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รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 

ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The Report of STAD Cooperative Learning Using the Learning Package 

of Reading-Writing the Language on the Topic ‘Rajathiraj ; 

of Mattayomsuksa 1 Students

จุติพร	เวฬุวรรณ1

บทคัดย่อ

	 การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน	 เรียนภาษา	

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	ครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	สร้างและหาประสทิธิภาพ

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธริาช	กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ตามเกณฑ์	80/80	2)	หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	ราชาธิราช	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทกัษะอ่าน

เขียนเรียนภาษา	ราชาธิราช	และ	4)	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรยีนรู้แบบ

กลุม่ร่วมมอื	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธริาช	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่	1/1	โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	ส�านักการศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่น	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	

37	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	1)	แบบ

ฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	ราชาธิราช	2)	แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	3)	แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น	แบบทดสอบย่อยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้	และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาให้งดงาม	และ	4)	แบบวัดความพึงพอใจ	ของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะ	 สถิติที่ใช้	 คือ	 ค่าเฉลี่ย	 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบแบบที	(t-test	แบบ	Dependent)	ผลการศกึษาค้นคว้า	พบว่า	1)	แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษาราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพ	87.82/85.32	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ที่ก�าหนดไว้	2)	ดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธิราช	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีค่าเท่ากับ	 0.7238	ซึ่งหมายความว่า	 นักเรียนมีคะแนนความ

ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ	 72.38	 3)	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้

แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	4)	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
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การเรยีนรู้ด้วยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธิราช	

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยม	ศกึษาปีที	่1พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.58

ค�าส�าคัญ:	การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	ชุดฝึกทักษะ	S	:	นักเรียน,	T	:	ทีมหรือกลุ่ม,	A	:	ผลสัมฤทธิ์,	D	:	การรวมกลุ่ม

Abstract

	 The	study	of	the	lesson	plan	of	STAD	cooperative	learning	using	the	learning	package	of	

reading-writing	the	language	on	the	topic	‘Rajathiraj’;	the	content	area	of	Thai	language	aimed	at	 

1)	constructing	and	finding	an	efficiency	of	the	lesson	plan	of	STAD	cooperative	learning	using	the	

learning	 package	 of	 reading-writing	 the	 language	 for	Mattayomsuksa	 1	 students	 on	 the	 topic	 

‘Rajathiraj’;	the	content	area	of	Thai	language	according	to	the	criteria	of	80/80	2)	investigating	the	

effectiveness	index	of	the	lesson	plan	of	this	STAD	cooperative	learning	3)	comparing	the	students’	

pre-post	learning	achievements,	4)	investigating	the	students’	satisfaction	towards	the	learning	using	

the	lesson	plan	of	the	STAD	cooperative	learning	The	samples	were	37	students	of	Mattayomsuksa	

1/1	studying	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2014,	Watklang	Municipal	School,	the	

Department	of	Education,	Khon	Kaen	Municipality.	They	were	selected	by	cluster	random	sampling.	

The	research	instruments	comprised	1)	the	learning	package	of	reading-writing	the	language	students	

on	the	topic	‘Rajathiraj’;	2)	the	lesson	plan	of	STAD	cooperative	learning,	3)	an	achievement	test	

comprising	the	test	of	each	lesson	plan	and	the	pretest-posttest	on	the	language	using	learning	

package,	and	4)	an	evaluation	form	on	students’	satisfaction	towards	the	learning	using	the	lesson	

plan	of	STAD	cooperative	learning	using	the	learning	package.	The	datum	were	analyzed	with	the	

use	of	basic	statistical	methods,	namely,	mean	( ),	standard	deviation	(S.D.)	and	dependent	t-test	

score.	

	 The	findings	of	the	study	revealed	that	;	

	 1.		 The	lesson	plan	of	STAD	cooperative	learning	using	the	learning	package	of	reading-writing	 

the	language	on	the	topic	‘Rajathiraj’;	the	content	area	of	Thai	language,	Mattayomsuksa	1	students	

had	the	level	of	efficiency	at	87.82/85.32	which	was	higher	that	the	standard	criteria	of	80/80.

	 2.		 The	level	of	effectiveness	index	using	the	lesson	plan	of	STAD	cooperative	was	at	0.7354	

ineicating	that	the	progress	score	of	72.38	percent.	

