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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จำนวน 36 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70
ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เป็น 78.26/77.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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Abstract
The purposes of this research were to study efficiency of learning packages using
the cooperative learning STAD technique on ecosystem, to study learning achievement and attitude
towards science. The samples of this research consisted of 36 ninth-grade students at Bansaun
Jananusorn School Chonburi Province. They were randomly selected by the cluster random sampling.
The research instruments were lesson plans, learning package, learning achievement test, and attitude
towards science assessment form. The data were analyzed to compare the learning achievement before
learning and after learning after learning using the t-test for dependent sample and to compare learning
achievement after learning with the criterion of 70 percent. The results showed that the learning package
using the cooperative learning STAD technique of ecosystem had an efficiency of 78.26/ 77.96 which was
higher than the set criterion of 75/75. Learning achievement of students after learning with the cooperative
learning STAD technique on knowledge aspect were statistically significant higher than the pre study and
higher than the criterion 70% at the .05 level and the attitude towards science of student were at good
level too.

Keywords: Learning Package, Cooperative Learning STAD Technique, Learning Achievement,
Attitude Towards Science

บทนำ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า มีปัญหาหลายด้าน ได้แก่
ปัญหาด้านนักเรียน คือ นักเรียนให้ความสนใจ ใส่ใจในการทำกิจกรรมการเรียนวิ ทยาศาสตร์น้อย บางครั้งไม่ให้
ความร่วมมือ และสถานศึกษาบางแห่งจัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษมาเรียนร่วมในห้องเรียนทำให้เกิดความหลากหลาย
ในกลุ่มนักเรียน ปัญหาด้านครูผู้สอนที่เกิดจากการมีความรู้ และ/หรือทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอและ
ยังไม่หลากหลาย ครูยังคงใช้การบรรยายมากกว่าการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ อาจเป็นเรื่อง
การทำงานที่มากเกินไปของครู เช่น มีคาบสอนมาก มีงานวิชาการ/ธุรการที่ต้องรับผิดชอบอาจทำให้สอนได้ไม่ทันเวลา
ตามที่วางแผนไว้ซึ่งถือเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน (Chatvirakom, 2011, pp.133-136) จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น
อาจทำให้ น ั กเรี ยนมี ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ข ั ้ นพื ้ นฐาน (O-NET) ของ National Institute of
Educational Testing Service (2015, pp. 1-8) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย
ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ผลดังต่อไปนี้ ในปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับ 32.19, 35.37, 37.95, 38.62 และ
37.63 ตามลำดับ และจากรายงานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสเป็น
ครูผู้สอนในปี 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนร้อยละ 41.26 จัดอยู่ในกลุ่มปานกลางมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.98
มีคะแนนสูงสุด 78 และคะแนนต่ำสุด 16 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ แต่คะแนนสูงสุดจัดอยู่
ในกลุ่มเก่ง ในขณะที่คะแนนต่ำสุดมีค่าต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจึงจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนและยังพบว่าค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานมี ค่ ากว้ างมาก นอกจากนี้ จากการสั งเกตพฤติ กรรมของนั กเรี ยนรวมทั ้ งการสั มภาษณ์ ครู และนั กเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในปีการศึกษา 2559 ทำให้ทราบว่าเวลาที่ใช้ในการเรียนไม่เพียงพอ
กับเนื้อหาวิชา เนื่องมาจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทำให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนค่อนข้างมาก และ
นักเรียนมีพฤติกรรมต่างคนต่างอยู่ ไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนและครอบครัวอยู่ใน
เมือง จึงทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนอยู่ในภาวะแข่งขันสูงและขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งนักเรียนที่
เรียนอ่อนมีความสนใจการเรียนน้อยจะชอบนั่งอยู่ด้านหลังของห้องเรียน ส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งมีความสนใจมากจะชอบ
นั่งอยู่ด้านหน้าของห้องเรียน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น่าจะเหมาะสมกับเนื้อหาและ
บริบทของปัญหานักเรียนของผู้วิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนศึกษาและใช้
สื่อต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้น ครูให้คำแนะนำกับนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีขั้นตอนและ
เป็นระบบ จนกระทั่งบรรลุตามจุดประสงค์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียน การวัด
และประเมินผล (Sinsupanon, 2009, p. 14) Kuanhawait (2000, p. 91) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อที่ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
รวดเร็วขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอน ช่วยประหยัดเวลา สอดคล้องกับงานวิจั ยของ
