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การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถดานฟง 
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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถดานการพูด ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 

STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 หองเรียน จำนวน 30 คน เลือกโดยวิธีการสุมแบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการฟง จำนวน 20 ขอ แบบประเมินความสามารถดานการพูด และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

จำนวน 15 ขอ สถิติท่ีใชประกอบดวย หาความเท่ียงตรง การหาอำนาจจำแนก การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

E1 และ E2 การคำนวณหาคารอยละ การคำนวณหาคาเฉลี่ย การคำนวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ

แตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (t-test) 

 ผลการวิจัยพบวา 1)กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรม

การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิ 75.67/75.48 ซ่ึงเปนไปตาม

เกณฑ 75/75  2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช

กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการฟงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 3) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
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โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการพูดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4)นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 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 

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาตินั้นๆ ยังเปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมและประเทศชาติ ไดอยางสันติสุข และยังเปน

เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการใชแสวงหาคนควาความรู ประสบการณ จากแหลงขอมูลสาระสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู

ความคิดวิจารณ การสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและความเจริญกาวหนา ซ่ึงจําเปนอยางย่ิงท่ี

มนุษยตองอาศัยภาษาติดตอสื่อสาร ถาหากขาดสาระสําคัญแลวมนุษยคงไมสามารถรวมกันเปนสังคมได ดวยเหตุนี้ 

ภาษาจึงเปนเคร่ืองมือทางสังคมในการติดตอสื่อสารใหเขาใจ สําหรับทักษะภาษาท่ีมนุษยชาติตางๆ ใชในการ

ติดตอสื่อสาร ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบันนี้จึงเปนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะในการดํารงชีวิต ซ่ึง

สอดคลองกับวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในปจจุบัน 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด จะเห็นไดจากไดกําหนดให

มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้นอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กําหนดใหนักเรียนไดเรียนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ โดยมุงหวังใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปน

เคร่ืองมือในการสื่อสาร การประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม สรางศักยภาพ

นักเรียนใหมีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีวัฒนธรรมในการใชภาษาอังกฤษในการถายทอด

ความรูสึกและทัศนะของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดรวมไปถึง

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนไทยยังไมประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

เทาท่ีควร อันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ท้ังจากครูผูสอน ผูเรียน และสิ่งแวดลอม ดังท่ี ประเทือง ใจหาญ (2546 : 

3) ไดกลาวถึงปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา ครูเนนการฝกซ้ําๆ ในคําในประโยค ทําใหนาเบื่อ 

ไมจูงใจ และไมเกิดการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในสถานการณใหม ครูไมไดพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาท่ีเกิดข้ึนภายใน

ตัวของผูเรียน และครูมักจะแกไขขอผิดพลาดในการใชภาษาของผูเรียนมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงเปาหมายของการ

เรียนรูและการสื่อความหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ เกษศิรินทร อวนภักดี (2548 : 6) ท่ีกลาววา ความสามารถในเรียน

ภาษาอังกฤษท่ีตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด มีสาเหตุมาจากครูผูสอนใชวิธีสอนแบบเดิม การจัดการเรียนการสอนยึดตํารา

เรียนเปนหลัก และยึดครูเปนศูนยกลางผูเรียนไมมี โอกาสไดปฏิบัติจริงหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน

ขาดทักษะในการนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร ขาดความกระตือรือรน ตลอดจนสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูผูสอนไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และไมกระตุนใหผูเรียนเรียนอยาง

สนุกสนาน จึงยากท่ีจะเกิดการเรียนรูและทําใหมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

พระยืนวิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 พบวามีนักเรียนกลุมเกงและกลุมออน ท่ีสามารถจําแนกกลุมได

อยางชัดเจน ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียนกลุมออน คิดเปนรอยละ 80 ของหองเรียน ทําใหการจัดการเรียนรูแบบท่ัวไป 
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เชน การบรรยายหรือยกตัวอยาง ทําใหผูเรียนกลุมเกงเกิดการเรียนรูแตไมสามารถสรางกระบวนการการเรียนรูใหเกิด

ขึ้นกับกลุมออนได เปนผลทําใหเกิดคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ยัง

ประสบปญหาดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน กลาวคือ นักเรียนฟงเนื้อหาท่ีครูสอนยังไมเขาใจ ไมสามารถ

โตตอบไดอยางคลองแคลว อีกท้ังนักเรียนยังขาดความม่ันใจในการพูด โดยพิจารณาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ัวประเทศอยูในระดับไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร จากผลคะแนนสอบวิชา

ภาษาอังกฤษของสถาบันทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน คะแนนเฉลี่ย คือ 39.45 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีต่ํา ดังนั้น

ความสามารถในการฟงและการพูด จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูเปนอยางมาก เนื่องจากจะทําใหมีความเขาใจ

ในการสื่อสารไดดีย่ิงขึ้นจากจุดประสงคจากสิ่งท่ีผูสงสารไปยังผูรับสาร ผานสื่อตางๆ รวมถึงการใหความสนใจและเอาใจ

ใสตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง ท้ังนี้เพ่ือเปนการปลูกฝง การสรางพ้ืนฐานท่ีดีดาน

ความรูและการฟงและการพูด การใชภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง  

การเรียนแบบรวมมือ จัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพได การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีอยูหลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือท่ีจะชวยให 

นักเรียนไดชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหความสําคัญกับท้ังการรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุม การจัดการ

เรียนรูแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการจัดการเรียนรู

ใหผูเรียนเรียนเปนกลุมยอย 3–6 คน สมาชิกมีความแตกตางกันทางดานความสามารถ ทางการเรียน คือ แบงกลุม

นักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออน เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันภายใน

กลุม ชวยกันวิเคราะหและแกไขปญหารวมกัน เปนการทําใหนักเรียนกลาท่ีจะแสดงออกเพราะอยูในวัยเดียวกัน ทําให

บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุขซ่ึงลักษณะเดนของ

วิธีการสอนแบบรวมมือ คือ เนนเรื่องความรวมมือรวมแรงกันระหวางสมาชิกกลุมในกลุมทุกคน กําหนดความสําเร็จของ

กลุม กําหนดหนาท่ีของบุคคลท่ีจะเรียนรูกระบวนการแกปญหาจากกิจกรรมตางๆ รวมกัน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุม

ทุกคน จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูสิ่งท่ีครูสอนเพ่ือชวยเพ่ือนท่ีอยูในกลุมเดียวกัน เพ่ือจะไดรับ 

ความสําเร็จรวมกัน และขอดีของการเรียนแบบรวมมือ STAD คือ 1) ผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตนเองและกลุม

รวมกับเพ่ือนสมาชิก 2) สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู 3) สงเสริมใหผูเรียนผลัดกันเปน

ผูนํา ผูเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคม 4) ผูเรียนมีความต่ืนเตนสนุกกับการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 38) 

ถือวาเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดแสดงศักยภาพของตนโดยไมตองผานครูผูสอน เชน 

นักเรียนท่ีเรียนเกงอธิบายใหกับนักเรียนออนใหเขาใจ ถือวาเปนการแสดงศักยภาพทางภาวะผูนําของนักเรียนท่ีเรียน

เกงไดดวย เนื่องจากนักเรียนท่ีเรียนเกงบางคนยังขาดความม่ันใจในตัวเอง 
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จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถดานการฟงและการ

พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ในการพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีพ้ืน

ฐานความรูแตกตางกันได แลกเปลี่ยนชวยเหลือซ่ึงกันและกันผานกระบวนการกลุม โดยมีการวางแผนและดําเนินการ

แกปญหาอยางเปนข้ันตอน เพ่ือนําไปสูการใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป อีกท้ังเปนแนวทางในการสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนวิซาภาษาอังกฤษ

อยางมีประสิทธิภาพในระดับชั้นตอไป และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการ

เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนำเสนอตามหัวขอ ดังนี้  

ความสามารถดานการฟง เปนทักษะท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงในการสื่อสารเพราะการฟงนั้นมีสวนเกี่ยวของ

กับชีวิตประจำวันมาก จะเห็นไดวามีการสนทนานั้น ผูฟงจะตองฟงขอมูลใหเขาใจเพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารไดอยาง

ถูกตอง ซ่ึงผูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถดานการฟงและสามารถนำไปใชรวมกับทักษะการพูด การอาน 

และการเขียน ตามลำดับ โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงไว ดังนี้ 

วิดโดวสัน (Widdowson, 1983 : 14) ไดกลาวถึงการฟงวา การฟง (Listening) หมายถึง ความสามารถท่ีจะ

เขาใจประโยคหนึ่งประโยคใดโดยเฉพาะ สัมพันธกับประโยคอ่ืนท่ีพูดไปแลวอยางไร และเขาใจวาประโยคดังกลาวมี