	 3.		 The	students’	learning	achievements	after	using	the	lesson	plan	of	STAD	cooperative	

learning	using	was	higher	than	before	learning	at	the	.01	level	of	significance.

	 4.		 The	level	of	students’	satisfaction	towards	the	learning	was	at	the	‘most’	level	by	the	

mean	score	of	4.58.

Keywords :	Cooperative	Learning	Learning	Package,	S	:	Student,	T	:	Teams,	A	:	Achievement	D	:	Divesion
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 ภาษาเป็นเคร่ืองมือสื่อความหมายที่แสดงความรู้ 

สกึนกึคดิให้เข้าใจซึง่กนัและกนั	บคุคลใด	มคีวามสามารถ

ในการใช้ภาษาได้ดีย่อมด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	

ทักษะทางภาษาประกอบด้วย	 ทักษะการฟัง	 ทักษะการ

พดู	ทักษะการอ่าน	และทกัษะการเขยีน	ในชวีติประจ�าวนั

ของมนุษย์น้ันต้องใช้ทกัษะทางภาษาท้ังสีด้่านนีร้วมกนัใน

กระบวนการสือ่สาร	เพือ่เสรมิสร้างสตปัิญญา	แสดงความ

รูส้กึนกึคดิและถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกดิประโยชน์ใน

การพัฒนาตนเองและสังคม	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	

ประทีป	 แสงเปี่ยมสุข	 (2546)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 ภาษาเป็น

เครื่องมืออันส�าคัญยิ่งของมนุษย์ในอันที่จะน�าไปสู่การ

ตดิต่อสือ่สาร	การศกึษาหาความรู	้การถ่ายทอดวฒันธรรม

จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง		 	

	 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความ

ช�านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริง	 หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ก�าหนด

สาระและมาตรฐาน	 การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนด

คุณภาพของผู ้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

การก�าหนดสาระการเรียนรูภ้าษาไทยได้ก�าหนดตามสาระ

หลกั	5	หัวข้อ	ได้แก่	การอ่าน	การเขยีน	การฟัง	การดูและ

การพูด	 หลักการใช้ภาษา	 วรรณคดีและวรรณกรรม	 

เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้บ้าง	 

แต่ในการน�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้รงิ	ครตู้อง

จัดในลักษณะบูรณาการ	 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติของภาษาไทย	การบรูณาการอาจท�าได้หลายวธิ	ี

ที่สะดวกและเหมาะสมมาก	 คือ	 การใช้วรรณคดีหรือ

วรรณกรรมเป็นแกน	

	 การอ่านเป็นทกัษะในการรับสาร	ซึง่เป็นส่ิงจ�าเป็น 

ในชวีติประจ�าวนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการศกึษาหาความรู้	 

การอ่านท�าให้เราทราบเหตุการณ์	 ความรู้สึกนึกคิดของ

อดีตและปัจจุบัน	 ทราบปัญหา	 เพิ่มพูนสติปัญญาและ

ท�าให้เกิดความเพลดิเพลนิ	ซึง่ในการอ่านเหล่านีต้้องฝึกฝน

จนเกิดทักษะจะท�าให้เข้าใจข้อความที่อ่านได้เป็นอย่างดี	

ดงัทีฉ่ววีรรณ	คหูาภินนท์	(2542)	ได้สรปุความส�าคญัของ

การอ่าน	ไว้ว่า	การอ่านมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่

เกดิจนโตและจนกระท่ังถงึวยัชรา	การอ่านท�าให้รู้ข่าวสาร

ข้อมลูต่างๆ	ท่ัวโลก	ซึง่ปัจจบุนัเป็นโลกของข้อมลูข่าวสาร

ต่างๆ	 ท่ัวโลก		 ท�าให้ผู้อ่านมีความหวังมีความสุข	 และมี

ความอยากรู้อยากเห็น		อันเป็นความต้องการของมนุษย์

ทุกคน	 การอ่านมีประโยชน์	 ในการพัฒนาตนเอง	 คือ	

พฒันาการศกึษา	พฒันาอาชพี	พฒันาคณุภาพชวิีต	ท�าให้

เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์	การที่จะพัฒนาประเทศ

ให้เจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้าได้ต้องอาศยัประชาชนทีม่คีวามรู้

