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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล
ของกิจกรรมการเรียนรู้  3)  เพื่อศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในต าบลเมืองหงส์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 16 แผน  2) แบบทดสอบย่อย แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
จ านวน 9 ฉบับ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่  0.26-0.79 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8379 และ  4)  แบบวัดระดับ
ความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) จ านวน 17 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก 0.286-0.6252 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8715 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ Dependent Samples  t–test ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศพัท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.92/80.45   
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.5590 
   3.  นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนความคงทนไม่แตกตา่งกัน 
   4.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to  1)  develop learning activities to promote Matthayomsuksa 
3 students’ English vocabulary retention through STAD co-operative learning techniques to meet the criteria 
of 80/80,  2)  examine the effectiveness index of the developed learning activities,  3)  study English vocabulary 
retention promoted through Student Teams-Achieve Division (STAD) co-operative learning techniques, and 
4) explore the students’ satisfaction of the developed learning activities.  The target group was 11 students 
at Ban Mailoa (Kururachpattana) School under the Office of Roi Et Primary Educational Service Area 1.  
The research instruments included  1)  lesson plans for English learning activities based on STAD co-operative 
learning techniques,  2)  multiple choice quizzes (10 items, 9 series),  3)  learning achievement tests for English 
vocabulary retention constructed by the researcher (multiple choice, 40 items with a discrimination of 
distribution of 0.26-0.79 and a reliability of 0.8379), and  4)  a satisfaction test of the developed learning 
activities ( a 5-Likert rating scale survey with 17 items and a discrimination of 0.2861-0.6252 and a reliability 
of 0.8715.  The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation, and hypothesis 
tests (Dependent Samples t–test).  The research revealed that:  
  1.  The developed learning activities to promote English vocabulary retention through STAD                
co-operative learning techniques met the criteria of 81.92 / 80.45. 
   2.  The effectiveness index of the developed learning activities was 0.5590 
   3.  The target students particularly taught by the developed learning activities showed no 
differences in the mean scores from the post-test and the retention test. 

4.  The target students expressed a “high” level of satisfaction of the developed learning activities 
to promote English vocabulary retention based on STAD co-operative learning techniques. 
 
ค าส าคัญ  :  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, เทคนิค  STAD , การเรยีนแบบร่วมมือ 
Keywords : Learning Achievement, English Vocabulary, STAD technique, Co-operative Learning   
 
บทน า 
 ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ 
ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551, 2551 : 190) สุวัฒน์  ช่างเหล็ก (2543 : 182)  ได้กลา่วถึงความส าคญัของค าศัพท์ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการเรียนภาษาต่างประเทศเพราะค าศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของภาษา ซึ่งจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทางค าศัพท์ไปทีละน้อยให้เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน เป็นสิ่งที่ผูส้อนต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญเพราะจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จในการอ่าน ผู้วิจัยท างาน
ในส่วนครูผู้สอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือนักเรียน
ไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้นาน เมื่อท าการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ก็มักจะลมืค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีเรียน
ผ่านมาแล้ว ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบถึงการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ และท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ า ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งผลการสอบโอเน็ตของโรงเรียน   
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3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555- 2557 ได้ผลตามล าดับดังนี้  26.40  26.50 และ 26.80 ซึ่งถือว่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ า (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านไม้ลา่ว (คุรุราษฎร์พัฒนา) ปีการศึกษา 2557, 2557 : 12)   
    จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนคิ STAD (Student Teams – Achievement Divisions) มีประโยชนเ์พื่อขจดัปญัหาทางการศกึษา มุ่งทักษะการคิด 
การเรยีนที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนด้วยกัน  
และการเรียนด้วยกลุม่ร่วมมือแบบนี้ยังเป็นรูปแบบท่ีครบวงจร ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง แตล่ะกลุม่
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ าอยู่ด้วยกัน จากปัญหาที่ผู้วิจัยพบจึงเห็นสมควรที่จะพัฒนา 
การเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนและสรา้งลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนให้มีการร่วมมือกันท างาน มีการจัดการเรยีน
การสอนโดยยดึนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลการเรยีนรู้ 
ในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว  
(คุรุราษฎร์พัฒนา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.  เพื่อศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยใช้วิธีการเรยีนรู ้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้    เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนขยายโอกาสในต าบลเมืองหงส ์ 
ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จ านวน 11 คน   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วิธีด าเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  ขั้นตอนเตรียมการ โดยท าการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 3 ชนิด ดังน้ี 
      1.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 16 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
รวมทั้งหมด 16 ช่ัวโมง  
 ด าเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามกรอบเนื้อหาและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ตามองค์ประกอบของแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นน าแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่สร้างขึ้น ให้กรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนแผน ความสมัพันธ์ระหวา่งจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การวัดผล 
และประเมินผลเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้วัดผลและประเมินผล โดยปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าในเรื่องการใช้ภาษาล าดับขั้นตอน 
ในการก าหนดกิจกรรมและเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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เสนอผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและวธิีในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ น าคะแนนจากการประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ไปแปลความหมายค่าเฉลี่ย ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ท่ีไดจ้ากการ
ประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญไปวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ ขั้นสุดท้ายน าแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ด้วยการสอนจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา)  
     1.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
40 ข้อ 7263 
 

