวมมือ คือ เนนเรื่องความรวมมือรวมแรงกันระหวางสมาชิกกลุมในกลุมทุกคน กําหนดความสําเร็จของ
กลุม กําหนดหนาที่ของบุคคลที่จะเรียนรูกระบวนการแกปญหาจากกิจกรรมตางๆ รวมกัน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุม
ทุ ก คน จะต อ งมี ส ว นร ว มรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู สิ่ ง ที่ ค รู ส อนเพื่ อ ช ว ยเพื่ อ นที่ อ ยู ในกลุ ม เดี ย วกั น เพื่ อ จะได รั บ
ความสําเร็จรวมกัน และขอดีของการเรียนแบบรวมมือ STAD คือ 1) ผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตนเองและกลุม
รวมกับเพื่อนสมาชิก 2) สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู 3) สงเสริมใหผูเรียนผลัดกันเปน
ผูนํา ผูเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคม 4) ผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกกับการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 38)
ถือวาเปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดแสดงศักยภาพของตนโดยไมตองผานครูผูสอน เชน
นักเรียนที่เรียนเกงอธิบายใหกับนักเรียนออนใหเขาใจ ถือวาเปนการแสดงศักยภาพทางภาวะผูนําของนักเรียนที่เรียน
เกงไดดวย เนื่องจากนักเรียนที่เรียนเกงบางคนยังขาดความมั่นใจในตัวเอง
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จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถดานการฟงและการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ในการพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีพื้น
ฐานความรูแตกตางกันได แลกเปลี่ยนชวยเหลือซึ่งกันและกันผานกระบวนการกลุม โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอน เพื่อนําไปสูการใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป อีกทั้งเปนแนวทางในการสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนวิซาภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพในระดับชั้นตอไป และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด า นการฟ ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนำเสนอตามหัวขอ ดังนี้
ความสามารถดานการฟง เปนทักษะที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการสื่อสารเพราะการฟงนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับชีวิตประจำวันมาก จะเห็นไดวามีการสนทนานั้น ผูฟงจะตองฟงขอมูลใหเขาใจเพื่อที่จะสามารถสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งผูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถดานการฟงและสามารถนำไปใชรวมกับทักษะการพูด การอาน
และการเขียน ตามลำดับ โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงไว ดังนี้
วิดโดวสัน (Widdowson, 1983 : 14) ไดกลาวถึงการฟงวา การฟง (Listening) หมายถึง ความสามารถที่จะ
เขาใจประโยคหนึ่งประโยคใดโดยเฉพาะ สัมพันธกับประโยคอื่นที่พูดไปแลวอยางไร และเขาใจวาประโยคดังกลาวมี
หนาที่อยางไรในการสื่อสาร ซึ่งการฟงแบบนี้ผูฟงจะเลือกจำเฉพาะแตที่สัมพันธ หรือตรงกับจุดประสงคในการฟง และ
จะไม ส นใจต อสิ่ งที่ ไม ตอ งการ กลา วอีก นั ยหนึ่ งก็คือ การฟ ง หมายถึ ง ความสามารถที่ ผูฟ งเขาใจวาประโยคนั้ น ๆ
เกี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง ที่ พู ด ไปแล ว อย า งไร และมี ห น า ที่ ในการสื่ อ สารอย า งไร ในชั้ น นี้ ผู ตึ ง ต อ งเลื อ กสิ่ ง ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
วัตถุประสงคของผูฟงเอง และกัดสวนที่ไมเกี่ยวของออกไป
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การฟง คือ ความสามารถในการรับ รูและเขาใจประโยคใดประโยคหนึ่งที่สัมพั นธกับ
ประโยคอื่นๆ ที่ไดยิน จากการฟงบทสนทนาในสถานการณตางๆ โดยสามารถฟงเพื่อใหเกิดความเขาใจความหมาย
