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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
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน
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
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test แบบ Dependent) ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษาราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.82/85.32 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ 2) ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7238 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีคะแนนความ
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 72.38 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
1

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
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การเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยม ศึกษาปีที่ 1พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่แสดงความรู้
สึกนึกคิดให้เข้าใจซึง่ กันและกัน บุคคลใด มีความสามารถ
ในการใช้ ภ าษาได้ ดี ย ่ อ มด� ำ รงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ทักษะทางภาษาประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการ
พูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในชีวติ ประจ�ำวัน
ของมนุษย์นนั้ ต้องใช้ทกั ษะทางภาษาทัง้ สีด่ า้ นนีร้ วมกันใน
กระบวนการสือ่ สาร เพือ่ เสริมสร้างสติปญ
ั ญา แสดงความ
รูส้ กึ นึกคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเองและสังคม สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ
ประทีป แสงเปี่ยมสุข (2546) ที่กล่าวไว้ว่า ภาษาเป็น
เครื่องมืออันส�ำคัญยิ่งของมนุษย์ในอันที่จะน�ำไปสู่การ
ติดต่อสือ่ สาร การศึกษาหาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม
จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความ
ช�ำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตจริง หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�ำหนด
สาระและมาตรฐาน การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การก�ำหนดสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยได้กำ� หนดตามสาระ
หลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ
การพู ด หลั ก การใช้ ภ าษา วรรณคดี แ ละวรรณกรรม
เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้บ้าง
แต่ในการน�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ริง ครูตอ้ ง
จัดในลักษณะบูรณาการ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของภาษาไทย การบูรณาการอาจท�ำได้หลายวิธี
ที่สะดวกและเหมาะสมมาก คือ การใช้วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมเป็นแกน
การอ่านเป็นทักษะในการรับสาร ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาหาความรู้
การอ่านท�ำให้เราทราบเหตุการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ
อดีตและปัจจุบัน ทราบปัญหา เพิ่มพูนสติปัญญาและ
ท�ำให้เกิดความเพลิดเพลิน ซึง่ ในการอ่านเหล่านีต้ อ้ งฝึกฝน
จนเกิดทักษะจะท�ำให้เข้าใจข้อความที่อ่านได้เป็นอย่างดี

ดังทีฉ่ วีวรรณ คูหาภินนท์ (2542) ได้สรุปความส�ำคัญของ
การอ่าน ไว้ว่า การอ่านมีความส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนโตและจนกระทัง่ ถึงวัยชรา การอ่านท�ำให้รขู้ า่ วสาร
ข้อมูลต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ ปัจจุบนั เป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทั่วโลก   ท�ำให้ผู้อ่านมีความหวังมีความสุข และมี
ความอยากรู้อยากเห็น  อันเป็นความต้องการของมนุษย์
ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง คือ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวติ ท�ำให้
เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ การที่จะพัฒนาประเทศ
ให้เจริญรุง่ เรืองก้าวหน้าได้ตอ้ งอาศัยประชาชนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD เน้นการให้ความช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการ
แข่งขันตัวต่อตัว ใช้การทดสอบสัน้ ๆแทน โดยการสอนใน
ชั้นเรียน มีการแบ่งเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม แต่ละทีมแบ่ง
แบบคละความสามารถของนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน
แล้วให้นกั เรียนแต่ละทีมร่วมกันปฏิบตั กิ จิ กรรมช่วยเหลือ
กันเป็นทีม ครูผู้สอนจะน�ำเสนอประเด็นใหม่หรือเนื้อหา
ใหม่ โดยอาจน�ำเสนอด้วยสื่อที่น่าสนใจ เพื่อให้กิจกรรม
การเรียนรู้ประสบผลส�ำเร็จ ใช้การสอนโดยตรงหรือตั้ง
ประเด็นใหม่ หลังจากเรียนแต่ละเนื้อหานักเรียนต้องท�ำ
แบบทดสอบย่ อ ยเป็ น รายบุ ค คล แล้ ว น� ำ คะแนนของ
สมาชิกในทีมมารวมกัน นักเรียนทีต่ อบค�ำถามหรือปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้ดีขึ้นจะได้คะแนนพิเศษเป็นรางวัลมุ่งเน้นการ
ประสบผลส�ำเร็จเป็นกลุ่ม (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2550)
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD จะได้ผลดีนั้นต้อง
ใช้ประกอบกับแบบฝึกทักษะ เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสือ่
อีกประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น การใช้
แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรูช้ ว่ ยเสริมสร้างให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกฝนเรียนรู้ จนเกิดความรู้ความเข้าใจและความ
ช�ำนาญในเรื่องนั้นได้เร็วขึ้นท�ำให้การเรียนประสบผล
ส�ำเร็จ (สุนนั ทา สุนทรประเสริฐ, 2544) ลักษณะของแบบ
ฝึกทักษะทีด่ คี วรมีหลายรูปแบบ ค�ำทีน่ ำ� มาฝึกต้องเหมาะสม