หนาท่ีอยางไรในการสื่อสาร ซ่ึงการฟงแบบนี้ผูฟงจะเลือกจำเฉพาะแตท่ีสัมพันธ หรือตรงกับจุดประสงคในการฟง และ

จะไมสนใจตอสิ่งท่ีไมตองการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การฟง หมายถึง ความสามารถท่ีผูฟงเขาใจวาประโยคนั้นๆ 

เกี่ยวของกับสิ่งท่ีพูดไปแลวอยางไร และมีหนาท่ีในการสื่อสารอยางไร ในชั้นนี้ผูตึงตองเลือกสิ่งท่ีเกี่ยวของกับ

วัตถุประสงคของผูฟงเอง และกัดสวนท่ีไมเกี่ยวของออกไป 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การฟง คือ ความสามารถในการรับรูและเขาใจประโยคใดประโยคหนึ่งท่ีสัมพันธกับ

ประโยคอ่ืนๆ ท่ีไดยิน จากการฟงบทสนทนาในสถานการณตางๆ โดยสามารถฟงเพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมาย 
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และประมวลผลท่ีฟงนำมาติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนได โดยวัดจากแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกวัดความสามารถ

ดานการฟง  

ความสามารถดานการพูด 

นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายทาน ไดใหความหมายของการพูด ไว

ดังนี้ 

Paulston, Christina Bralt (1978 : 56-57)  ไดกลาววา การพูด หมายถึง การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขาวสารตางๆ ระหวางบุคคลต้ังแต 2 คนซ่ึงมีท้ังผูพูดและผูฟง ผูพูดจำเปนตองใหผูฟงเขาใจความหมายท่ีผูพูดตองการ

จะสื่อ ดังนั้นผูพูดจำเปนตองพูดใหถูกตองตามหลักภาษา ใชคำพูดใหเหมาะสมกับผูฟง รวมท้ังพูดใหถูกสถานการณ 

และถูกเวลา ผูพูดนอกจากจะพูด ไดถูกตองแลวจำเปนตองแสดงอากัปกริยา (Nonverbal Behavior) ใหสอดคลองกับ

กำพูด และในทำนองเตียวกันผูพูดตองสังเกตและเขาใจความรูสึกของผูฟงดวย 

สรุปไดวา การพูด คือ ความสามารถในการพูดติดตอสื่อสารตามสถานการณตางได ซ่ึงสามารถพูดคำศัพท

เกี่ยวกับขาว โฆษณา สำนวน และประโยค สามารถนำมาพูดติดตอสื่อสารใหถูกตอง (accuracy) และคลองแคลว 

(fluency) ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบกอนและหลังการใชกิจกรรมวัดความสามารถดานการพูด 

การจัดการเรียนรูแบบ STAD 

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

สลาวิน (Slavin, 1989 : 87 อางถึงใน จิรากร สำเร็จ, 2551 : 32) กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุมสัมฤทธิ์

ไววา เปนการจัดสมาชิกกลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพศ โดยครูจะทำการ

เสนอบทเรียนใหนักเรียนท้ังชั้นกอน แลวใหแตละกลุมทำงานตามท่ีกำหนดไวใน แผนการสอนเม่ือสมาชิกกลุมชวยกัน

ทำแบบฝกหัดและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนจบแลว ครูจะใหนักเรียนทุกคน ทำแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที 

คะแนนท่ีไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม ท่ีเรียกวา กลุมสัมฤทธิ์ (Achievement Division)  

สิริพร ทิพยคง ไดสรุปการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (สิริพร ทิพยคง, 2545 : 155-161) ไววา Robert 

Slavin แหงมหาวิทยาลัย John Hopkins เปนผูพัฒนา STAD ขึ้น ซ่ึงสามารถนำ STAD มาใชในการเรียนการสอนใน

ปจจุบันได โดยใชหนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตรท่ีมีอยูแลว และไมตองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในหนังสือแบบเรียน 

ครูผูสอนเพียงแตเตรียมใบงาน และแบบทดสอบยอยเทานั้น ซ่ึง STAD มีองคประกอบ 5 ประการ คือ  

1. การนำเสนอสิ่งท่ีตองเรียน (Class Presentation) ครูเปนผูนำเสนอสิ่งท่ีนักเรียนตองไมวาจะเปน มโนมติ 

ทักษะการคิด กระบวนการ โดยครูอาจจะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต อธิบาย และแสดงเหตุผล ใชคำถาม 

ทดลอง อุปนัย เปนตน  

2. การทำงานเปนกลุม (Teams) ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียน ประมาณ 