ความสามารถ	ความรู้ต่างๆ	ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง	

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

STAD	 เน้นการให้ความช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการ

แข่งขนัตวัต่อตวั	ใช้การทดสอบสัน้ๆแทน	โดยการสอนใน

ชั้นเรียน	 มีการแบ่งเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม	 แต่ละทีมแบ่ง

แบบคละความสามารถของนักเรียนเก่ง	ปานกลาง	อ่อน	

แล้วให้นกัเรยีนแต่ละทมีร่วมกนัปฏบิตักิิจกรรมช่วยเหลอื

กันเป็นทีม	 ครูผู้สอนจะน�าเสนอประเด็นใหม่หรือเนื้อหา

ใหม่	 โดยอาจน�าเสนอด้วยส่ือท่ีน่าสนใจ	 เพ่ือให้กิจกรรม

การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จ	 ใช้การสอนโดยตรงหรือตั้ง

ประเด็นใหม่	 หลังจากเรียนแต่ละเนื้อหานักเรียนต้องท�า

แบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล	 แล้วน�าคะแนนของ

สมาชกิในทมีมารวมกนั	นกัเรยีนทีต่อบค�าถามหรือปฏิบตัิ

กิจกรรมได้ดีขึ้นจะได้คะแนนพิเศษเป็นรางวัลมุ่งเน้นการ

ประสบผลส�าเร็จเป็นกลุ่ม	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์,	2550)	

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	STAD	จะได้ผลดีนั้นต้อง

ใช้ประกอบกบัแบบฝึกทกัษะ	เพราะแบบฝึกทกัษะเป็นสือ่

อีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมให้นักเรียน

ฝึกปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	 การใช้

แบบฝึกทักษะประกอบการเรยีนรูช่้วยเสรมิสร้างให้ผูเ้รยีน

ได้ฝึกฝนเรียนรู ้	 จนเกิดความรู ้ความเข้าใจและความ

ช�านาญในเรื่องนั้นได้เร็วขึ้นท�าให้การเรียนประสบผล

ส�าเรจ็	(สนุนัทา	สนุทรประเสรฐิ,	2544)	ลกัษณะของแบบ

ฝึกทกัษะทีด่คีวรมหีลายรปูแบบ	ค�าทีน่�ามาฝึกต้องเหมาะสม 

กบัวยัและระดบัชัน้ของนกัเรยีน	เร้าความสนใจของผูเ้รยีน
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ยัว่ยจุงูใจให้นกัเรยีนได้คดิและใช้ค�าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

(วรรณ	แก้วแพรก,	2526)

	 ดังน้ันผู้รายงานในฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	จงึได้ศกึษาเพือ่

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	

ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 1	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสตูร	อกีทัง้เป็นแนวทางส�าหรบัครผููส้อนและผู้บรหิาร

โรงเรียนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การศึกษา

	 2.1	เพือ่สร้างและหาประสทิธภิาพแผนการจัดการ 

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะ

อ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ตามเกณฑ์	80/80

	 2.2	เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะ

อ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 2.3	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบแบบฝึก

ทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 2.4	เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม	 ร่วมมือ	

(STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1

3.  ขอบเขตของการศึกษา

	 3.1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

 	 3.1.1	ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	 ส�านักการศึกษา	

เทศบาลนครขอนแก่น	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	

จ�านวน	8	ห้อง	จ�านวนทั้งสิ้น	

346	คน

	 	 3.1.2	กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	1/1	โรงเรียนเทศบาลวัดกลางส�านักการ

ศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่น	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	37	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	

Random	Sampling)	

	 3.2	เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

	 	 เนือ้หาทีน่�ามาสร้างแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีน

เรียนภาษา	ราชาธิราช	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ผู้รายงานได้

สร้างขึ้นจากการศึกษาโครงสร้าง	หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทยได้แก่	

	 	 สาระที่	1	การอ่านมาตรฐาน	

	 	 ท	1.1	ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ

ความคดิเพ่ือน�าไปใช้ตัดสินใจ	แก้ปัญหาในการด�าเนนิชวีติ

และมีนิสัยรักการอ่าน

	 	 สาระที่	2	การเขียนมาตรฐาน	

	 	 ท	 2.1	 ใช้กระบวนการเขียน	 เขียนสื่อสาร	

เขียนเรียงความ	 ย่อความ	 และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ	 เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ	 และรายงานการ

ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 สาระที	่3	มาตรฐาน	ท	3.1	สามารถเลอืกฟัง

และดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้	 ความคิด	

และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ	 อย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค์

	 	 สาระที่	4	หลักการใช้ภาษามาตรฐาน	ท	4.1	

เข้าใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย	การเปล่ียนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา	 ภูมิปัญญาทางภาษาและ

รักษาภาษาไทย	ไว้เป็นสมบัติของชาติ

	 	 สาระท่ี	5	วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน	

ท	5.1	เข้าใจและแสดงความคดิเหน็	วจิารณ์วรรณคดแีละ
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วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน�ามาประยุกต์ใช้ใน

ชวีติจรงิ	โดยน�ามาสร้างแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา 

ราชาธิราช	จ�านวน	5	ชุด	ดังนี้

	 	 ชุดที่	1	พัฒนาทักษะการอ่าน	ประกอบด้วย	

แบบฝึกทักษะ	เล่มที่	1	การอ่านในใจ	เล่มที่	2	การอ่าน

จับใจความส�าคัญ	และเล่มที่	3	ชวนคิดพินิจคุณค่า

	 	 ชดุที	่2	เล่าเรือ่งผ่านงานเขยีน	ประกอบด้วย	

แบบฝึกทักษะ	เล่มที่	1	การเขียนเรียงความ	เล่มที่	2	การ

เขียนเล่าประสบการณ์	และเล่มที่	3	การเขียนย่อความ

	 	 ชุดที่	 3	 เรียนรู้ชนิดของค�า	 ประกอบด้วย	

แบบฝึกทักษะ	เล่มที่	1	ชนิดและหน้าที่ของค�า	(ค�านาม)	

เล่มที่	2	ชนิดและหน้าที่ของค�า	(ค�าสรรพนาม	ค�ากริยา)	

เล่มที่	3	ชนิดและหน้าที่ของค�า	(ค�าวิเศษณ์)	และเล่มที่	4	

ชนิดและหน้าที่ของค�า	(ค�าบุพบท	ค�าสันธาน	ค�าอุทาน)	

	 	 ชุดที่	 4	สรรค�าสร้างประโยค	ประกอบด้วย

แบบฝึกทักษะ	 เล่มที่	 1	 ประโยคและกลุ่มค�า	 เล่มท่ี	 2	

ประโยคความเดียว	และเล่มที่	3	ส่วนขยายประโยค

	 	 ชุดที่	 5	 ประโยคข้อเท็จจริง	 ประกอบด้วย

แบบฝึกทักษะ	 เล่มที่	 14	 การแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิด

เห็น	และเล่มที่	15	ส�านวน	สุภาษิต	ค�าพังเพย 

	 3.3	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

	 	 เวลาทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี	้คอื	เวลา

เรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน	ท	21102	ภาคเรียนที่	

2	ปีการศึกษา	2557	ใช้เวลาทดลอง	5	สัปดาห์	สัปดาห์ละ 

3	ชั่วโมง	 รวมระยะเวลาทดลอง	15	ชั่วโมง	ทั้งนี้ไม่รวม

เวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน

	 3.4	ตัวแปรที่ศึกษาค้นคว้า

	 	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน

เขยีนเรยีนภาษา	ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	

	 	 3.4.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน

เขยีนเรียนภาษา	ราชาธริาช	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 	 3.4.2	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศกึษาปีท่ี	1	หลังเรยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่

ร่วมมอื	(STAD)	ประกอบแบบฝึกทกัษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา 

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	

4.  วิธีด�าเนินการศึกษา

	 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี	้ผูร้ายงานได้ด�าเนนิการ

ตามขั้นตอนดังนี้

	 4.1	ก�าหนดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู	้กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 หน่วย

การเรยีนรูเ้รือ่ง	การอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธริาช	ด้วย

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบ

แบบฝึกทักษะ

	 4.2	ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	30	ข้อ	 เพื่อ

วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนก่อนจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้มี

ความรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอน	การปฏบิตักิจิกรรม	เกณฑ์การวดั

และประเมินผล	เป็นต้น

	 4.3	ด�าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ 

จดัการเรยีนรู	้จ�านวน	15	แผน	และในระหว่างด�าเนนิการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้รายงานได้ประเมินโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่ม	 แบบประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	 และเม่ือนักเรียนแต่ละ

กลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน	 ผู้รายงานประเมินให้

คะแนนการน�าเสนอผลงานตามแบบประเมนิการน�าเสนอ

ผลงานกลุม่	ในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้นครบ

ทั้ง	15	แผน

	 4.4	เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบท้ัง	 15	 แผน	

ผู ้รายงานท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

(Post-	test)	โดยใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกับท่ีใช้ทดสอบ
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ก่อนเรียน

	 4.5	นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ

การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน

เรียนภาษา	ราชาธิราช	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

	 4.6	เก็บรวบรวมข้อมูลและน�าข้อมูลท้ังหมดไป

วิเคราะห์	

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี	้ประกอบ

ด้วย

	 5.1	แบบฝึกทกัษะอ่านเขียนเรียนภาษา	ราชาธริาช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

จ�านวน	5	เล่ม

	 5.2	แผนการจัดการเรียนรู ้แบบกลุ่มร่วมมือ	

(STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน	 เรียนภาษา	

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	จ�านวน	15	แผน	เวลา	15	ชั่วโมง

	 5.3	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

หน่วยการเรียนรูท้ี	่3	การอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธิราช	

	 5.4	แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัด	 การเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน

เรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	จ�านวน	15	ข้อ

6.  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

 6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

	 	 6.1.1	สถิติหาการหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนโดยหาดชันคีวาม

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้

	 	 6.1.2	หาค่าความยาก	 (p)	 และค่าอ�านาจ

จ�าแนก	(r)	ของข้อสอบ

	 	 6.1.3	ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดย	

ใช้สูตรคเูดอร์-รชิาร์ดสนั	(Kuder-Richardson)	(KR.	-	20)	

	 	 6.1.4	หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะ

อ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	E
1
/E

2

	 	 6.1.5	หาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ 

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	ประกอบแบบฝึกทักษะ

อ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

7.  สรุปผล

 7.1	แผนการจัดการเรียนรู ้แบบกลุ ่มร่วมมือ	

(STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน	 เรียนภาษา	

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพ	 87.82/85.32	 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	80/80	ที่ก�าหนดไว้

	 7.2	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน

เขยีนเรียนภาษา	ราชาธริาช	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มค่ีาเท่ากบั	0.7238	ซึง่หมายความว่า 

นกัเรยีนมคีะแนนความก้าวหน้าในการเรยีนร้อยละ	72.38	

	 7.3	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้แบบกลุ ่มร่วมมือ	

(STAD)	 ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	

ราชาธริาช	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	

	 7.4	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	

ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	พบ

ว่า	นกัเรยีนมีความพงึพอใจโดยรวมในระดับพงึพอใจมาก

ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.58	
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8. อภิปรายผล

	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้ด ้วย

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื	(STAD)	ประกอบ

แบบฝึกทักษะอ่านเขยีนเรยีนภาษา	ราชาธริาช	กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยรวม	 

มีความพึงพอใจมากที่สุด	 มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ	 4.58	 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤติกา	เจริญ-ยศ	(2552)	

ทีศ่กึษาพบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูด้้วย

การจดักิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบ	

STAD	โดยใช้แบบฝึกทกัษะด้านการอ่านและการเขยีนค�า

ยากโดยรวมและรายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้อง

กับการศึกษาของเสงี่ยม	โกฏิรักษ์	(2552)	ที่ศึกษาพบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ ่มร่วมมือแบบ	

STAD	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของ	วิษณุ	อุพลรัมย์	 (2555)	ที่ศึกษาพบว่า	นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	มีความพึงพอใจต่อ	ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	จารุ

ชา	เมฆะสุวรรณ์	(2555)	ศึกษาพบว่า	นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านวชิาภาษา

อังกฤษ	 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค	

STAD	ส�าหรับนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	อยู่ในระดับ

มาก	 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 นิกัญชลา	 

ล้นเหลอื.	(2557).	ทีพ่บว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจสงูจาก

การสร้างความรูโ้ดยกระบวนการกลุม่ในการร่วมกิจกรรม

ดารเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	ข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า

	 	 9.1.1	ครคูวรตกลงกบันกัเรียนเกีย่วกบักตกิา

การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ	 (STAD)	 ประกอบแบบฝึก

ทักษะการใช้ภาษาให้งดงาม	ให้ชัดเจนก่อนจัดกิจกรรม

	 	 9.1.2	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 สามารถน�าแผนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมือ	(STAD)	แบบฝึกทกัษะอ่าน