กับวัยและระดับชัน้ ของนักเรียน เร้าความสนใจของผูเ้ รียน
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ยัว่ ยุจงู ใจให้นกั เรียนได้คดิ และใช้คำ� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(วรรณ แก้วแพรก, 2526)
ดังนั้นผู้รายงานในฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทยชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้ศกึ ษาเพือ่
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร อีกทัง้ เป็นแนวทางส�ำหรับครูผสู้ อนและผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการ
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 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือ
(STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ส�ำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 8 ห้อง จ�ำนวนทั้งสิ้น
346 คน
3.1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางส�ำนักการ
ศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster
Random Sampling)
3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนือ้ หาทีน่ ำ� มาสร้างแบบฝึกทักษะอ่านเขียน
เรียนภาษา ราชาธิราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงานได้
สร้างขึ้นจากการศึกษาโครงสร้าง หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยได้แก่
สาระที่ 1 การอ่านมาตรฐาน
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพือ่ น�ำไปใช้ตดั สินใจ แก้ปญ
ั หาในการด�ำเนินชีวติ
และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร
เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษามาตรฐาน ท 4.1
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและ
รักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน
ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
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วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริง โดยน�ำมาสร้างแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา
ราชาธิราช จ�ำนวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 พัฒนาทักษะการอ่าน ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การอ่านในใจ เล่มที่ 2 การอ่าน
จับใจความส�ำคัญ และเล่มที่ 3 ชวนคิดพินิจคุณค่า
ชุดที่ 2 เล่าเรือ่ งผ่านงานเขียน ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนเรียงความ เล่มที่ 2 การ
เขียนเล่าประสบการณ์ และเล่มที่ 3 การเขียนย่อความ
ชุดที่ 3 เรียนรู้ชนิดของค�ำ  ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 ชนิดและหน้าที่ของค�ำ  (ค�ำนาม)
เล่มที่ 2 ชนิดและหน้าที่ของค�ำ  (ค�ำสรรพนาม ค�ำกริยา)
เล่มที่ 3 ชนิดและหน้าที่ของค�ำ (ค�ำวิเศษณ์) และเล่มที่ 4
ชนิดและหน้าที่ของค�ำ (ค�ำบุพบท ค�ำสันธาน ค�ำอุทาน)
ชุดที่ 4 สรรค�ำสร้างประโยค ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 ประโยคและกลุ่มค�ำ  เล่มที่ 2
ประโยคความเดียว และเล่มที่ 3 ส่วนขยายประโยค
ชุดที่ 5 ประโยคข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 14 การแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิด
เห็น และเล่มที่ 15 ส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพย
3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ 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
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวแปรตาม ได้แก่
3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่
ร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1
4. วิธีด�ำเนินการศึกษา
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูร้ ายงานได้ดำ� เนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ก�ำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วย
การเรียนรูเ้ รือ่ ง การอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช ด้วย
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบ
แบบฝึกทักษะ
4.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ เพื่อ
วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอน การปฏิบตั กิ จิ กรรม เกณฑ์การวัด
และประเมินผล เป็นต้น
4.3 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 15 แผน และในระหว่างด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้รายงานได้ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่ม แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล และเมื่อนักเรียนแต่ละ
กลุ่มน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ผู้รายงานประเมินให้
คะแนนการน�ำเสนอผลงานตามแบบประเมินการน�ำเสนอ
ผลงานกลุม่ ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ นครบ
ทั้ง 15 แผน
4.4 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 15 แผน
ผู ้ ร ายงานท� ำ การทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(Post- test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับทีใ่ ช้ทดสอบ
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ก่อนเรียน
4.5 นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน
เรียนภาษา ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.6 เก็บรวบรวมข้อมูลและน�ำข้อมูลทั้งหมดไป
วิเคราะห์
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วย
5.1 แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 5 เล่ม
5.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบกลุ ่ ม ร่ ว มมื อ
(STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน เรียนภาษา
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จ�ำนวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง
5.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 การอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
5.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัด การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน
เรียนภาษา ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จ�ำนวน 15 ข้อ
6. สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
6.1.1 สถิติหาการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.1.2 หาค่าความยาก (p) และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) ของข้อสอบ
98

6.1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย
ใช้สตู รคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (KR. - 20)
6.1.4 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ
อ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2
6.1.5 หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ
อ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. สรุปผล
7.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบกลุ ่ ม ร่ ว มมื อ
(STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียน เรียนภาษา
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 87.82/85.32 สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ก�ำหนดไว้
7.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่าน
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคา่ เท่ากับ 0.7238 ซึง่ หมายความว่า
นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 72.38
7.3 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
ที่ เ รี ย นด้ ว ยแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบกลุ ่ ม ร่ ว มมื อ
(STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา
ราชาธิราช กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
7.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบ
ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
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8. อภิปรายผล
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ประกอบ
แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราช กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.58
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤติกา เจริญ-ยศ (2552)
ทีศ่ กึ ษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาไทยด้วยกลุม่ ร่วมมือแบบ
STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียนค�ำ
ยากโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับการศึกษาของเสงี่ยม โกฏิรักษ์ (2552) ที่ศึกษาพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การรู ้ โ ดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะประกอบกลุ ่ ม ร่ ว มมื อ แบบ
STAD โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วิษณุ อุพลรัมย์ (2555) ที่ศึกษาพบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุ
ชา เมฆะสุวรรณ์ (2555) ศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษา
อังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค
STAD ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ นิ กั ญ ชลา
ล้นเหลือ. (2557). ทีพ่ บว่านักเรียนมีความพึงพอใจสูงจาก
การสร้างความรูโ้ ดยกระบวนการกลุม่ ในการร่วมกิจกรรม
ดารเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า
9.1.1 ครูควรตกลงกับนักเรียนเกีย่ วกับกติกา
การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึก
ทักษะการใช้ภาษาให้งดงาม ให้ชัดเจนก่อนจัดกิจกรรม

9.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน�ำแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) แบบฝึกทักษะอ่าน
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้มี
คุณภาพ เพราะได้ผ่านกระบวนการวิจัยและพบว่ามี
ประสิทธิภาพแล้ว
9.1.3 ในระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบ แบบฝึกทักษะอ่าน
เขียนเรียนภาษา ราชาธิราช ครูผู้สอนควรดูแลเอาใจใส่
อย่ า งใกล้ ชิ ด และใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาช่ ว ยในการด� ำ เนิ น
กิจกรรม อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
มากขึ้น
9.1.4 ในการจัดสภาพของบรรยากาศในชั้น
เรียนควรมีการจัดสภาพทีเ่ หมาะสมในการเคลือ่ นไหวการ
มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในชัน้ เรียนช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้เพื่อช่วยกันฝึกคิดแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการท�ำ
แบบฝึกทักษะ
9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
9.2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบ แบบฝึกทักษะ และ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอื่นๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือ
ระดับชั้นอื่นก็ได้
9.2.2 ควรน�ำแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียน
ภาษา ราชาธิราชที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปพัฒนาเป็นเครื่อง
มื อ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยอาจจั ด ท� ำ เป็ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
9.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน
ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) กับรูปแบบอื่นๆ เช่นการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้หรือการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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