4-5 คน ท่ีมีความสามารถแตกตางกันท้ังเพศชายและเพศหญิง หลังจากท่ีครูจัดกลุมเสร็จ เรียบรอยแลว ครูตองชี้แจงให

นักเรียนในแตละกลุมทราบบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุมวานักเรียนตอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เรียนรวมกัน 

อภิปรายปญหารวมกัน ตรวจสอบคำตอบของงานท่ีไดรับมอบหมาย และ แกไขคำตอบรวมกัน สมาชิกทุกคนในกลุม

ตองทำงานใหดีท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความรู ตองใหกำลังใจตลอดจน สามารถทำงานรวมกันได แลวครูแจกใบงานใหนักเรียน
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แตละกลุมทำ โดยใบงานท่ีครูเตรียมมานั้นเปนคำถามท่ี สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และครูควรบอก

นักเรียนวาใบงานนี้ออกแบบมาเพ่ือใหนักเรียนชวยกัน ตอบคำถาม เปนการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบยอย ขอให

สมาชิกทุกคนชวยกันตอบคำถามทุกคำถาม 

สำหรับการกระตุนใหสมาชิกแตละคนในกลุมมีความรับผิดชอบซ่ึงกันและกันนั้น มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 สมาชิกในกลุมตองแนใจวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถตอบคำถามแตละขอไดอยาง 

ถูกตอง  

2.2 สมาชิกในกลุมตองชวยกันตอบคำถามทุกขอใหได โดยไมตองขอความชวยเหลือจาก เพ่ือนนอก

กลุม หรือถาจำเปนท่ีตองขอความชวยเหลือจากครู ก็ใหขอความชวยเหลืออยางนอยท่ีสุด  

2.3 สมาชิกในกลุมตองแนใจวา สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถอธิบายคำตอบแตละขอได  

3. การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากท่ีนักเรียนในแตละกลุมทำงานเสร็จเรียบรอยแลวครูก็ทำการ ทดสอบ

ยอย โดยใหนักเรียนตางคนตางทำแบบทดสอบ เพ่ือเปนการประเมินความรูท่ีนักเรียนไดเรียนมา วิธีการนี้จะชวย

กระตุนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

4. คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน (Individual Improvement Score) คะแนนพัฒนาการ ของ

นักเรียนจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทำงานหนักมากข้ึนในการทดสอบแตละคร้ังครูจะมีคะแนนฐาน (Base Score) ซ่ึง

เปนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดจากการทดสอบยอยท่ีผานมากอนใช STAD และคะแนน พัฒนาการของนักเรียนแต

ละคนหาไดจากความแตกตางระหวางคะแนนฐาน (คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบยอย ท่ีผานมากอนการใช STAD) กับ

คะแนนท่ีนักเรียนสอบไดจากการทดสอบยอยหลังจากการเรียนแบบรวมมือ (STAD) สวนคะแนนของกลุม (Team 

Scores) หาไดจากการหาคะแนนเฉลี่ย โดยการรวมคะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนทุกคนในกลุม แลวหารดวยจำนวน

สมาชิกในกลุมแตละกลุม  

5. การรับรองผลงานของกลุม (Team Recognition) เปนการประกาศคะแนนกลุมใหแตละกลุม ทราบ 

พรอมใหคำชมเชย หรือใหประกาศนียบัตร หรือใหรางวัลกับกลุมท่ีมีพัฒนาการของกลุมสูงสุด และครู ควรชี้แจงกับ

นักเรียนวาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมีความสำคัญเทาเทียมกับคะแนนท่ีนักเรียนแต ละคนไดรับจากการ

ทดสอบ  

สรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นั้น เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน

เพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะของผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคนมีโอกาสได พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ สามัคคี และสรางแรงจูงใจในการเรียน ลดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน เนื่องจากท้ัง

กลุมมีเปาหมายเดียวกันและทุกคนในกลุมสามารถทำประโยชนให กลุมได ความสำเร็จรายบุคคลจะเปนความสำเร็จ

ของกลุมดวย ทุกคนจะกระตือรือรนในการเรียนรู กอใหเกิด ความสำเร็จตอกลุมและตอตนเองในท่ีสุด 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชาการ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 3 หองเรียน รวม 85 คน โรงเรียนพระ

ยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ซ่ึงมีการจัดแบบคละความสามารถ 

    1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 30 คน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เลือกโดยวิธีการแบบสุมมาแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการทดลอง (Experimental Research) One Group Pre-test Post-

test Design โดยมีลักษณะการทดลอง โดยมีการวิจัย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design  