Yimchay et al. (2017, pp. 95-107) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมโดยนำการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมาใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วย เพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งและนักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้เปลี่ยนตำแหน่งการนั่งเรียน
ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้มานั่งเรียนกับนักเรียนที่เรียนอ่อน ทำให้มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือ
กัน เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดกลุ่มนักเรียนให้เป็นกลุ่มย่อย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน เมื่อจบบทเรียนแล้วทำการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้รายบุคคลจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคะแนนกลุ่ม
เรียกว่า กลุ่มสัมฤทธิ์ มีหลักสำคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตั้ งใจเรียน และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
เนื่องจากคะแนนที่ได้เป็นคะแนนของทุกคนในกลุ่ม ทำให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน และกระตุ้น
ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความพยายามเพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาที่กล่าวมาแล้ว เทคนิค STAD เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions คือ การเรียนร่วมกันเป็น
กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน
1 คน เน้นให้แบ่งงานกันทำ ช่วยเหลือและร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีเป้าหมายร่วมกัน ชมเชย กลุ่มที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มพยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้เกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม (Slavin, 1995, p. 3)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sriwilai (2013) ที่สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน โดยได้ทำวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ระบบนิเวศ เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและใกล้แหล่งอุตสาหกรรมผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่ วมมื อ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ระบบนิเวศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ระบบนิเวศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ห้องเรียน รวมนักเรียน 390 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ที่ได้มาจากการสุ่ม 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 36 คน โดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ระบบนิเวศ
2.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง
ระบบนิเวศ ประกอบด้วยเนื้อหาย่อยต่อไปนี้ 1) องค์ประกอบ ประเภท และความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 2) การถ่ายทอด
พลังงาน พีระมิดนิเวศ โซ่อาหาร และสายใยอาหารในระบบนิเวศ 3) วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 4) ประชากรในระบบ
นิเวศ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาทดลอง 12 ชั่วโมง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One group pretestposttest design (Saiyos & Saiyos, 1996, pp. 248-249)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ดการเรี ยนรู ้ ท ี ่ ม ี ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด ้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD เป็ น
ส่วนประกอบ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของผู้วิจัย โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ได้จาก
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 4.58 คือ มีความเหมาะสม
มาก 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เท่ากับ 4.78 คือ มีความเหมาะสมมาก 3) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .25 - .79 และมีค่าอำนาจ
จำแนก (r) ระหว่าง .23 - .77 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .70 4) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง .21 - .51 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .71
2. การดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มาทดสอบกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที แล้วบันทึกเป็นคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test)
2.3 ดำเนินการทดลองโดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง
2.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (ฉบับเดิม)
2.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
โดยการหาค่า E1/E2 และค่าเฉลี่ย
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3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent
3.3 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กำหนด คือ ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ One Sample
3.4 วิเคราะห์แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คะแนนระหว่างเรียน (กระบวนการ)
ชุดที่ 1 องค์ประกอบ ประเภท และ
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
ชุดที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
โซ่อาหาร และสายใยอาหาร
ชุดที่ 3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
ชุดที่ 4 ประชากรในระบบนิเวศ
คะแนนหลังเรียน (ผลลัพธ์)
E1/E2 (เกณฑ์ 75/75)

n

คะแนนเต็ม/ชุด

คะแนน
เฉลี่ย

ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)

