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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อ
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  3)  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/2  โรงเรยีนบ้านแสลงโทน  
อ าเภอประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  35  คน  
ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย  โดยการจับสลาก  เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้มี  4  ชนิด ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรม  การเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  8  ชุด  แผนการจัดการเรยีนรู้  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  8  แผน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซึ่งเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง  0.31ถึง  0.75  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.25  ถึง  0.75 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.8349  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  การเรียนรู้  กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  จ านวน  12  ข้อ 
ซึ่งมีค่าความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ  สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  E1/E2  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  Dependent Sample   ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
6  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.61/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ  80/80   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ  :  การพัฒนาชุดกิจกรรม,  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ STAD, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,  ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT: The purposes of this research were: 1) to develop the instructional packages in Thai learning 
strand by using STAD cooperative learning for grade sixth students ; 2) to compare the students’learning 
achievement before and after learning through the instructional packages in Thai learning strand by STAD 
cooperative learning for grade sixth students ; and 3) to investigate the students’ satisfaction towards the 
instructional package in Thai learning strand by STAD cooperative learning for grade sixth students. The 
samples of this study were 35 grade 6/2 students at Ban Salangthon school in academic year 2011 under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected through simple  random sampling. The 
research instruments included : 1) eight instructional packages in Thai learning strand  by using  STAD  
cooperative  learning for  grade sixth students, eight lessons by using STAD cooperative learning, a 40 - 
item achievement test with 4 multiple choices, with difficulty value between 0.31 to 0.75 the 
discrimination value between 0.25 to 0.75 and the reliability index  of 0.8349, and  a 12 – item with 5 
ratting scale questionnaire on students’ satisfaction. The statistics used for data analysis were percentage, 



mean, standard deviation. And  E1/E2. The hypothesis was tested by using dependent  samples t-test.  The 
findings were as follows: 
 1) The efficiency of the instructional packages in Thai learning strand for grade sixth students 
was 85.61/85.43 which was higher than the criteria set of 80/80 
 2) The learning achievement of the instructional packages in Thai learning strand  by using STAD 
cooperative  learning for grade sixth students after learning was  higher than before learning with the 
statistically significant difference at the level  of .05 
 3) The students were satisfied with the instructional packages in Thai learning strand  by using 
STAD cooperative learning for grade sixth students at the highest level. 
Keyword (s) : The Development of Activities Group, Cooperative and Collaborative Learning by STAD, 
Learning  Achievement, the Satisfaction 
 
บทน า ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในอันท่ีจะน าไปสู่การตดิต่อสื่อสารการศึกษาหาความรู้  และการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  นอกจากน้ันยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย  
และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนไทยด้วยกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ  การงาน  และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันตสิุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศตา่ง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคม  และ
เศรษฐกิจ  นอกจากน้ีภาษาไทยยงัเป็นสื่อที่แสดงภมูิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน ์ โลกทัศน ์    
และสุนทรียภาพ  ภาษาไทยจึงเปน็สมบัติของชาติที่ควรแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป   
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  เป็นกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจดัการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้  การคิด  และการแก้ปัญหา
ร่วมกับกลุม่สาระการเรยีนรู้อื่น ๆ  ภาษาไทยจึงมิใช่เป็นเพียงภาษาประจ าชาติที่คนไทยทุกคนควรรักษาให้ธ ารงอยู่  แต่ต้อง
ร่วมกันด าเนินการ    ให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.  2545.  2545 : 14)  การเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียน  บ้านแสลงโทนยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  จากการทดสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา  2553  พบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มี
คะแนนเฉลีย่  34.15 เมื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้  พบว่าสาระการเรียนรูห้ลกัการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท4.1  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าสาระอื่น ๆ  ทั้งนี้เปน็เพราะ  มสีื่อการเรียนการสอนทีข่าดประสิทธิภาพ      
ครูด าเนินการวัดและประเมินผลไม่ครอบคลุม  เน้นการอ่านออกเขยีนได้มากกว่าความรู้  ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษา  
นักเรียนขาดความสนใจ  ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ไม่แสวงหาความรูด้้วยตนเอง และ ไม่ให้ความส าคัญในเรื่อง
หลักภาษา  การเรียนรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา จนสามารถใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  นักเรียนจะต้องตระหนักถึง
ความส าคญัในกฎเกณฑ์      ของไวยากรณไ์ทย  เพราะถ้าเห็นความส าคัญแล้วย่อมท าให้เกดิความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ท า
ให้เข้าใจ  และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพในการสือ่สาร  (กรมวิชาการ.  2545 : 13) จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยจึงได้เลอืกพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาไทย    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80  
             2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6      
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   



สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)  ได้แก่  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และความ
พึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
           ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  โดยด าเนินการทดลอง 
และเก็บรวบรวมข้อมลูรวมเป็นเวลา  8  ช่ัวโมง  ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน  
           เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน  ท
4.1  ตัวช้ีวัด  ท4.1 ป. 6/1  และตัวช้ีวัด  ท4.1 ป.6/4   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)   ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
One Group Pre-test Post-test Design     

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียน บ้าน
แสลงโทน  อ าเภอประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์  เขต  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  
2554  จ านวน  2  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  70  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี  6/2  โรงเรยีน
บ้านแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  เขต  2  ปีการศึกษา  2554  
จ านวน  1  ห้องเรียน  รวม  35  คน  ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย  (Simple Random  Sampling)  โดยการจับสลาก 
   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบไปด้วย  ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  40  ข้อ  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ   จ านวน  12  ข้อ 
            การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  และให้ผูเ้ชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความถูกต้อง  และประเมนิความเหมาะสมแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  พบว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวม  เท่ากับ  4.91  แสดงว่า  ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ีสุด  และน าชุดกิจกรรมไปทดลองหาคุณภาพภาคสนาม  แก้ไขข้อบกพร่องแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์ และ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง  
             2. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  ผู้วจิัยได้ด าเนินการสร้าง  และหาคณุภาพโดย เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน  5  ระดับ คือ  
เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสม ปานกลาง  เหมาะสมน้อย  และเหมาะสมน้อยท่ีสุด  ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  พบว่า มีค่าเฉลีย่ในภาพรวม  เท่ากับ  4.89  แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แล้วน าไปพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์  เพื่อน าไปทดลองกับกลุม่ตัวอย่าง 

  3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  1  ฉบับ  
จ านวน  60  ข้อ  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อประเมินคา่ความสอดคล้อง  และท าการเลือก



ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัง้แต่  0.05 -1.00  แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรยีนบ้านแสลง
โทน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  เขต  2  จ านวน  30  คน  เพื่อหาค่าความยากง่าย  และค่าอ านาจ
จ าแนก  โดยคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้อท่ีมคี่าความยากตั้งแต่  0.31 - 0.75 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต ่ 0.25 - 0.75  แล้วคัดเลือกไว้  จ านวน  40  ข้อ  และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.8349  โดยใช้วิธีการของโล
เวท  (Lovett)  (สมนึก  ภัททธิยธนี.  2549 : 220)     
   4.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  โดยการก าหนดกรอบเนื้อหา  
แนวคิด  และขอบข่ายโครงสร้างของค าถามในด้านเนื้อหา  รูปแบบ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ครอบคลมุเนื้อหาทุกด้าน   แล้ว
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  
และ น้อยท่ีสดุ  แล้วเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมได้  เท่ากับ 4.93  ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ แล้วน าไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างต่อไป        
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีการก าหนดกิจกรรมตามล าดับ  ดังนี ้
            1.  ทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
            2.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ทดลองสอนกับนักเรยีนตามที่ก าหนดไว้  8  แผน ใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
            3.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนชุดเดยีวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
            4.  ประเมินสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
            5.  น าคะแนนท่ีไดม้าท าการจัดท า  และวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  และสรุป
ผลการวิจัย  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยโดยใช้การเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามเกณฑ์  80/80  วิเคราะห์โดยการหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  

      2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  โดยใช้สถิติ   
Dependent Samples t-test  ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  .05   
 3.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
 
ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.61/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ  
80/80   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล  การวิจัยเรื่อง  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สามารถอภปิรายผลได้  ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.61/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80  
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มีกระบวนการออกแบบ  และพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีวิธีการที่เหมาะสม  
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เทคนิค  วิธีการ  เนื้อหา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม  ไดผ้่านการ



