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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู                                      
เทคนิค  STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 DEVELOPMENT  OF ENGLISH  READING SKILL  EXERCISE THROUGH COOPERATIVE  
LEARNING  USING STAD  TECHNIQUE FOR  MATHAYOMSUKSA  5  STUDENTS  

 
จารุชา  เมฆะสุวรรณ  ผูชวยศาสตราจารยสุเทียบ  ละอองทอง   
อาจารย ดร. สุรชัย  ปยานุกูล อาจารย ดร. ชูเกียรติ   จารัตน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนาแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช  การเรียน
แบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ  70/70 2) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/4 โรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย  ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2553 จํานวน 45 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random  Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษจํานวน  4  ชุด  แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 
แผนๆละ  2  ชัว่โมง  ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเปนแบบปรมัยชนิดเลือกตอบจํานวน  40  ขอ ที่มคีาอํานาจ
จําแนก (B)  ต้ังแต  .26  ถึง .82  ความยาก  (P)  ต้ังแต  .48  ถึง .70  มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 
.97  และแบบวัดความพึงพอใจมีคาความเชื่อมัน่เทากับ  .93  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คาเฉล่ีย (Mean)  คารอย
ละ  (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และสถิติทดสอบที  (Dependent Sample t-test  ) 
ผลการวิจัยพบวา   
 1.  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ  72.56/71.06  เปนไปตามเกณฑ  70/70 
   2.  ดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.5719  แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  
57.19 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนางรอง  ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชา
ภาษาอังกฤษแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนางรอง  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  มีความพึงพอใจในการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ   :  การเรียนรูแบบรวมมือ, แบบฝกทักษะการอาน. 
 
ABSTRACT 

The objectives of the research were  1)  development of  English Reading Skill Exercise with 
Cooperative Using STAD Technique for Mathayomsuksa 5 Students that  effective 70/70.   2) study of 
efficiency of English reading skill exercise.  3) compare efficiency  learning of students. 4) study of the 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

621

students’ satisfaction towards  English reading skill exercise with Cooperative learning Using STAD Technique 
for Mathayomsuksa 5 Students. The researcher sample were 45 Mathayomsuksa 5/4 students studying at 
Nangrong school, Nangrong district,Buriram province in the second semester of B.E.2553 academic year. The 
sample were selected by using Simple  Random Sampling. The instruments used to collect the data were 4 
lesson plan 8 periods, achievement test for 40 items that mean from. 26 to .82,difficulty from. 48 to.70, 
significant at .97  and satisfaction evaluation from at .93.  The collected data were analyzed  through  mean, 
percentage standard deviation and dependent sample t-test. The research results were as follows : 

1. English Reading skill Exercises with Cooperative learning Using STAD Technique for 
Mathayomsuksa 5 Students that effectiveness 72.56/71.06  to the rate of 70/70 

2.The effectiveness of English Reading Skill Exercise with cooperative Using STAD Technique for 
Mathayomsuksa 5 was 0.5719, show that students learning higer  57.19  percentage. 
 3. Students  mathayomsuksa 5  in Nangrong school that using English Reading Skill Exercise with 
Cooperative Using STAD  Technique have average the post-test higher than pretest scores with the significant 
at .05 
 4. Students in  mathayomsuksa 5 in Nangrong school through English Reading Skill Exercise with 
cooperative  learning Using STAD Technique was satisfaction of the students were at a high level. 
  
Key words : Cooperative learning  using STAD  technique,  Reading Skill  Exercise  
     