ตาราง 1  แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 

หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
จ านวนข้อสอบ 

ข้อที่ออก ข้อที่ต้องการ 
Unit  1  City life - Country life 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของคนในเมืองและคนในชนบทได ้

7 4 

Unit  2  Risky jobs   
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ช่ืออาชีพ 
และค าคณุศัพท์บรรยายลักษณะบคุคลได ้

7 4 

Unit  3  Modern living   
จ านวน  1  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้กับวิถีชีวิต 
ของตนเองได ้

5 3 

Unit  4  Culture corner 
จ านวน  1  ช่ัวโมง 

นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับค าศัพท์ในอาชีพ  
Yeoman Warders  ในประเทศองักฤษ 

6 4 

Unit  5  Single, please 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์เกีย่วกับวิธีการ
เดินทางได ้

7 5 

Unit  6  Curricular Cut 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์เกีย่วกับเมือง 
เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) ได ้

7 5 

Unit  7  Experiences 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจค าศัพท์ 
และค าคณุศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ ์

7 5 

Unit  8  Nightmares 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์เกีย่วกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

7 5 

Unit  9  Relieved 
จ านวน  2  ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับการ 
ล าดับเหตุการณ์และหลักการเขียนเรื่องเล่า 

7 5 

                                     รวม 60 40 

 
 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 60 ข้อ ซึ่งจะใช้จริง จ านวน 40 ข้อ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม  
และประเมินค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เมื่อพิจารณาแลว้น าคะแนนมาหาคา่เฉลีย่  
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ก็สรุปได้ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวัดผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน สามารถน าไปใช้ได้ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลอง (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรยีนชุมชนบ้านเมืองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นักเรียน จ านวน 18 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ โดยการน าแบบทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก คัดเลือกข้อที่มีค่าตัง้แต่ 0.26-0.79 โดยใช้
วิธีดัชนีบี (B-Index หรือ Brennan Index) ของเบรนแนน (Brennan) (สมนึก ภัททิยธาน,ี 2546 : 214) จากนั้นน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาคา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สตูรของโลเวท (Lovett) ได้เท่ากับ 0.8379 (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545 : 96) ขั้นตอนสุดท้ายน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไปจัดพมิพ์ เพื่อน ามาใช้กับกลุม่เป้าหมาย 
     1.3  แบบวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน จ านวน 17 ข้อ   
    ด าเนินการสร้างแบบวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 30 ข้อ จะใช้จริง จ านวน 20 ข้อ น าแบบวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินดัชนีความสอดคล้อง ของแบบวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน  
โดยเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 ขั้นตอนสุดท้ายน าแบบวดัระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้  
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตร Item Total Correlation มีค่าอ านาจจ าแนก  
0.2861-0.6252 และหาค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) เท่ากับ 0.8715 
 2.  ขั้นตอนด าเนินการทดลอง มี 7 ขั้นตอน ดังนี ้
         2.1  จัดปฐมนเิทศก่อนท าการทดสอบวัดผลการเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อท่ีจะได้ท าความเขา้ใจกับนักเรียน  
ถึงวิธีการสอน บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์ของการเรยีน และวธิีการประเมินผลของการเรียนรู้ 
     2.2  ท าการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรยีน จ านวน 40 ข้อ   
     2.3  ท าการทดลองสอน โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 16 แผ่น 
     2.4  เมื่อท าการทดลองสอน รวมทั้งสิ้นจ านวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้แล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
การเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรยีนและท าแบบวัดระดบัความพึงพอใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน จ านวน 17 ข้อ   
     2.5  เมื่อท าการทดสอบผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลความคงทนในการเรยีนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ซึง่เป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรยีนโดยที่ผู้วจิัยไดส้ลับล าดับข้อและตัวเลือกของแบบทดสอบ เพื่อที่จะ
ได้น าผลของคะแนนท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับผลของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
     2.6  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน และทดสอบผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ทดสอบความคงทนมาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อท าการตรวจสอบสมมติฐานต่อไป    
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังกิจกรรมย่อยและหลังเรียนโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ในการหาค่า   และค่าดัชนีประสิทธิผล   
  4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนความคงทน ของนักเรียนท่ีเรียนตามกิจกรรม 
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้สถติิ  t 
  4.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรยีนรู้ในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี้  
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
 1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน 
     1.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
     1.2  ร้อยละ (Percentage) 
        1.3  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ หาคณุภาพเครื่องมือ 
     2.1  หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 
         2.1.1  การหาคา่ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
         2.1.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของตัวถูกแบบอิงเกณฑ ์ด้วยวิธีของ 
เบรนแนน (Brennan) 
         2.1.3  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ ทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett Method) 
 2.2  การหาคณุภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD   
     2.2.1  หาคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีความหมาย ดังนี ้