การสุม กลุม ทดสอบกอน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 

- E O1 X O2 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 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   

การเก็บรวมรวมขอมูลการวิจัยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดดำเนินการ

ตามลำดับ ดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการสรางเครื่องมืองานวิจัย  

4.2 แตงต้ังผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน โดยแบงเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2 ทาน ดานวิจัย 1 ทาน และดานเนื้อหา 2 ทาน 

4.3 สรางเครื่องมืองานวิจัยตามแนวคิด และทฤษฎีท่ีผูวิจัยไดศึกษา ซ่ึงประกอบดวย  

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 นำเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และแกไขกอนนำสง 

ผูเชี่ยวชาญ 

4.5 นำเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยท่ีแกไขโดยสมบูรณสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินหาคาคุณภาพ IOC 

ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4.6 นำเครื่องมือท่ีผานการหาคาคุณภาพ IOC มาวิเคราะห และปรับปรุงแกไข 

4.7 นำเคร่ืองมือแบบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษไปทดลองใช Try Out 

กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 จำนวน 27 คน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ท่ีเคย

ผานการจัดการเรียนรูในเนื้อหาการวิจัยมากอน  

4.8 นำผลการแบบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษมาวิเคราะห หาความยาก 

งาย อำนาจจำแนก 

4.9 ทดสอบกอนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน ดวยแบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20ขอ ใชทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน 

4.10 ทดสอบกอนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน ดวยแบบประเมินวัด

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) จำนวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

4.11 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง แกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน 5 เร่ือง ซ่ึงเก็บคะแนนกระบวนการ (E1) เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นในแต

ละหนวยการเรียนรู 

4.12 ทดสอบหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน ดวยแบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใชทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน 

4.13 ทดสอบหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน ดวยแบบประเมินวัด

ความสามารถดานการพูด ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) จำนวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

4.14 นำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตามวัตถุประสงคงานวิจัย  

4.15 สรุปผลงานวิจัย และอภิปรายผล 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

259 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ดานฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดประยุกตโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ โดยไดดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

5.2 วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

5.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูความสามารถดานการฟง

และการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยการจัดการเรียนรู ผูวิจัยใชสถิติ ดังนี้ 

6.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ  

       หาความเท่ียงตรง (Validity) ของความเหมาะสมแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการฟงและการพูดโดยใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC (ไพศาล วรคำ, 2552 : 25) ดังนี้ 

IOC =  

เม่ือ  IOC    แทน ดัชนีความสอดคลอง 

R      แทน คะแนนระดับความสอดคลองท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคน                 

               ประเมินในแตละขอ 

n      แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินความสอดคลองในขอนั้น 

  6.2 สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

    การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 โดยการประเมินจากคะแนนระหวาง

เรียน (ทัชสน พฤฒเศรณี, 2559 : 1) ดังนี้ 

E1 =  100 

เม่ือ    E1       แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

      แทน  คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียน ของนักเรียนท้ังหมด 

      แทน  คะแนนเต็มท่ีเก็บระหวางเรียน 
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E2 =  100 

เม่ือ    E2       แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนหลังจาก      

                                       เรียนจบ 

      แทน  คะแนนเฉลี่ยสอบของนักเรียนท้ังหมด 

      แทน  คะแนนเต็มของการสอบ 

6.3 สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

    สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

    1) การคำนวณหาคารอยละ (ไพศาล วรคำ, 2559 : 321) 

      รอยละ =  ×100 

     เม่ือ f แทน ความถี่ของรายการท่ีสนใจ 

             n แทน จำนวนท้ังหมด 

    2) การคำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 323) 

       =  

     เม่ือ    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

                แทน  คะแนนของคนท่ี i 

               n    แทน จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง 

6.4 สถิติใชทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (Dependent Samples 

t-test) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 350) ดังนี้ 

      t =  ; df = n-1 

    เม่ือ t แทน สถิติทดสอบที 

      แทน ผลตางเฉลี่ยของคูคะแนน 

      แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคูคะแนน 

     n แทน เปนจำนวนคูคะแนน หรือขนาดกลุมตัวอยาง 
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สรุปผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและทดลองใชตามลำดับขั้นตอนท้ังนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีเปนผลมาจากการดำเนินการเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมกับเวลาในการดำเนินการ และนำมา

วิเคราะหเปนลำดับ ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการ

เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

อภิปรายผล  

จากการวิจัย เร่ืองการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานฟง และการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อภิปรายผลได

ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิ 75.67/75.48 หมายความวานักเรียนไดคะแนน

เฉลี่ยจากการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถดานฟง และการ

พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ท้ังนี้อาจเปนผลจากการท่ีนักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ

เทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจาก

พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยังกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคล

เปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะ

ของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคนสามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ัง

ยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไม

เกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรูความสามารถท่ีถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากท้ังกลุมไดกำหนดและมีจุดมุงหมายเดียวกันและทุกคนภายในกลุมสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามแต

ความสามารถและความถนัดของผูเรียนภายในกลุม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวนาถ ศรีโสภา (2560) ไดวิจัย

เร่ือง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก การวิจัยคร้ังนี้มีผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูคำศัพท

ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก มีประสิทธิภาพเทากับ 75.06/72.22 สรุป
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ไดวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีสมมุติฐานท่ีต้ังไว 70/70 สอดคลองกับงานวิจัยของ จิระศักด์ิ มะลิซอน 

(2561) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารแบบกลุม

รวมมือเทคนิค STAD โดยใชคะแนนระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ (E1 /E2 ) 

80/80 เทากับ 80.25 / 82.16 ซึงเปนไปตามเกณฑท่ีผูวิจัยไดตั้งไว  

2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดานการฟง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการฟงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้

อาจเปนผลจากการท่ีนักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมให

นักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยัง

กระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนา

ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคน

สามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ังยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการ

ทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรู

ความสามารถท่ีถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย เยาวนาถ 

ศรีโสภา (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน 

ผลการวิจัย นักเรียนท่ีเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย จิระศักด์ิ มะลิซอน 

(2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารกอนเรียน

กับหลังเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.01  

3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดานการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถดานการพูดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ท้ังนี้อาจเปนผลจากการท่ีนักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เนื่องจากชวยสงเสริมให

นักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนแลว ยัง

กระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของกลุมดวย เปนการพัฒนา

ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะของความเปนผูนำ และผูตาม ผูเรียนทุกคน

สามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ังยังสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญในการ

ทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ สามารถนำความรู

ความสามารถท่ีถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัย เยาวนาถ ศรีโสภา (2560) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จังหวัด

มหาสารคาม จำนวน 20 คน ผลการวิจัย นักเรียนท่ีเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

ประกอบแบบฝก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัย จิระศักด์ิ มะลิซอน (2561) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบ

กลุมรวมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารกอนเรียนกับหลังเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก  ( = 

4.43, S.D. = 1.20) ท้ังนี้อาจเปนผลจากการท่ีนักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD 

เนื่องจากชวยสงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือให กลุมบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากพัฒนาทักษะทาง

สังคมของนักเรียนแลว ยังกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคา ของตนเอง เนื่องจากความสำเร็จรายบุคคลเปนความสำเร็จของ

กลุมดวย เปนการพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน ท้ังในลักษณะของความเปนผูนำ 

และผูตาม ผูเรียนทุกคนสามารถใชความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ังยังสงเสริมใหเห็น

ถึงความสำคัญในการทำงานเปนกลุม และเสริมสรางแรงจูงใจตอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใหไมเกิดความนาเบื่อ 

สามารถนำความรูความสามารถท่ีถนัดในแตละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เยาวนาถ ศรีโสภา (2560) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จังหวัด

มหาสารคาม จำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษโดย

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝกโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63, S = 0.14)  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนแบงกลุมคละความสามารถ 

คือ สมาชิกในกลุมจะ ประกอบไปดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ สูง ปานกลาง และตองพัฒนา ซ่ึง

จะมีปญหาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีอยูในระดับตองพัฒนาจะไมคอยสนใจ

รวมในกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นครูคอยใหการชวยเหลือพรอมท้ังกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เนื่องจาก

เปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนศึกษาหาคำตอบดวนตนเอง โดยใชคำถามเปนสิ่งเรากระตุนใหศึกษาคำตอบ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ในการวิจัยคร้ังตอไปควรท่ีจะนำรูปแบบหลักการจิตวิทยา เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 

พัฒนาในการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ใหเกิดความสมบูรณย่ิงขึ้น 

(2) การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู สามารถประยุกตใชใน

เนื้อหา หรือรายวิชาอ่ืนได 

(3) การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค STAD เหมาะสมสำหรับกลุมนักเรียนท่ีคละความสามารถ ซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายท่ีมีความสามารถท่ีเกง ปานกลาง และออนความสามารถ 
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