 บทนํา 
   ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกลุมสาระที่  8เปนกิจกรรมที่
เสริมสรางความเปนมนุษย  และศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน  โดยมีเปาหมายหรือผลที่คาดหวังใหผูเรียน
ใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  รวมท้ังมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม  อันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  นอกจากนี้ผูเรียนในยุคโลกา    ภิวัตนตองมีความสามารถในการใช
ภาษาไดมากกวา  1 ภาษา  คือ  ใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับสากลไดดวย (กรมวิชาการ.  2545 : 1–5) เนื่องจากตํารา
และขาวสารซึ่งผานทางสื่อตาง ๆ มักจะตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศของดานการศึกษา  
การสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงเปนส่ิงที่จําเปนในการพัฒนาการในทุกระดับ  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริง  และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได   จนเกิดความรูที่มีความหมายมากขึ้น  
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชติดตอกันทั่วไป  และขอบขายของการใชภาษาดังกลาวก็ครอบคลุมทั้งโลก  เปนภาษา
แหงโอกาส  กลาวคือ  หนึ่งในคุณสมบัติของผูเขาทํางานในแตละสาขาอาชีพในปจจุบันลวนกําหนดวาจะตองสามารถฟง  
พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษไดดี  เพราะวาภาษาอังกฤษเปรียบดั่งกุญแจดอกสําคัญที่จะไขเขาสูคลังแหงความรูใน
ทุก ๆ ดาน  เปนประตูสูขุมทรัพยทางปญญา  เปนการรับแนวความคิดใหม ๆ ในขณะเดียวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาถึง  ชั้นมัธยมศึกษา  ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  ส่ือสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหา
ความรูประกอบอาชีพได 
   ทักษะการอานภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของประชากรโลกใน
ปจจุบัน  เนื่องจากตําราและขาวสารซึ่งผานทางสื่อตาง ๆ ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ  ในยุคของเทคโนโลยี
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สารสนเทศดานการศึกษา  การสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษจึงเปนส่ิงที่จําเปนในการพัฒนาการศึกษา
ในทุกระดับ  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนเขากับชีวิตจริง  และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองไดจนเกิด
ความรูที่มีความหมายมากขึ้นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหสาระการเรียนรู   
         การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยนับวายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  (Reading  Comprehension) ของนักเรียนอยูในระดับต่ํา 
นอกจากนี้ตัวครูเองก็มี ปญหาเกี่ยวกับการสอน  กิจกรรม ส่ือ และการวัดผลทางการอาน  พอสรุปไดวาเนื้อหากลาวเกิด
จาก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนไทยที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องมาจากความไมแนนอนใน
จุดมุงหมายของหลักสูตร รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับผูบริหารการศึกษา  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  ส่ิงแวดลอมอื่น 
ๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษารวมทั้งสภาพส่ือการเรียนการสอนที่ใชอยูในปจจุบันไมเหมาะสม
กับระดับของผูเรียน  อีกทั้งยังขาดความตอเนื่องระหวางบทเรียนแตละบทและแตละเลม  รวมถึงกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมคอยหลากหลายเทาที่ควร  
   ดังนั้นเนื้อหาที่ใชเปนส่ือในกิจกรรมการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษนั้น  สวนใหญเปนส่ือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับส่ือตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศ  ที่เปนเจาของภาษาหรือของผูเขียนซึ่งเปนเรื่องที่ไกลตัวที่ผูเรียนไมคุนเคย  
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษา  และกระบวนการในการอานเปนส่ิงที่ยากสําหรับผูเรียน หากผูเรียนไมมีภูมิหลัง  (Prior  
Background  Knowledge)  เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ไมวาจะเปนดานลักษณะลีลาการเขียน  รูปแบบของงานเขียนหรือ
เนื้อหาในสาขาตาง ๆ  รวมท้ังวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่ละเอียดลึกซึ้ง  ก็ยอมที่จะทําความเขาใจเนื้อหานั้นไดยาก  
ซึ่งทําใหผูเรียนไมเขาใจอยางถองแท  ดังนั้นการเลือกเนื้อหาที่มีภูมิหลังดานสังคมและวัฒนธรรมของผูเรียนมาเปนส่ือใน
การเรียนการสอน  จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกส่ือที่ใชในการเรียนรูที่ส่ือหรือเนื้อหาที่ผูเรียนคุนเคยจะทําให
ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาไดงาย  เพราะจะทําใหการทําความเขาใจความหมายทางดานภาษาของผูเรียนเร็วขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งผูเรียนสามารถฝกการเดาศัพทจากขอความขางเคียง  (Guessing)  คาดการณลวงหนา  
(Anticipation)  ทําความเขาใจดวยการสรุป  และตองอาศัยการตีความชวยอยางมาก  และหากผูเรียนขาดการทํางาน