            80 ตัวแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) 

              80 ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) 
          2.2.2  การหาคา่ดัชนีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (E.I.) 
 2.3  หาคุณภาพของแบบวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมการเรยีนรูข้องนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
      2.3.1  หาค่าอ านาจจ าแนก  Item Total Correlation ของเพียร์สัน (สหสัมพันธ์อย่างง่าย) 
     2.3.2  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) 
 2.4  สถิติทดสอบสมมติฐาน 
     2.4.1  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน และทดสอบผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้สถิติทดสอบ t–test  
(Dependent)   
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สรุปผล 
 การวิจัยผลพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศพัท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบรว่มมือเทคนคิ STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  สรปุผลการวิจัยต่อไปนี ้
 1.  คะแนนรวมทั้งหมดของการสอบกิจกรรมย่อยทุกเรื่อง เท่ากับ 811 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ของคะแนนเต็ม

ทั้งหมด น าไปค านวณหาค่า  = 81.92 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 81.92 และค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 22.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.68 และค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 32.18 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 80.45 น าไปค านวณหาค่า  =  80.45 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 80.45 
  ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/80.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
 
ค่าประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 

  ร้อยละ 

 
990 811 73.72 81.92 

 
440 354 32.18 80.45 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ /  เท่ากับ 81.92/80.45 

 
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.5590 นั่นคือ นักเรียนมีความก้าวหน้า
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คดิเป็นร้อยละ 55.90 ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

N คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล 
E.I. 

11 440 245 354 55.90 

 
 3.  เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนความคงทนของนักเรียนที่เรียนตามกิจกรรมการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ  
32.18 คะแนน และคะแนนความคงทน เท่ากับ 31.64 คะแนน 
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  ดังนั้น นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนความคงทนไม่แตกตา่งกัน  
ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  การเปรยีบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนความคงทนของนักเรียนท่ีเรียนตามกิจกรรมการจ าค าศัพท์ 
             ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD 
 
การวัดผลสัมฤทธิ ์     p-value 
หลังเรียน 11 32.18 4.21 1.322 0.216 
ความคงทน 11 31.64 3.64 

 
 4.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  
4.01 คะแนน ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  หลังเรียน 
 

