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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ Student Teams Achievement Division (STAD) มี
วัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) 
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X�) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และรอยละ 

ผลการวิจัย พบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑ รอยละ 70 พบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD พบวา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (X� = 4.13) 
 
คําสําคัญ : การเรียนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ/ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ/ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
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Abstract 

This research is an experimental research using Student Teams Achievement Division 
(STAD) Design model. The purpose of the research were 1) to compare English learning 
achievement in English reading skill before and after teaching with collaborative learning 
management by using STAD technique. 2) to compare English learning achievement in English 
reading skill after teaching with collaborative learning management by using STAD technique to 
the criterions and 3) to study the satisfaction of Grade 7 students toward collaborative learning 
management using STAD technique. The samples were grade 7 students, in the second semester, 
the academic year 2560 who were selected by multi-stage sampling which were cluster random 
sampling and simple random sampling, Sapphawitthayakhom School, Tak province. The 
instruments used in this research were 1) 3 lesson plans which were collaborative learning 
management by using STAD  technique 2) the test with the content about “Comparison” and 3) 
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management using STAD 
technique. Statistics used in the research include: the mean (X�), the standard deviation and the 
percentage. 

The result found that; 
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test 

showed that the achievement after using collaborative learning management using STAD 
technique is higher with significant differences at the .05 level. 

2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative 
learning management using STAD technique and the criterions 70 % showed that the learning 
achievement was higher than the criterions with the percentage 77.80 

3. The results of the study on the satisfaction of grade 7 students toward the 
cooperative learning using STAD technique in English showed that the students satisfaction were 
at a high level. (X� = 4.13) 
 
Keywords: STAD technique / collaborative learning management / English reading skill / learning 
achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  การสราง
ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรแีละความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศท่ีเปน
สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ตอเ น่ืองตั้ งแต ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผู เรียนจะมี เจตคติ ท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551)  

การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหน่ึงในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา  การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได ปญหาหน่ึงของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูท่ีตัวผูเรียน เพราะนักเรียนบางคนมี
พ้ืนฐานการอานนอย ไมมีความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน เน่ืองจากเปนวิชาท่ีตองใชความจําและทักษะมาก บางคนไม
ชอบวิชาภาษาอังกฤษเปนทุนเดิมอยูแลว ความรูของนักเรียน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสอน
นอกจากจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุม เพราะนักเรียนไม
เหมือนกัน นักเรียนท่ีเรียนเกงก็จะเรียนไดคลองแตนักเรียนท่ีเรียนออนก็จะทําไมทันเพ่ือน ซึ่งอาจจะทําใหนักเรียน  
ทอถอย (รวิพล อุนลอย, 2546) 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน  34  คน มีปญหาดานการอาน เน่ืองจากนักเรียน
อานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดนอย ไมสอดคลองกับ
แนวทางท่ีผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 

จากสภาพปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา  การ
อานเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา  ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน และท่ี
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานสูงข้ึน และรูคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ท้ังในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

นอกจากการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษแลว  ความรูสึกช่ืนชอบท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
เชนกัน เน่ืองจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันท่ีกระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในครั้งตอไปใหบรรลุผล
สําเร็จดวยดี  รวมท้ังการศึกษาในรายวิชาตางๆ  ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรยีนกับเกณฑ (รอยละ70) 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 358 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
Sampling) และการสุมแบบงาย (Simple Random)  
2. เนื้อหาและระยะเวลา 

2.1 เนื้อหา 
เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจากหนังสือ 

Motivate Student’s book 2 ซึ่งเปนหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 เรื่อง Comparison ประกอบดวยเน้ือหา  3 เรื่องดังน้ี 1) 
Positive Degree 2) Comparative Degree 3) Superlative Degree โดยใชผลการเรียนเรื่อง 
Comparison ในปการศึกษา 2559 ชวยในการเลือกเน้ือหาในการทําวิจัย 

2.2 ระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ มีดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใชเวลาในการ

สอน 6 ช่ัวโมง ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน 
ความถูกตองของตัวช้ีวัดและความสอดคลองของกิจกรรมและเน้ือหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC 
เทากับ 0.6 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 1  
ฉบับ ซึ่งมีมีความยากงายระหวาง 0.41 – 0.75  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.45 – 0.85   และคาความเช่ือมั่น  
0.89 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผานการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC เทากับ 0.8 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู โดยดําเนินการดังน้ี  
1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test)  

กับกลุมตัวอยาง 
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2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับกลุมตัวอยาง โดยใช
เวลาสอน 6 ช่ัวโมง จํานวนแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน  

3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (Post-test) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน คณะผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล

การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
1.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษอังกฤษกอนและหลัง 

เรียนดวยสถิติทดสอบที (t-test) 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล

การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนกับ 

เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
           3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน 

            3.2 หาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 4.13)    

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางภาษาท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน คือ 
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คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  13.18 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  31.12  คะแนน  และสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งไวคือ รอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดี  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการหา
คุณภาพอยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เน่ืองจาก
นักเรียนไดพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความ
มั่นใจท่ีจะอานภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได  หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพ่ือนในกลุมก็จะชวยเหลือ 
การใชการเรียนแบบรวมมือน้ีทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความรูสกึอบอุนในการเรยีนรู เน่ืองจากเพ่ือนสมาชิกจะคอย
ชวยเหลือดวยความเต็มใจและเมื่อปฏบัิติกิจกรรมไดเหมือนเพ่ือน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของ 1) พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533, อางถึงใน ระลอง  เกสร, 2545) ท่ีกลาวไววา สมาชิกกลุมใน
การเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของ
สมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม 2) จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) ท่ีกลาวถึงการเรียนรูแบบ
รวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จ
ของกลุมอยางแทจริง ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจ
ซึ่งกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีเรียนออนกวาสมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมดวย และยังสอดคลองกับผลวิจัย
ของ อามัดไญนี ดาโอะ (2553) เรื่อง ผลการเรียนแบบรวมมือตอสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากการทดสอบหลังการ
สอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  (X� = 4.13) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การ
จัดกิจกรรมมีข้ันตอนและกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความ
เหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยางดีมี
ความรูสึกชอบวิชา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รวิพล อุนลอย (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 2 ท่ีไดรับการ
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสวนใหญมีทักษะในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายดีและมีความพอใจในผลงานของกลุมด ี

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช 
1.1 การจดัการเรียนรู ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

รวมท้ังผูเรียนกับผูเรียน  
1.2 ผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคดิเห็น 

รวมท้ังมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.3 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ 
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เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆหรือระดับช้ันอ่ืนตอไป 
1.4 ควรมีการจัดกลุมผูเรยีนใหเหมาะสม โดยมีการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานนักเรียน แลวนํา 

คะแนนท่ีไดมาจัดเรียงแลวแยกผูเรียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออนใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป   

2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิค STAD เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางเรียนเกง ปานกลางและออน 
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไปดําเนินการวิจัย 

ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป 
2.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรยีนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดย 

ใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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