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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
(80/80)  กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ STAD 
จํานวน 7 แผน , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.86 
คะแนน และ 16.65  คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนพบวา  คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.65 คะแนน คิดเปนรอยละ 

83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

Abstract 

The objectives of this research were to : 1. study and compare the group behaviors and 
learning achievements of grade 11 students on the learning unit about geographical development 
and tools of geography before and after using the cooperative STAD technique for teaching, and 2. 

                                                           
1 นักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2 อาจารย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3 ครู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรยีนพรานกระตายพิทยาคม 
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compare the learning achievements from using the cooperative STAD technique with the 80% 
criterion. The sample group, selected by purposive sampling, was 37 students of grade 11. The 
research instruments were lesson plans, group working behavior observation forms, and learning 
achievement assessment from mean, standard deviation, t-test 

The research found that:  

1. The achievement of pre–studied and post-studied of grade 11 students was at 8.86 point 
and 16.65 in order, higher than the pre- test at0.5 level. 
2. The achievement of grade 11 students was at 16.65 point. The percentage was 83.24, higher than 

standard at 0.5 level.  

ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งท่ีสําคัญ  และมีความจําเปนอยางมากเพราะเปนกระบวนการท่ีมุงพัฒนาคนใหเปน
มนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ ท้ังทางดานสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เปนเครื่องมือท่ีใช
ประกอบการดําเนินชีวิต การศึกษาจะมีประสิทธิภาพน้ันตองมีแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยมีผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดของการพัฒนา ซึ่งในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง คือการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคน จึงตอง
ใหความสําคัญกับผูเรียนตั้งแตการวางรากฐาน  การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งในสภาวะ
ปจจุบันมนุษยเรามีการแขงขันสูง ดังน้ันการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีหลากหลาย และผานกระบวนการวิเคราะหท่ี
เหมาะสม ดั่งเชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี5 ไดมุงเนนใหผูเรียนเขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และ ทักษะการแสวงหาความรูอยางมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทํางานท่ีดี  
            การเรียนรูแบบรวมมือ (Student Team Achievement Division หรือ STAD)  หมายถึง การเรียนแบบ
รวมมือท่ีกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียน
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน เปนวิธีหน่ึงท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมี
สวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู 
ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และ
ทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอีก
วิธีหน่ึง จึงนับวาเปนวิธีเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบัน เพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและในปจจุบันการทํางานเปนทีม  เปนสิ่งสําคัญในโลกยุคขาวสาร การทํางานเปนทีมไดเขามามีบทบาทเปน
อยางมาก เพราะการทํางานเปนทีมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จกวาการทํางานคนเดียว เน่ืองจาก
ทุกคนมีความสามารถแตความสามารถของทุกคนมีจํากัด การนําความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิดผลงานมากข้ึน                 
และงานบางอยางตองการความคิดท่ีริเริ่มสรางสรรค การทํางานรวมกันดวยการคิดรวมกันจึงทําใหงานออกมาสําเร็จ 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวาผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
ทักษะของการทํางานเปนทีม ขาดความรวมมือในการทํางาน ไมแบงภาระงานท่ีชัดเจนและขาดความรับผิดชอบในการ
ทํางานรวมกับผู อ่ืนในทีม ทําใหงานท่ีออกมาไมประสบผลสําเร็จและงานขาดประสิทธิภาพ เมื่องานออกมาไมมี
ประสิทธิภาพยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําเน่ืองจากนักเรียนขาดการใสใจในบทเรียน  
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              จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภูมิศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร

และเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียน

พรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนาจะเปนประโยชนและ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนท่ีรูจักการรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางดี 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  หลังเรียนสูงกวาเกณฑ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

             ดานเนื้อหา 

              การศึกษาคนควาครั้งน้ี   ผูวิจัยไดใชเน้ือหา เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือ  ในการศึกษา

ภูมิศาสตร โดยจําแนกออกเปน 7 เรื่องยอย  ดังน้ี 

- พัฒนาการทางภูมิศาสตร 

- แผนท่ีและชนิดของแผนท่ี   

- องคประกอบของแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ  

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

- เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร 

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
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 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใชเทคนิคการเรยีนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมศิาสตรและ

เครื่องมือในการศึกษาภมูิศาสตร   

             ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน

การศึกษาภูมศิาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

  ดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 ช่ัวโมง  

            ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนพรานกระตาย               

พิทยาคม  ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 41 จํานวน 4 หอง รวมจํานวนนักเรียน 175 คน   

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2                             

ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีก

รูปแบบหน่ึง ท่ีมีช่ือเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง

กําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน  

 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนแตละคนซึ่งวัดไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่อง พัฒนาการทางสังคม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึน 

 3. วิชาภูมิศาสตร หมายถึง สาขาวิชาหน่ึงท่ีทําการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของ

สถานท่ีท่ีปรากฏอยูบนพ้ืนผิวโลก   เรื่องเก่ียวกับการจัดวางสิ่งตาง ๆ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ท่ีแบงแยกสิ่งหน่ึง

ออกจากสิ่งอ่ืน ๆ 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เทคนิคการจดัการเรียนรูแบบ STAD 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร             

เรื่องการพัฒนาการทางภมูิศาสตรและเครื่องมือ

ในการศึกษาภูมิศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  จํานวน 7 แผน แผนละ 1 – 2 ช่ัวโมง รวมเปน  8 ช่ัวโมง  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและ

ดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักการจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้า

กระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

1.2 ศึกษาสาระวิชาภูมศิาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                      

เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรยีนรู  ตัวช้ีวัด   

1.3 ศึกษาหนวยการเรียนรู สาระวิชาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 หนวย  เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ

เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร จํานวน 7 แผน แผนละ 1- 2 ช่ัวโมง รวมเปน 8 ช่ัวโมง 

1.4 ศึกษาวิธีเขียนแผนการเรียนรูแบบ STAD จากตํารา เอกสารงานวิจัย และ กําหนดรูปแบบการเขียน

แผนการการเรียนรูโดยมีองคประกอบ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ

แหลงความรู การวัดและประเมินผล 

1.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู นําเสนอตอผูเช่ียวชาญอีกครั้งหน่ึงเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง จน

ไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ จึงนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 

โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 37 คน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร และเครื่องมือในการศึกษา
ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี      

2.1 ศึกษาสาระการเรยีนรูและมาตรฐานและตัวช้ีวัด เรือ่ง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน
การศึกษาภูมศิาสตร  วิชาภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางขอสอบและวิเคราะหขอสอบจากหนังสือการวิจัยเบ้ืองตนของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2546) 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน

การศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 

ตองการใชจริง 20 ขอ 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือพิจารณาความถูกตองตาม

หลักวิชาการและความเหมาะสมเพ่ือทําการปรับปรุง 
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2.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวพรอมแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญ   ผลการประเมินพบวาขอสอบมีคา IOC อยูท่ี 1.00 สามารถนําไปใชดําเนินการ

ได  

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เรื่อง เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                 

เพ่ือศึกษาความรูเดิมของนักเรียน     

  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด แบบ STAD              

เรื่อง พัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5 จํานวน 7 แผนๆ                             

ละ 1-2 ช่ัวโมง รวมเวลา 8 ช่ัวโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน อีกครั้งหน่ึง    

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการจัดกระทํากับขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองสอนมา

วิเคราะหโดยใชเครื่องคิดคํานวณ และเกณฑการแปลคาชวยในการ วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด

แบบ STAD เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

                2. วิเคราะหทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใช

แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน สถิตท่ีใช ไดแก One Sample teat , Dependent Sample teat  

 โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre – experimental Design) ดังน้ี 

 1) แบบวัดผลกอนและหลังทดลอง ( One Group Pretest  Posttest Design) 

     

 

 2) แบบกลุมทดลองกลุมเดียว (One – Shot Case Study ) 

 

 

 

 

     X  O2 

 O1    X  O2 



1079 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

                  1 .  การทดสอบกอนเรียนและหลั ง เรี ยนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5 มีคะแนนเฉลี่ ย                   

เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน     

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

        2 .  การทดสอบของนักเรี ยน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5  มีคะแนนเฉลี่ ย เท า กับ 16 .65 คะแนน                          

คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80  

อภิปรายผล 

                  1.  ผลสัมฤท ธ์ิก อนเรียนและหลั ง เ รี ยนของ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5  มี คะแนนเฉลี่ ย                   

เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน     

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีไดรับการสอนโดยใช

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนรูกลุมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวากอนเรียนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศธร คิดรัมย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

ผลการวิจัยปรากฏวา   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.40/80.10 ซึ่งผานเกณฑท่ีตั้งไว 2. ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD อยูในระดับมากท่ีสุด 

                  2 . ผ ลสั มฤท ธ์ิของ นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาป ท่ี  5  มี คะแนน เฉลี่ ย เท า กับ  16 . 65  คะแนน                          
คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบ  เปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80 และเปนไปตามความ           
มุงหมายของการศึกษาคนควาครั้งน้ีเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนไดผานข้ันตอนการสรางอยางเปนระบบ                  
มีวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  โดยศึกษาจากหลักสูตรคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู              
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกรมวิชาการ ไดระบุไววากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู             
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียน เกิดทักษะในการทํางานเปนกลุมสามารถนําความรู ทักษะคานิยม
และเจตคติ ท่ีไดรับการอบรมบมนิสัย มาใชในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผูเรียน และศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ความสําคัญของแผนการสอนไววา แผนการสอน
เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการเตรียมการลวงหนาของครูสะทอนใหเห็นถึงการใชเทคนิคการสอนสื่อ นวัตกรรม และจิตวิทยา
การเรียนรูของเด็กมาผสมผสานกันหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนท่ีตนเองสอนอยู และจันทรา  ตันติ
พงศานุรักษ (2557 ) กลาววา การจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือ STAD เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอยๆ  เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละ
คน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันจนบรรลุผลตามเปาหมาย ตลอดจนสงเสริมใหทํางานรวมกันเปนหมูคณะหรือทีมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ท่ีตองเปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนทีมเพ่ือพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ การทํางาน
รวมกันดวยความสุขและสรางสรรค 
ขอเสนอแนะ 

               1.ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใช 

1.1 สาระการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ควรเปนสาระ

การเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสนใจเปนเรื่องใกลตัวผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 

1.2 สื่อและแหลงเรียนรูผูสอนควรจัดหาสื่อและเตรียมใหเพียงพอ   มีการนัดหมายลวงหนากับบุคคลให

ชัดเจนในเรื่องเวลาและสาระท่ีตองการเรียนรูและบุคคลน้ันควรมีการเตรียมขอมูลในการศึกษาหาความรูของผูเรียนให

ครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู 

                2.ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเลือกหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดานความคงทนในการเรียนรูอันมีผลเน่ืองมาจาก

การจัดการเรียนรูแบบ STAD 

2.3 ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ STAD 
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