รายการประเมิน 
  ระดับความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.08 0.77 มาก 
2.  ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ให้นักเรียนเข้าใจอยา่งชัดเจน 4.17 0.81 มาก 
3.  เนื้อหามีความยากง่าย เหมาะสมกับนักเรียน 4.09 0.56 มาก 
4.  เนื้อหาแต่ละชุดเป็นเร่ืองที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.03 0.82 มาก 
5.  เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.10 0.73 มาก 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.58 0.47 มาก 
7.  นักเรียนสนุกและมีความสุขที่ได้เรียนเป็นกลุ่มและท ากจิกรรมภายในกลุ่ม 4.34 0.61 มาก 
8.  นักเรียนภูมิใจในความส าเร็จของกลุม่และของตนเอง 4.56 0.74 มากที่สุด 
9.  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 4.02 0.77 มาก 
10.  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจดจ าความหมายของค าศัพท์ได้ดีขึ้น 4.67 0.53 มากที่สุด 
11.  นักเรียนพอใจที่มีสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ 3.96 0.76 มาก 
12.  สื่อช่วยให้นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว 3.92 0.84 มาก 
13.  การประเมินผลมีความสอดคล้องกบัเนื้อหาที่เรียน 3.55 0.82 มาก 
14.  มีการประเมินผลการเรียนนกัเรียนเป็นรายบุคคลและของกลุ่ม 3.68 0.66 มาก 
15.  แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 3.59 0.61 มาก 
16.  ครูใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม 3.79 0.57 มาก 
17.  นักเรียนพอใจและได้รับประโยชนจ์ากการเรียนและสามารถน าไปปรับใช้ชวีิตประจ าวันได้ 4.12 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.64 มาก 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภปิรายผล ดังนี ้
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศพัท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.92/80.45 หมายความว่า คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน  
เท่ากับร้อยละ 81.92 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรยีนเท่ากับร้อยละ 80.45 แสดงว่า  
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐาปนี  สิงห์นันท์ (2557 : 95) ได้พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแผนที่ความคดิ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 18 คน มีประสิทธิภาพ 76.20/78.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 0.5590 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.90 หมายความว่า กิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ 
ผลการเรยีนของผู้เรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงข้ึน ร้อยละ 55.90 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของฐาปนี  สิงห์นันท์  
(2557 : 97) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
และแผนที่ความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรยีนเท่ากับ 0.6923 ทั้งนี้น่าจะมี
เหตุผล ผู้วจิัยไดจ้ัดกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการมุ่งเน้น
ทักษะการคิด การเรียนทีเ่ป็นระบบ ซึ่งเป็นการเรยีนเป็นกลุ่มย่อย และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนด้วยกัน  
นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
ปานกลาง และต่ า อยู่ด้วยกัน และต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียน จากการร่วมมือกันภายในกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมานะพยายามท างานใหส้ าเร็จ   
   3.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน และคะแนนความคงทนไม่แตกต่างกัน   
เป็นเพราะว่าการร่วมมือกันในกลุม่ของผู้เรียนและการแข่งขันกันช่วยให้นักเรียนมคีวามจ าที่ยาวข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กรศิริ  ศิริแก้ว (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่งได้มาแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีผลการเรยีนรู้ค าศัพท์หลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่าร้อยละ 20 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนท่ีได้รับการเรยีนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ไม่แตกต่างกัน 
กับคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณยภัทร  สมเพชร (2553 : 100-101) ได้ศึกษาผล 
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรยีนวังผา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนบ้านวังผา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 7 แผ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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  4.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนเป็นกลุม่ ท างานของตนอย่างเต็มที่
และอิสระ ได้ร่วมกันเรียนรู้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันท างานอย่างมีความสุข สมาชิกในกลุ่มรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนองและกลุ่ม การแข่งขันระหว่างกลุ่มท าให้นักเรยีนเกิดความตื่นเต้น สนุกสนาน  
เกิดแรงจูงใจในการเรียน นักเรยีนมีความมั่นใจในตนเอง ท าให้เกิดผลด้านพฤติกรรมทีด่ีบรรยากาศในการเรยีนเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เคร่งเครียด ผลวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์  สุจินพรหม (2546 : 8) ซึ่งได้พัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือท่ีประสบความส าเร็จเป็นทีม (STAD) ผลการวิจัยพบว่านักเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และช่วยให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสมัพันธ์กัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรยีน โดยมีครเูป็นผู้ให้
ค าแนะน าปรึกษาในการเรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นด้วย  
และสอดคล้องกับ วงเดือน  ปอศิริ (2546 : 67) ซึ่งได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู ้ผลการวจิัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ
ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพดู สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยังพบว่านักเรียนมีทักษะการท างานกลุม่ดีขึ้น   
มีความตระหนักในคณุค่าของตนเอง มีความรับผดิชอบท้ังตนเองและผู้อื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1  ผู้สอนต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับนักเรียนเกีย่วกับข้ันตอน
และวิธีการ จดัเตรียมสื่อ–อุปกรณต์่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรยีนรู้มปีระสิทธิภาพสูง   
  1.2  ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูร ท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง ส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มปีระสิทธิภาพ 
   1.3  ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเหมาะสม 
   1.4  ผู้สอนควรมีการแนะน า ให้ค าปรึกษา ดูแลอยา่งใกล้ชิดในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน 
เกิดความกระตือรือร้นและใส่ใจในการปฏิบัติกจิกรรมอย่างเตม็ที ่
  2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาและพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในเนือ้หาอ่ืน  
หรือระดับชั้นอื่น ๆ  
 2.2  ควรมีการศึกษาและพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เป็นต้น 
  2.3  ควรมีการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือหลาย ๆ ครั้ง เพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
        2.4  หากมีขนาดกลุม่ตัวอยา่งที่ใหญ่ขึ้นกว่า 11 คน คาดว่าจะส่งผลต่อผลการวิจยัหรือไม่ อย่างไร 
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