36

10

8.11

81.11

36

10

7.77

77.78

36
36
36

10
10
30

7.61
7.80
23.39

76.11
78.06
77.96

ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพ

78.26

77.96
78.26/77.96

จากตาราง 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ
กระบวนการ เท่ากับ 78.26 และมีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 77.96 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่
เท่ากับ 75/75
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
36
36

คะแนนเต็ม
30
30

S
2.75
3.62

𝐱̅
17.56
23.39

t

p
.00

14.392*

*p<.05

จากตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 คะแนน พบว่า ก่อนเรียนเท่ากับ 17.56 คะแนน หลังเรียน
เท่ากับ 23.39 คะแนน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบที (t-test) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีรายละเอียดดังในภาพ 1

ร้อยลละของคะแนน

100
80
60
40

%ก่อนเรียน

20

%หลังเรียน

0
ความรู้ความจา

ความเข้าใจ
การนาไปใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้

การวิเคราะห์

ภาพ 1 กราฟแสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ
จากภาพ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระดับความรู้ -จำมากที่สุด คือ ร้อยละ 61.44 ระดับ
ความเข้าใจได้ ร้อยละ 62.88 ระดับการนำไปใช้ได้ ร้อยละ 58.33 และระดับการวิเคราะห์ได้ ร้อยละ 50.00 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ระดับความรู้-จำมากที่สุดคือ ร้อยละ 84.5 ระดับความเข้าใจได้ ร้อยละ 83.38 ระดับการนำไปใช้
ได้ ร้อยละ 75.00 และระดับการวิเคราะห์ได้ ร้อยละ 65.86 ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70
การทดสอบ
เกณฑ์ร้อยละ70
*p < .05

n
36

Mean Percent
76.57

SD
13.37

t
2.95*

p
.006
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จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 76.57 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี
5. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
6. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ
7. ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
8. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
9. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถึงผลดี
ผลเสีย
รวม