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และประมวลผลที่ฟงนำมาติดตอสื่อสารกับผูอื่นได โดยวัดจากแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกวัดความสามารถ
ดานการฟง
ความสามารถดานการพูด
นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายทาน ไดใหความหมายของการพูด ไว
ดังนี้
Paulston, Christina Bralt (1978 : 56-57) ได ก ล า วว า การพู ด หมายถึ ง การสื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ขาวสารตางๆ ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนซึ่งมีทั้งผูพูดและผูฟง ผูพูดจำเปนตองใหผูฟงเขาใจความหมายที่ผูพูดตองการ
จะสื่อ ดังนั้นผูพูดจำเปนตองพูดใหถูกตองตามหลักภาษา ใชคำพูดใหเหมาะสมกับผูฟง รวมทั้งพูดใหถูกสถานการณ
และถูกเวลา ผูพูดนอกจากจะพูด ไดถูกตองแลวจำเปนตองแสดงอากัปกริยา (Nonverbal Behavior) ใหสอดคลองกับ
กำพูด และในทำนองเตียวกันผูพูดตองสังเกตและเขาใจความรูสึกของผูฟงดวย
สรุปไดวา การพูด คือ ความสามารถในการพูดติดตอสื่อสารตามสถานการณตางได ซึ่งสามารถพูดคำศัพท
เกี่ยวกับขาว โฆษณา สำนวน และประโยค สามารถนำมาพูดติดตอสื่อสารใหถูกตอง (accuracy) และคลองแคลว
(fluency) ซึ่งวัดจากแบบทดสอบกอนและหลังการใชกิจกรรมวัดความสามารถดานการพูด
การจัดการเรียนรูแบบ STAD
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
สลาวิน (Slavin, 1989 : 87 อางถึงใน จิรากร สำเร็จ, 2551 : 32) กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุมสัมฤทธิ์
ไววา เปนการจัดสมาชิกกลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพศ โดยครูจะทำการ
เสนอบทเรียนใหนักเรียนทั้งชั้นกอน แลวใหแตละกลุมทำงานตามที่กำหนดไวใน แผนการสอนเมื่อสมาชิกกลุมชวยกัน
ทำแบบฝกหั ดและทบทวนบทเรียนที่ เรียนจบแลว ครูจ ะใหนั ก เรียนทุ กคน ทำแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที
คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม ที่เรียกวา กลุมสัมฤทธิ์ (Achievement Division)
สิริพร ทิพยคง ไดสรุปการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (สิริพร ทิพยคง, 2545 : 155-161) ไววา Robert
Slavin แหงมหาวิทยาลัย John Hopkins เปนผูพัฒนา STAD ขึ้น ซึ่งสามารถนำ STAD มาใชในการเรียนการสอนใน
ปจจุบันได โดยใชหนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตรที่มีอยูแลว และไมตองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในหนังสือแบบเรียน
ครูผูสอนเพียงแตเตรียมใบงาน และแบบทดสอบยอยเทานั้น ซึ่ง STAD มีองคประกอบ 5 ประการ คือ
1. การนำเสนอสิ่งที่ตองเรียน (Class Presentation) ครูเปนผูนำเสนอสิ่งที่นักเรียนตองไมวาจะเปน มโนมติ
ทักษะการคิด กระบวนการ โดยครูอาจจะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต อธิบ าย และแสดงเหตุผ ล ใชค ำถาม
ทดลอง อุปนัย เปนตน
2. การทำงานเปนกลุม (Teams) ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียน ประมาณ
4-5 คน ที่มีความสามารถแตกตางกันทั้งเพศชายและเพศหญิง หลังจากที่ครูจัดกลุมเสร็จ เรียบรอยแลว ครูตองชี้แจงให
นักเรียนในแตละกลุมทราบบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมวานักเรียนตอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรวมกัน
อภิปรายปญหารวมกัน ตรวจสอบคำตอบของงานที่ไดรับมอบหมาย และ แกไขคำตอบรวมกัน สมาชิกทุกคนในกลุม
ตองทำงานใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดความรู ตองใหกำลังใจตลอดจน สามารถทำงานรวมกันได แลวครูแจกใบงานใหนักเรียน
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แตละกลุมทำ โดยใบงานที่ครูเตรียมมานั้นเปน คำถามที่ สอดคลองกั บวัตถุป ระสงคของบทเรียน และครูควรบอก