เขียนเรียนภาษา	ราชาธิราช	ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้มี

คุณภาพ	 เพราะได้ผ่านกระบวนการวิจัยและพบว่ามี

ประสิทธิภาพแล้ว

	 	 9.1.3	ในระหว่างการใช้แผนการจดัการเรียน

รู้แบบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบ	แบบฝึกทักษะอ่าน

เขียนเรียนภาษา	 ราชาธิราช	 ครูผู้สอนควรดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิดและใช้หลักจิตวิทยาช่วยในการด�าเนิน

กิจกรรม	 อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 

มากขึ้น

	 	 9.1.4	ในการจัดสภาพของบรรยากาศในชั้น

เรยีนควรมกีารจดัสภาพทีเ่หมาะสมในการเคลือ่นไหวการ

มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อม

ในชัน้เรยีนช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิการแลกเปลีย่นเรียน

รู้เพื่อช่วยกันฝึกคิดแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการท�า

แบบฝึกทักษะ

	 9.2	ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

	 	 9.2.1	ควรมกีารพฒันาแผนการจดัการเรียน

รู้แบบกลุ่มร่วมมือ	(STAD)	ประกอบ	แบบฝึกทักษะ	และ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองอื่นๆ	 ในระดับชั้นเดียวกันหรือ

ระดับชั้นอื่นก็ได้

	 	 9.2.2	 ควรน�าแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียน

ภาษา	ราชาธริาชที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปพัฒนาเป็นเครื่อง

มือในการศึกษาค้นคว้าโดยอาจจัดท�าเป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)

	 	 9.2.3	 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน

ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	

(STAD)	 กับรูปแบบอื่นๆ	 เช่นการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้หรือการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน



100

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

10. เอกสารอ้างอิง

1.		 กฤติกา	เจริญยศ.	(2552).	การพัฒนา แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  

STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการอ่านและการ

เขียนค�ายาก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ	 กศ.ม.	 มหาสารคาม	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

2.	 นิกัญชลา	 ล้นเหลือ.	 (2557).	 การเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และความพึงพอใจด้วยการจัดกิจกรรม

การ เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ และการจัด

กิจกรรมโครงงานคณอตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 ปีที่	 4	

ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2557

3.		 จารชุา	เมฆะสุวรรณ์.(2555).ผลการใช้แบบฝึกทกัษะ

การอ่านวชิาภาษาองักฤษ โดยใช้การเรยีนแบบร่วม

มือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 คม.	

บุรีรัมย์	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

4.		 ฉวีวรรณ	 คูหาภินันท์.	 (2542).	 การอ่านและการ 

ส่งเสริมการอ่าน (Reading and Reading  

Promotion).	กรุงเทพฯ	:	ศิลปาบรรณาคาร.

5.		 ประทีป	แสงเป่ียมสุข.	(2546).	กระบวนการกลุม่ปฏบิติั: 

มติหินึง่ของการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั.	กรุงเทพฯ: 

ปกรณ์ศิลป์พริ้นติ้ง.	

6.		 วรรณ	แก้วแพรก.	(2526).	การสอนภาษาไทยระดบั

ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์.

7.		 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์.	 (2550).	 นวัตกรรมตาม

แนวคิดแบบ Backward Design.	กรุงเทพฯ:	ช้าง

ทอง.

8.		 วิษณุ	อุพลรัมย์.	(2555).การพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การ

เรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	คม.	

บุรีรัมย์:	หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

9.		 ศิริพร	ศรีสุนนท์พันธ์.	 (2555).	การพัฒนากิจกรรม

การเรยีนรูก้ารอ่านและการเขยีนค�ายาก โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะด้วยวิธีสอนแบบ STAD กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2. วทิยานิพนธ์	

คม.	มหาสารคาม:	มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม.

10.		 สนุนัทา	สนุทรประเสริฐ.	(2544).	การสร้างสือ่การสอน 

และนวตักรรมการเรียนรู้สู่การพฒันาผูเ้รียน.ราชบรุ	ี

:	ธรรมรักษ์การพิมพ์.

11.		 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษากระทรวง

ศึกษาธิการ.	(2551).	ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้

แกนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยตามหลกัสตูร 

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. 

กรงุเทพฯ:	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.