รวมกันเปนกลุมทําใหไมมีโอกาสไดปรึกษากันในขณะที่เรียนหรอืทํากิจกรรม  หากประสบปญหาซึ่งอาจสงผลตอการ
เรียนรูได  แตถาหากผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ รวมกัน  จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการอานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ย่ิงขึ้น 
            วิธีการสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู  (Cooperative  Learning) เปนการสงเสริมใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธภายในกลุม  (Group  Process  of  Interaction)  และมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น  การจัดการเรียน
การสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเปนการเรยีนรูแบบท่ีนักเรียนตองเรียนรูพรอมกับรับผิดชอบงานกลุมรวมกัน  โดยที่
กลุมจะประสบความสําเร็จไดเมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายเชนเดียวกัน  ในสถานการณการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเรียนรูนั้น  ผูเรียนจะมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันในเชิงบวก  (Positive  Interdependence)  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของการเรียนรูรวมกัน  นักเรียนแตละคนตระหนักวาจะสามารถบรรลุเปาหมายของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อเพ่ือน
คนอื่น ๆในกลุมสามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันไดเชนกัน  (Cooperative  is  working  together  to  accomplish  
goal)  ซึ่งวิธีการเรียนดังกลาวเปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปน
กลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถตางกัน  โดยแตละคนในกลุมจะตองมีสวนรวมอยาง
แทจริง  ในการจัดกิจกรรมดังกลาวครูผูสอนเปนเพียงผูใหคําปรึกษาและสังเกตพฤติกรรมในขณะที่นักเรียนดําเนิน
กิจกรรมเทานั้น  (กรมวิชาการ. 2545: 1 – 3 )  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  
มาตรา  22  กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด  (Child  Centred)  ฉะนั้นครูผูสอนและผูจัดการ
ศึกษาจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ  สงเสริม  และสนับสนุน  (Facilitator)  
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ผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใช
อยางสรางสรรค  ดังนั้นการสอนที่ใหผูเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของวิชาที่เรียน ทําใหผูเรียนรูถึงความสัมพันธระหวาง
วิชาหรือมีการบูรณาการเรียน  (Integrative  Education) 
           จากเหตุผลขางตน  ทําใหผูวิจัยตองการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษดวยบทอานที่มี
เนื้อหาบรบิทการอานขาว  การอานโฆษณา  อานเกี่ยวกับวันสําคัญ และอานปริบทเกี่ยวกับทองถ่ิน  โดยใชการเรียน
แบบกลุมรวมมือกันเรียนรู  แบบแบงกลุมสังเกตตามผลสัมฤทธิผลทางการเรียน  (Student  Teams  Achievement  
Division : STAD)  เพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน (Classroom  Action  Research ) ซึ่งเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ (Collaborative  Action  Research ) 
ประกอบดวย  การวางแผน (Plan) ลงมือแกไข  (Act) สังเกต (Observe) บันทึกหลังการสอนทุกครั้ง (Reflect) นําไป
แกไขในคราวตอไปในการปฏิบัติงานจริง (Act) ซึ่งวงจรนี้มีลักษณะเหมือนขดลวด (Spiral) โดยใหมีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) ของผูเรียนทั้งดานปญญา (IQ) และสภาวะทางดานอารมณ (EQ)  เพ่ือสนอง
ตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  24  และมาตรา  30  กําหนดใหครูผูสอนใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน สวนเคมมิสและ  แมคแทคการท (Kemmis and McTaggart 1988  :  1 – 
20)  กลาววา  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนจริงใน
โรงเรียนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือคุณภาพของผูเรียน   
  ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวมาจากหลายสาเหตุ  เชน  ปญหาดานเนื้อหาในบทเรียนที่ไมเหมาะสมกับผูเรียน  
บทเรียนอาจยากหรืองายเกินไป  หรือเปนเรื่องที่ไมนาสนใจและไมทันสมัยทําใหนักเรียนไมมีความกระตือรือรน  ทําใหมี
ความสนใจในภาษาอังกฤษนอยและมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  รวมท้ังสภาพสื่อการเรียนการสอนที่
ใชอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน  อีกทั้งยังขาดความตอเนื่องระหวางบทเรียนแตละบทและแตละเลม  
รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน  ไมคอยหลากหลายเทาที่ควร  ซึ่งโรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 
สํานักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย  เขต 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ําโดยเฉพาะทักษะการอาน  ในการ
วิจัยครั้งนี้ผูทําการวิจัยไดวิจัยกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2553  โรงเรียน
นางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  
STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ  70/70 