นักเรียนวาใบงานนี้ออกแบบมาเพื่อใหนักเรียนชวยกัน ตอบคำถาม เปนการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบยอย ขอให
สมาชิกทุกคนชวยกันตอบคำถามทุกคำถาม
สำหรับการกระตุนใหสมาชิกแตละคนในกลุมมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนั้น มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สมาชิ ก ในกลุ ม ต อ งแน ใจวาสมาชิ ก แต ล ะคนในกลุ ม สามารถตอบคำถามแต ล ะข อ ได อ ยา ง
ถูกตอง
2.2 สมาชิกในกลุมตองชวยกันตอบคำถามทุกขอใหได โดยไมตองขอความชวยเหลือจาก เพื่อนนอก
กลุม หรือถาจำเปนที่ตองขอความชวยเหลือจากครู ก็ใหขอความชวยเหลืออยางนอยที่สุด
2.3 สมาชิกในกลุมตองแนใจวา สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถอธิบายคำตอบแตละขอได
3. การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากที่นักเรียนในแตละกลุมทำงานเสร็จเรียบรอยแลวครูก็ทำการ ทดสอบ
ยอย โดยให นักเรียนตางคนตางทำแบบทดสอบ เพื่อเปนการประเมิน ความรูที่นักเรียนไดเรียนมา วิธีการนี้จะชวย
กระตุนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
4. คะแนนพัฒ นาการของนักเรียนแตละคน (Individual Improvement Score) คะแนนพัฒ นาการ ของ
นักเรียนจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทำงานหนักมากขึ้นในการทดสอบแตละครั้งครูจะมีคะแนนฐาน (Base Score) ซึ่ง
เปนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบยอยที่ผานมากอนใช STAD และคะแนน พัฒนาการของนักเรียนแต
ละคนหาไดจากความแตกตางระหวางคะแนนฐาน (คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบยอย ที่ผานมากอนการใช STAD) กับ
คะแนนที่นักเรียนสอบไดจากการทดสอบยอยหลังจากการเรียนแบบรวมมือ (STAD) สวนคะแนนของกลุม (Team
Scores) หาไดจากการหาคะแนนเฉลี่ย โดยการรวมคะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนทุกคนในกลุม แลวหารดวยจำนวน
สมาชิกในกลุมแตละกลุม
5. การรับ รองผลงานของกลุ ม (Team Recognition) เป น การประกาศคะแนนกลุ มให แ ตล ะกลุ ม ทราบ
พรอมใหคำชมเชย หรือใหประกาศนียบัตร หรือใหรางวัลกับกลุมที่มีพัฒนาการของกลุมสูงสุด และครู ควรชี้แจงกับ
นักเรียนวาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมีความสำคัญเทาเทียมกับคะแนนที่นักเรียนแต ละคนไดรับจากการ
ทดสอบ
สรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นั้น เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น
เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคนมีโอกาสได พัฒนาศักยภาพของตนเอง
สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ สามัคคี และสรางแรงจูงใจในการเรียน ลดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน เนื่องจากทั้ง
กลุมมีเปาหมายเดียวกันและทุกคนในกลุมสามารถทำประโยชนให กลุมได ความสำเร็จรายบุคคลจะเปนความสำเร็จ
ของกลุมดวย ทุกคนจะกระตือรือรนในการเรียนรู กอใหเกิด ความสำเร็จตอกลุมและตอตนเองในที่สุด
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชาการ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 3 หองเรียน รวม 85 คน โรงเรียนพระ
ยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดแบบคละความสามารถ
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 30 คน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ที่ เรียนวิช าภาษาอังกฤษพื้ น ฐาน เลือกโดยวิธีการแบบสุมมาแบบกลุม (Cluster
Random Sampling)
2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลอง (Experimental Research) One Group Pre-test Posttest Design โดยมีลักษณะการทดลอง โดยมีการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
การสุม
กลุม
ทดสอบกอน
สิ่งทดลอง
E
O1
X