ตรวจสอบ แกไ้ขข้อบกพร่องจากผูเ้ชี่ยวชาญ ผ่านการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ  และปรบัปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนน าไปใช้
จริง  นอกจากน้ีได้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  นักเรียนไดฝ้ึกกิจกรรม  และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  ใฝรู่้  ใฝ่เรยีน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุศยา  แสงเดช  (2545 : 10 – 11)  กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ดีว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้กระบวนการเรียนมี
ประสิทธิภาพ  มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีล าดับขั้นตอน  มีกิจกรรมตลอดจนข้อแนะน าการฝึกกิจกรรม  ผู้เรยีนสามารถทดสอบ
ความรู้ด้วยตนเองหลังจากเรียนชุดกิจกรรมนั้น ๆ แล้ว และบุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2545 : 102) กล่าวถึงประโยชน์ของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรูร้ายบุคคล  สามารถวัดและประเมินผลได้ตรงความมุง่หมาย  ช่วยให้ผู้เรียน
จ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้ผูเ้รียนรูจ้ักการเคารพนับถือความคดิเห็นของผู้อื่น  และช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้น  และยังเป็นสื่อท่ีช่วยลดภาระของครู   สร้างความมั่นใจให้กับ
ครูมากยิ่งขึ้น  และผู้วิจัยยังได้ใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ที่ช่วยให้นักเรียนฝึกการท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกัน
ระหว่าง กลุ่มด้วยกัน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สอดคล้องกบังานวิจัยของทัศนียา  แก้วคงค า  (2550 : บทคัดย่อ)     
ที่ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทย  ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศกึษาปีท่ี  6  พบว่า  ชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.54/85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์     ท่ีก าหนด  และสอดคล้องกับงานวจิัยของทองสุข  วงศ์ทิพย์  
(2550 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้างชุดกิจกรรมเสรมิทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยมาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  พบว่า  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.67/82.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสรุป
ได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  เนื้อหา  และช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  
.05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  สื่อท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  โดยสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง  และสนใจการเรียนมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างตามหลักจิตวิทยา
การเรยีนรู ้ ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  เอกสารหลักสตูร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น าแนวคิดการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  ของทิศนา  แขมมณี  (2552 : 64) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ ต้องอาศัยหลักการรว่มมือกัน พ่ึงพาอาศัยกัน  
มีกระบวนการกลุ่มในการท างาน  ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนองนิตย์  เตยจอหอ  ( 2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้
ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม  STAD  เรื่องการอ่านจับใจความ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสมีา เขต  
2 พบว่า  นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจฬุาทิพย์  บุญฤทธิ์  
(2551 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการอา่นเชิงวิเคราะห์  กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1  
ผลการวิจัยพบว่า    นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  . 05  จึงสรุปได้ว่า การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เป็นนวัตกรรม      ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  สนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล  ช่วยให้ผู้เรยีนเกิดแรงจูงใจ     ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป  จึงส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  เท่ากับ  4.76  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ทั้งนี้เป็นเพราะสื่อท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการวิเคราะหเ์นื้อหา  และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ  เรียงจากง่ายเป็นหา
ยาก มีสสีัน และรูปภาพประกอบช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มีเกรด็ความรู้ และสรปุความรู้ท้าย
บทเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี และได้เลือกการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ช่วยเหลือกันท างานกลุ่ม  ท าให้บรรยากาศการ
เรียนรูม้ีความสุข  นักเรียนจึงมคีวามพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาทิพย์  บุญฤทธ์ิ  (2551 : 
บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจยัเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต  1  ผลการวิจยั
พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกฤติกา  เจริญยศ  (2552 : บทคัดย่อ)  



ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย  ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการ
อ่านและการเขียนค ายาก  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมและรายข้อทุกข้อ
อยู่ ในระดับมาก  จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  ท าให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม  ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน   และ
กันและยังได้รับความรู้ในเนื้อหาวชิาเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย  การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สรปุผลการวิจัยได้  ดังนี ้
 1.  ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.61/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ  80/80  
จ านวน   8  ชุด 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  โดยใช้
การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  เป็นแนวทางส าหรับครู  และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุม่สาระการเรยีนรู้อื่น ๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้  ควรศึกษาเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  และคู่มือการใช้อย่าง
ละเอียด เพื่อให้สามารถน าไปปฏบิัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2. ควรท าการวิจัยเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  และใช้กระบวนการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบตา่ง ๆ  ในสาระ
การเรยีนรู้อื่น ๆ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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