2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือ
กันเรียนรูเทคนิค  STAD ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5  

3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   กอนเรียนและ      หลัง
เรียน  ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD   
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD   

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1.  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ  70/70 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

624

2.  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนปีระสิทธิผลมากกวา  0.50 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการ
เรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  หลังเรียน สูงกวา  กอนเรียน 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ชุดฝกกิจกรรม  โดยใชการ
เรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD มีความพึงพอใจในการเรียนรู อยูในระดับมาก   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  
2553  โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  นักเรียนจํานวน  465  คน 
   1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/4 โรงเรียนนางรอง  อําเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  ภาคเรียนที่  1/ 2553  จํานวน  45  คน ไดมาโดยวิธีเลือกสุม อยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหนวยหองเรียนเปนหนวยการสุม 
  2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1 ตัวแปรตน ไดแก  แบบฝกทักษะการอานโดยใชวิธีการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  

    2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะโดยใชวิธีการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 

 3.  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระภาษาตางประเทศ  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา 4  เรื่อง คือ การอาน
ขาว (News) การอานโฆษณา (Advertisement) การอานเกี่ยวกับวันสําคัญ (Special  Day) และ การอานเกี่ยวกับ
ทองถ่ิน (Local Story) 
  4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย เริ่มดําเนินการระหวางภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  
2553 เดือน มิถุนายน  ใชเวลาในการเรียนการสอนปกติจํานวน  8  คาบ  4  สัปดาห ๆ ละ 2  คาบ    
                                                                                                    
วิธีดําเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยไดกําหนดลําดับขั้นตอน   
ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
4. วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
6.  สถิติที่ใชในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  1.   แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู
แบบSTAD  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน  4  ชุด  ดังนี้   

 1.1  แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ  การอานขาว (News)  
 1.2  แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ  การอานโฆษณา (Advertisement) 
 1.3  แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ การอานเกี่ยวกับวันสําคัญ (Special  Day) 
 1.4  แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ  การอานเกี่ยวกับทองถ่ิน (Local  Story) 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  4 เรื่องโดยใชการเรียนรู

แบบกลุมรวมมือในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน 40  ขอ   
                 3.  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใชกลุม
รวมมือกันเรียนรูเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.  2543 : 99)  มีเกณฑการใหคะแนน  
ดังตอไปนี้ 

  พึงพอใจมากที่สุด   ตรวจให  5        คะแนน 
  พึงพอใจมาก  ตรวจให  4        คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง  ตรวจให  3        คะแนน 
  พึงพอใจนอย  ตรวจให  2        คะแนน 
  พึงพอใจนอยที่สุด  ตรวจให  1        คะแนน 

    เกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย  (บุญชม ศรีสะอาด.  2543 : 100)  มีดังนี้ 
 คาเฉล่ีย        4.51 – 5.00   แปลความวา    พึง พอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย        3.51 – 4.50   แปลความวา           พึงพอใจ มาก 
 คาเฉล่ีย        2.51 – 3.50   แปลความวา   พึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย        1.51 – 2.50   แปลความวา   พึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย        1.00 – 1.50   แปลความวา   พึงพอใจนอยที่สุด 

 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 
  1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน  (กรมวิชาการ.    2546 : 1 – 42)   
                   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 กลุมสาระภาษาตางประเทศ  ชวงชั้น ที่  4  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 