ทดสอบหลัง
O2

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 5 ชนิด ประกอบดวย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู 5 เรื่อง จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3.3 แบบประเมินความสามารถดานการพูด แบบ speaking Rubric 5 ดาน 4 ระดับ จำนวน 1 ขอ
ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ Rating Scale 5 ระดับ จำนวน 15 ขอ
4. การเก็บรวมรวมขอมูล
การเก็ บ รวมรวมข อ มู ล การวิ จั ย การจั ด การเรี ย นรูแ บบกลุ ม ร ว มมื อ เทคนิ ค STAD เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถดานฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดดำเนินการ
ตามลำดับ ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการสรางเครื่องมืองานวิจัย
4.2 แตงตั้งผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน โดยแบงเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
2 ทาน ดานวิจัย 1 ทาน และดานเนื้อหา 2 ทาน
4.3 สรางเครื่องมืองานวิจัยตามแนวคิด และทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษา ซึ่งประกอบดวย
4.3.1 แผนการจัดการเรียนรู 5 เรื่อง จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง
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4.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
4.3.3 แบบประเมินวัดความสามารถดานการพูด ภาษาอังกฤษใชแบบทดสอบปากเปลา
(Oral Test) จำนวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
4.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ Rating Scale 5 ระดับ จำนวน 15 ขอ
4.4 นำเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และแกไขกอนนำสง
ผูเชี่ยวชาญ
4.5 นำเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่แกไขโดยสมบูรณสงผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาคาคุณภาพ IOC
ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.6 นำเครื่องมือที่ผานการหาคาคุณภาพ IOC มาวิเคราะห และปรับปรุงแกไข
4.7 นำเครื่องมือแบบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษไปทดลองใช Try Out
กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 จำนวน 27 คน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ที่เคย
ผานการจัดการเรียนรูในเนื้อหาการวิจัยมากอน
4.8 นำผลการแบบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษมาวิเคราะห หาความยาก
งาย อำนาจจำแนก
4.9 ทดสอบก อ นเรี ย นนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/1 จำนวน 30 คน ด ว ยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20ขอ ใชทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน
4.10 ทดสอบกอนเรียนนั กเรียนชั้น มั ธยมศึกษาปที่ 3/1 จำนวน 30 คน ดว ยแบบประเมิน วัด
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) จำนวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน
4.11 ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่ ว โมง แก นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3/1 จำนวน 30 คน 5 เรื่อง ซึ่งเก็บคะแนนกระบวนการ (E1) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นในแต
ละหนวยการเรียนรู
4.12 ทดสอบหลั งเรีย นนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3/1 จำนวน 30 คน ด วยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใชทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน
4.13 ทดสอบหลั งเรียนนั ก เรียนชั้น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3/1 จำนวน 30 คน ด วยแบบประเมิ น วัด
ความสามารถดานการพูด ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) จำนวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน
4.14 นำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตามวัตถุประสงคงานวิจัย
4.15 สรุปผลงานวิจัย และอภิปรายผล
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5. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานฟงและการพู ดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดประยุกตโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ โดยไดดำเนินการ ดังนี้
5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
5.2 วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5.3 วิเคราะห เปรียบเที ยบความสามารถดานการฟ ง และการพู ดภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
5.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูความสามารถดานการฟง
และการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยการจัดการเรียนรู ผูวิจัยใชสถิติ ดังนี้
6.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ
หาความเที่ ยงตรง (Validity) ของความเหมาะสมแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟงและการพูดโดยใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC (ไพศาล วรคำ, 2552 : 25) ดังนี้
IOC =
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง
R แทน คะแนนระดับความสอดคลองที่ผูเชี่ยวชาญแตละคน
ประเมินในแตละขอ
n แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอนั้น
6.2 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 โดยการประเมินจากคะแนนระหวาง
เรียน (ทัชสน พฤฒเศรณี, 2559 : 1) ดังนี้
E1 =
เมื่อ E1

100
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน
แทน คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียน ของนักเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มที่เก็บระหวางเรียน
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E2 =

100

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนหลังจาก
เรียนจบ
แทน คะแนนเฉลี่ยสอบของนักเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของการสอบ
6.3 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สถิติพื้นฐาน ไดแก
1) การคำนวณหาคารอยละ (ไพศาล วรคำ, 2559 : 321)
เมื่อ E2

รอยละ = ×100
เมื่อ f แทน ความถี่ของรายการที่สนใจ
n แทน จำนวนทั้งหมด
2) การคำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 323)
=
เมื่อ

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน คะแนนของคนที่ i
n แทน จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง

6.4 สถิติใชทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (Dependent Samples
t-test) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 350) ดังนี้
t=
เมื่อ

t

n

แทน
แทน
แทน
แทน
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; df = n-1
สถิติทดสอบที
ผลตางเฉลี่ยของคูคะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคูคะแนน
เปนจำนวนคูคะแนน หรือขนาดกลุมตัวอยาง

สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและทดลองใชตามลำดับขั้นตอนทั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เปนผลมาจากการดำเนินการเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมกับเวลาในการดำเนินการ และนำมา
วิเคราะหเปนลำดับ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2.เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
3. เพื่ อเปรียบเที ยบความสามารถด านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด า นการฟ ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบกลุ ม ร ว มมื อ เทคนิ ค STAD เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถดานฟง และการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อภิปรายผลได
ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพู ด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิ 75.67/75.48 หมายความวานักเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยจากการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถดานฟง และการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้อาจเปนผลจากการที่นักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจาก
พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยังกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคล
เปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะ
ของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคนสามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้ง
ยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไม
เกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรูความสามารถที่ถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากทั้งกลุมไดกำหนดและมีจุดมุงหมายเดียวกันและทุกคนภายในกลุมสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันตามแต
ความสามารถและความถนัดของผูเรียนภายในกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวนาถ ศรีโสภา (2560) ไดวิจัย
เรื่อง การพัฒ นาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก การวิจัยครั้งนี้มีผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูคำศัพท
ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก มีประสิทธิภาพเทากับ 75.06/72.22 สรุป
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ไดวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่สมมุติฐานที่ตั้งไว 70/70 สอดคลองกับงานวิจัยของ จิระศักดิ์ มะลิซอน
(2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD โดยใชคะแนนระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ (E1 /E2 )
80/80 เทากับ 80.25 / 82.16 ซึงเปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยไดตั้งไว
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดานการฟง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการฟงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเปนผลจากการที่นักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมให
นักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยัง
กระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนา
ทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคน
สามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการ
ทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรู
ความสามารถที่ถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย เยาวนาถ
ศรีโสภา (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒ นาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจ กรรมการเรี ย นรู แ บบร วมมื อ เทคนิ ค STAD ประกอบแบบฝ ก กลุ ม ตั วอยา งที่ ใช ในการวิ จัย ได แ ก นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน
ผลการวิจัย นักเรียนที่เรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จิระศักดิ์ มะลิซอน
(2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกอนเรียน
กับหลังเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ.01
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดานการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการพูดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้อาจเปนผลจากการที่นักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมให
นักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยัง
กระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนา
ทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคน
สามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการ
ทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรู
ความสามารถที่ถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัย เยาวนาถ ศรีโสภา (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2559 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 20 คน ผลการวิ จั ย นั ก เรี ย นที่ เรีย น โดยใช กิ จ กรรมการเรีย นรู แ บบร วมมื อ เทคนิ ค STAD
ประกอบแบบฝ ก มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหลั งเรีย นสู งกวาก อ นเรีย นอย างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัย จิระศักดิ์ มะลิซอน (2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบ
กลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกอนเรียนกับหลังเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( =
4.43, S.D. = 1.20) ทั้งนี้อาจเปนผลจากการที่นักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
เนื่องจากชวยสงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักเรียนแลว ยังกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของ
กลุมดวย เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของความเปนผูนำ
และผูตาม ผูเรียนทุกคนสามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสงเสริมใหเห็น
ถึงความสำคัญในการทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ
สามารถนำความรูความสามารถที่ถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เยาวนาถ ศรี โสภา (2560) ได วิจั ยเรื่อง การพั ฒ นาการเรียนรูค ำศั พ ท ภ าษาอั งกฤษของนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นท า ขอนยางพิ ท ยาคม จั ง หวั ด
มหาสารคาม จำนวน 20 คน ผลการวิจั ย พบวา นั ก เรียนมี ค วามพึ งพอใจตอการเรียนรูค ำศัพ ทภ าษาอังกฤษโดย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝกโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S = 0.14)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนแบงกลุมคละความสามารถ
คือ สมาชิกในกลุมจะ ประกอบไปดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ สูง ปานกลาง และตองพัฒนา ซึ่ง
จะมีปญหาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยูในระดับตองพัฒนาจะไมคอยสนใจ
รวมในกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นครูคอยใหการชวยเหลือพรอมทั้งกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนศึกษาหาคำตอบดวนตนเอง โดยใชคำถามเปนสิ่งเรากระตุนใหศึกษาคำตอบ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ในการวิจัยครั้งตอไปควรที่จะนำรูปแบบหลักการจิตวิทยา เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
พัฒนาในการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
(2) การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู สามารถประยุกตใชใน
เนื้อหา หรือรายวิชาอื่นได
(3) การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD เหมาะสมสำหรับกลุมนักเรียนที่คละความสามารถ ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายที่มีความสามารถที่เกง ปานกลาง และออนความสามารถ
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