1.3 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาในเอกสารประกอบการอานที่มีเนื้อหาเนื้อหา  4 เรื่อง  คือ  
การอานขาว (News)  การอานโฆษณา(Advertisement)  การอานเกี่ยวกับวันสําคัญ (Special  Days) และ การอาน
เกี่ยวกับทองถ่ิน ( Local Stories)  

1.4  เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือใหสัมพันธกับเนื้อหาที่แบงไว  
จํานวน  4  แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  8  ชั่วโมง 
                    1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  หัวหนากลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และผูเชี่ยวชาญเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ เนื้อหาแต



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

626

ละขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรูทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามที่เสนอแนะ  ผูวิจัยไดทําการแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะดังนี้คือ  1) การวิเคราะหจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่ ไมสอดคลองโดยไดปรับตามขอเสนอแนะ  
2) ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยมีการเพิ่มขั้นนําไปใชและวัดผล  3) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
ในขั้นนําไมควรเกิน  15 – 20  นาที   จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความ
สอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  พิจารณาความเหมาะสม
และปรึกษาหารือถึงสภาพปญหาที่พบ  แลวนําไปแกไขปรับปรงุขอบกพรองกอนนําไปใช  ผูวิจยัไดทําการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดแก  1)  เอกสารประกอบการอานที่ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูมีเนื้อหามาก
เกินไปและมีคําศัพทยากซึ่งผูวิจัยไดมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการอานใหมีความเหมาะสมกับระดับนักเรียน  2)  
ความชัดเจนของรูปภาพที่ใชประกอบควรใหมีลักษณะภาพที่พอเหมาะและจัดรูปแบบใหสวยงาม  ผูวิจัยไดใชโปรแกรม
ตกแตงภาพใหมีความคมชัดและสวยงามซึ่งมีการพิมพเปนภาพสีแสดงตัวอยางใหแกผูเรียน  3)  แผนการจัดการเรียนรู
ที่  4 ในสวนของสาระสําคัญไดแกไขการพิมพเนื่องจากมีการพิมพผิด  ซึ่งผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญได
เสนอแนะ   

2.  นําแบบฝกทักษะที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนจริงเพ่ือเก็บขอมูล 
3.  ปรับปรุงแกไขโดยใชขอมูลอื่นมาประกอบ  เชน  การสัมภาษณนักเรียน   คําแนะนําจากการนิเทศภายใน

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
  4.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับ  กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปที่ 5ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา  2553 โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 3จํานวน  45  คน 
ไดดําเนินการตามลําดบัขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุม
รวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD ใหแกผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2553 โรงเรียนนางรอง  
อําเภอนางรอง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 3  จํานวน  45  คน  
  2.  ทําการทดสอบกอนฝกกิจกรรมการเรียนรู  (Pretest)  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(กอนเรียน)  จํานวน 40 ขอ 
  3.  ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการใชโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช 
การเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  สําหรับนักเรียน  จํานวน 4  ชุด 
  4.  เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังฝกกิจกรรมการเรียนรู  (Post - test)  โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม  จํานวน 40 ขอ 
  5.  สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชา 
ภาษาอังกฤษ   โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนคิ  STAD   
  6.  วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบ
กลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ตามเกณฑ  70/70 
  7.  วิเคราะหหาคาประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษการ  โดยใชการเรียนแบบ
กลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
  8.   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช  แบบฝกทักษะการอานวิชา 
ภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   
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ระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  9.  วิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD  
  
ผลการวิจัย 
                  1.  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  
STAD ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ  70/70  ผลการวจิัยพบวา  แบบฝกทักษะการอานวิชา
ภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนางรอง   ที่
ผูวิจัยไดสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)   เทากับ 72.56/71.06  เปนไปตามเกณฑ  70/70   
                  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือ
กันเรียนรูเทคนิค  STAD    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  โรงเรียนนางรอง    ผลการวิจัยพบวา  ดัชนีประสิทธิผลแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนนางรอง  มี คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.5719  แสดงวานักเรียนมคีวามรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  57.19 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  โรงเรียนนางรอง  ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชา 
ภาษาอังกฤษ  แบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD สําหรับนักเรียนจัดการเรียนรูแบบ  มีผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยพบวา   คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  แบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  

5  โรงเรียนนางรอง คาเฉล่ียคะแนนหลังเรียน  (Χ  = 16.00)  สูงกวากอนเรียน  (Χ  = 28.42) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 

 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอาน 
วิชาภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษแบบกลุมรวมมือกัน
เรียนรูเทคนิค  STAD  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม  การเรียนรู อยูในระดับมาก  ( X = 4.34)  
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกัน
เรียนรูเทคนิค  STAD  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปราย  ดังนี้  
 จากผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกัน
เรียนรูเทคนิค  STAD  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนางรอง   ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  
(E1/E2)   เทากับ  72.56/71.06  เปนไปตามเกณฑ  70/70  ทั้งนี้  แสดงใหเห็นวาแบบฝกทักษะ  การอานวิชา
ภาษาอังกฤษ  ทั้ง 4  ชุด   ประกอบกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดดําเนินตามขั้นตอนการสราง
แผนการจัดการเรียนรู โดยไดผานกระบวนการ ศึกษาหลักสูตร คูมือครู หนังสือเรียน วิธีการ หลักการ ทฤษฎี เทคนิค 
และศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนแบบกลุมรวมมือ และดาํเนินการคัดเลือกและกําหนด
เนื้อหาเพ่ือใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและความตองการของนักเรียนเรียน นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดไป
ทดลองใชเพ่ือหาคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือ ใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพกอนที่จะนําไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง ทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูไดดําเนินการจัดกลุมคละนักเรียน
เกง  ออน  และปานกลาง  เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันระดมความคิด  และถายทอดความรูใหแกกันและกัน  โดยให
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นักเรียนในกลุมประสบผลสําเร็จในการเรียนรูรวมกัน  นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยการใหรางวัลและ
ความชมเชยแกนักเรียนแตละกลุม  ซึ่งทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  สอดคลองกับ  แครอล  (Carol.  
1992  :  59 – 62)  ที่เสนอวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนจะตองคํานึงอยู  3  ประการ  คือ  รางวัลและเปาหมายของ
กลุม  ความหมายของแตละคนในกลุมในการจัดการเรียนการสอน  และใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสในการชวงใหกลุม
ประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ  โสภิต พันธวิริยะกุล  (2552  :  81 - 82)  ซึ่งไดพัฒนา
ความสามารถดาน     การอานและการเขียนในแม ก. กา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมดวยกลุมรวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ 
85.00/82.25  สอดคลองกับ  พรทิภา มากมูลดี  (2551  :  บทคัดยอ)  ซึ่งไดพัฒนาความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุรวมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษา
พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 84.48/74.58  สอดคลองกับ  รัสรินทร 
เสนารถรัฐพงศ  (2551  :  72 - 73)  ซึ่งไดทําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง การผันวรรณยุกตโดยใชนิ้วมือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.39/87.08  สอดคลองกับ รัตติกร ภิรมยไกรภักดิ์  (2552  :  67 – 68)  ซึ่งไดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานเชิงวิเคราะหชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยกลุมรวมมือเทคนิค 
STAD  ผลการศึกษาพบวา  แผนการจัดการเรียนรู  มีประสิทธิภาพเทากับ 91.95/ 80.20  และสอดคลองกับ สุดใจ    
พงษเพียจันทร.  (2551  :  บทคัดยอ)  ซึ่งไดพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือเทคนิค STAD ประกอบการใชแบบฝก 
ทักษะผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 85.83 / 81.55 
 จากผลการวิจัยพบวา คาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช การเรียน 
แบบกลุมรวมมือกันเรียนรูแบบ  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนางรอง  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ   
0.5719  แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  71.50  ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ เปนการที่ใชหลักการเรียนรูแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูภายในกลุมเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แนะนํา อธิบาย หรือสอนใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจดวยกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดใช
ความสามารถ กลาคิดและกลาตัดสินใจ โดยแตละกลุมจะมีสมาชิกคละความสามารถ คือ ระดับเกง ระดับปานกลาง  และ
ระดับออน ซึ่งสมาชิกในแตละกลุมจะตองชวยเหลือกันและกันภายในกลุม โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงสามารถเกิด
การเรียนรูไดดีและเร็ว มีความเขาใจในเนื้อหาที่ครูสอน อธิบาย หรือสอนเพ่ือนสมาชิกในกลุมของตนเองอีกครั้งดวย
วิธีการของตนเองเพื่อมุงหวังใหสมาชิกมีความรูความเขาใจ  นักเรียนทุกคนมีความสนิทสนมและรูจักกันสามารถอธิบาย
หรือใชภาษางาย ๆ  หรือใชภาษาทองถ่ินที่เขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้นและการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
ยังชวยสงเสริมใหเกิดความรัก ความสามคัคีภายในกลุม ทั้งนี้สมาชิกไดมีปฏิสัมพันธรวมกันจากการอธิบายเนื้อหาที่
เรียนและการทํางานรวมกันภายในกลุม และนอกจากนี้ นักเรียนยังตองแขงขันกับตนเองไปรวมกับคะแนนของเพื่อนใน
กลุมเปนคะแนนของกลุมถาไดคะแนนมาก คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูงผูวิจัยไดใหความชมเชย และใหรางวัลเปนอุปกรณ
การเรียน  จึงทําใหนักเรียน  เกิดการแขงขันทางวิชาการซึ่งลักษณะนี้มีสวนกระตุนใหนักเรียนเกิดการแขงขันกันมากขึ้น
และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สอดคลองกับ  นิศารัตน  ชื่นใจ  (2544 : บทคัดยอ)  และจันทิพา  สุริยนต        
(2545  :  บทคัดยอ)  ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือจะมีความเชือ่มั่นในตนเอง  กลา
แสดงออก  ความคิดเห็น  สามารถอธิบายแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันไดอยางพอใจ  มีทักษะการทํางานกลุม  และ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น  ผลการวิจัยสอดคลองกับ  รัตติกร ภิรมยไกรภักดิ์  (2552  :  67 – 
68)  ซึ่งไดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานเชิงวิเคราะหชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยกลุม
รวมมือเทคนิค STAD  ผลการศึกษาพบวาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย มีคาเทากับ 0.6217 
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สอดคลองกับ  สุดใจ พงษเพียจันทร (2551 : บทคัดยอ)  ซึ่งไดพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช
แบบฝกทักษะ ผลการศึกษาพบวาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.6547  สอดคลองกับ  รัสรินทร  เสนารถรัฐพงศ  (2551 : 
72-73) ซึ่งไดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยเรื่อง การผันวรรณยุกตโดยใช
นิ้วมือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาพบวา  คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูเทากับ 78.39  สอดคลองกับ  
โสภิต พันธวิริยะกุล  (2552 : 81-82) ซึ่งไดพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในแม ก. กา   ชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมดวยกลุมรวมมือเทคนิค STAD  ผลการศึกษาพบวา 
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย มีคาเทากับ 0.5872  และสอดคลองกับ  
พรทิภา  มากมูลดี  (2551  :  บทคัดยอ)  ซึ่งไดพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชแบบฝกทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมกลุมรวมมือเทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษาพบวา  คาดัชนีประสิทธิผลของ
มีคาเทากับ 0.4370 
 จากผลการวิจัยพบวา  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรยีนรูเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
โรงเรียนนางรอง  มีคาเฉล่ียคะแนนหลังเรียนเทากับ 71.06  สูงกวากอนเรียนซึ่งเทากับ  32.39 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษไดดี  
อยางเชนในการแบงหนาที่กันเพ่ือศึกษาขาวแผนดินไหวในเฮติ  การอานโฆษณางานดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ  
การอานเกี่ยวกับวันสําคัญวันลอยกระทง  และการอานเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย  โดยแตละบุคคลรับผิดชอบในการอาน  
หาความหมาย  การคนหาคําศัพท  การตอบคําถาม  นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกลแสดงออก หลังจากไดเรียนรูดวย
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมรวมมือทําใหนักเรียนกลาอภิปราย  ซักถาม ปญหาที่เกิดขึ้น กลาแสดงออกทําหนาที่ความ
รับผิดชอบในกลุม  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ  พรทิภา  มากมูลดี  (2551 : บทคัดยอ)  ซึ่งไดพัฒนาความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุมรวมมือเทคนิค  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  จากผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานวิชาภาษาองักฤษ  โดยใชการเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD   มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยรวมอยู  ในระดับมาก  (Χ  = 4.34)  นั้น  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผูวิจัยไดจัดเตรียมส่ือแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี  มีความพรอม และมีความเหมาะสม ไดเลือกส่ือที่เหมาะสมกับกระบวนการฝกทักษะการ
อาน  แบบฝกทักษะอยางหลากหลาย มีเนื้อหาทันสมัยสอดคลองกับผูเรียน ไดแก แผนดินไหวในเฮติ  งานดอกกระเจียว
งามจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีชื่อเสียง  วันลอยกระทงซึ่งนักเรียนทุกคนเคยมีสวนรวมในกิจกรรมลอยกระทงอยูแลว นอกจากนี้
การอานเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย ยังเปนขอมูลที่อยูใกลตัวนักเรียน เชน เขาพนมรุง  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  นักเรียน
หลายคนอาจเคยมีประสบการณดังกลาว  และเรื่องที่เลือก มาใหนักเรียนไดฝกอานผูวิจัยไดทําการยอใหส้ัน  กระชับ  
และเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการอาน  ทาํให
นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ไดเรียนรูจาก การปฏิบัติดวยตนเอง  นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มี
สวนรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ  ศิริพร ทาทอง  
(2548  :  62 - 63)  ซึ่งไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย  เรื่อง คํากริยาและคําวิเศษณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  กับการสอน
แบบปกติ  ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และสอดคลองกับ  รัสรินทร  เสนารถรัฐพงศ  (2551 : 72 – 73)  ซึ่งไดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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แบบกลุมรวมมือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง การผันวรรณยุกตโดยใชนิ้วมือ ชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 ผล
การศึกษาพบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายขอทุกขออยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1 การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุมรวมมือ
เทคนิค  STAD นั้น ครูผูสอนจะตองอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบกลุมรวมมือเทคนิคSTAD 
ใหนักเรียนเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง จะทําใหกิจกรรมการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนกลุมรวมมือเทคนิค  STADเปนวิธีสอนที่นักเรียน ยังไมเคยมีประสบการณในการ
เรียนรูมากอน 
  1.2 ครูผูสอนจะตองสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  เพราะนักเรียนแตละคนจะมี
ศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นครูควรมีวิธีการเสริมแรงที่หลากหลาย และเหมาะสมเพื่อเปนการกระตุนให
นักเรียนไดเกิดความสนใจ นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ และรวมแสดงออกมากขึ้น 
  1.3 ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แกผูเรียน  เพ่ือเปนแรงผลักในการ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จ  ตลอดจนสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือและชวยเหลือกัน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  เพ่ือใหการศึกษาการอานภาษาอังกฤษงายขึ้น  ครูควรนําขอมูลที่มีในทองถ่ินนํามาสรางเปน
เนื้อหาเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา  ซึ่งจะเปนการสรางความสนใจใหนักเรียนไดมากขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การอานภาษาอังกฤษ  โดยใชการเรียน
แบบกลุมรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  STAD  กับวิธีสอนแบบอื่น ๆ    เพ่ือใหไดวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการฝก
อานภาษาอังกฤษ   
  2.3  ควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหครูไดศึกษา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก 
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุมรวมมือเทคนิค STAD  ในเรื่องอื่น ๆ ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  
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