̅
𝒙
3.52
3.49
4.42
3.80
3.40
3.80
3.94
3.90
3.68

SD
0.73
0.70
0.69
0.77
0.90
0.86
0.91
0.89
0.82

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

3.77

0.81

ดี

จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมเท่ากับ 3.77 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งหมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องระบบนิเวศ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (4.42) คือ ด้านเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เรื ่ อง ระบบนิ เวศ สำหรั บนั กเรี ยนชั ้ นมั ธยมศึ กษาปี ท ี ่ 3 ที ่ สร้ างขึ ้ นมามี
ประสิทธิภาพ 78.26/77.96 ซึ่งสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 75/75 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ ตามเกณฑ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบ
และพัฒนาชุดกิจกรรรมการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบของ Brahmawong (2013, pp. 7-20) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดนี้ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระสำคัญ ภาษา จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
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และการวัดการประเมินผล และผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและได้เรียนเรื่องระบบนิเวศมาแล้ว ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม และเวลาที่ใช้ ทดลองใช้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล จำนวน
3 คน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ 74.17/72.22 จากนั้นได้นำปัญหาที่พบจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไป
ทดลองใช้แบบรายกลุ่ม จำนวน 9 คน โดยแบ่งนักเรียนตามผลการเรียน กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อนกลุ่มละ 3 คน พบว่า
มีประสิทธิภาพ 75.28/74.07 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปทดลองแบบภาคสนาม
กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนเรื่องนี้มาแล้ว จำนวน 30 คน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 75.83/
75.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนตาม
หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากการทดลองก่อนนำไปใช้จริง จึงทำให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.26/77.96
สอดคล้องกับการศึกษาของ Khumlangmak (2015) ได้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
เท่ากับ 83.55/78.68 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดของสื่อประสมที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยทราบผลย้อนกลับทันทีหลังประกอบกิจกรรม ซึ่งครู
นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนตามแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากการเรียนรู้ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งสิ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นกระบวนการกลุ่มมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นการสอน ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 4 ขั้นการทดสอบ ขั้นที่ 5 ตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม และมอบรางวัล พบว่า การเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกันเองการใช้ภาษาอธิบายคนในวัยเดียวกันจะช่วยให้
เข้าใจง่ายกว่าคำอธิบายของครู และการคำนวณคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มทันที เมื่อจบ
เนื้อหาเป็นการเสริมแรงทางบวก ที่ช่วยให้นักเรียนที่เรียนเก่งภายในกลุ่มจะช่วยอธิบายเนื้อหาให้กับนักเรียนอ่อนให้
เข้าใจมากที่สุด เพื่อให้กลุ่มมีคะแนนสูงขึ้น นอกจากนี้ การเสริมแรงทางบวกโดยการมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้คะแนน
สูงสุดยังเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของสกิน
เนอร์จากแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพราะทฤษฎีนี้ต้องการเน้นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการลงโทษ (Chaiyaroen, 2014, pp. 57-75) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศกับเกณฑ์
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ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ความจำได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 84.5
รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจได้ ร้อยละ 83.38 ด้านการนำไปใช้ได้ ร้อยละ 75 และด้านการวิเคราะห์ได้ ร้อยละ 65.86
ตามลำดับ โดยคะแนนรวมของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 ด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 75) เหตุผล
ที่นักเรียนทำข้อสอบด้านความรู้ความจำ และความเข้าใจได้คะแนนสูง อาจเนื่องมาจากการเรียนเป็นกลุ่มที่นักเรียนได้ลง
มือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนจำได้และมีความเข้าใจในเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้เรียนได้มากกว่าที่ครูเป็น
ผู้สอน จึงทำให้นักเรียนสามารถจำความรู้ได้และนำความรู้มาใช้ในการทำข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่า ร้อยละ 80
ส่วนด้านการนำไปใช้นักเรียนส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าใจโจทย์และนำความรู้ที่เรียนมาใช้กับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดได้
จึงสามารถทำข้อสอบด้านนี้ได้ร้อยละ 75 โดยสรุปจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ในทุก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.86 - 23.11 ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนได้ลงมือสำรวจระบบนิเวศด้วยตนเอง นักเรียนมีความเป็นอิสระทำให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ให้ความร่วมมือในกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีความสุขสนุกสนานในการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krumram et al. (2016) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การประสานห้าแนวคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
เรื่อง พันธุศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ เป็นชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่คละความสามารถ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ร่วมกัน แบ่งบัน ช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกเป็น
กันเองและผ่อนคลายให้กับนักเรียน เนื่องจากครูไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากนักเรียนโดยมีครู
เป็นผู้ให้การสนับสนุน จากการวิเคราะห์ พบว่า หลังจากที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศ แล้วนักเรียนมีระดับเจตคติอยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมเท่ากับ 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า นักเรียน
มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.42 รองลงมาเป็นด้านตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด คือ เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 3.40
เนื่องจากข้อคำถาม คือ ข้าพเจ้าชอบเที่ยวชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ และข้าพเจ้าไม่ชอบฟังรายการวิทยุ และดู
รายการทีวีเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ถามเป็นสถานการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนบางคนใช้ทีวีร่วมกับคนในครอบครัวจึงไม่ได้เลือก
ช่องที่ดูด้วยตนเอง และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ นักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น จึงทำให้ชอบรายการเพลงหรือเกมส์มากกว่าที่จะดู
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รายการทีวีที่มีเนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ตอบคำถามข้อนี้ โดยเลือกแสดงความคิดเห็นที่ระดับคะแนน 3 ซึ่งมี
ความหมายแสดงถึง ไม่แน่ใจในคำตอบ จากการวิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ในหัวข้อการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะเน้นถามเรื่องการลอกผลการทดลองของเพื่อนของนักเรียน พบว่า
นักเรียนที่ลอกการทดลองของเพื่อนจะเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในกลุ่มที่เรียนไม่เก่ง แต่เมื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่มด้วยเทคนิค STAD พบว่า นักเรียนไม่ลอกการทดลองอีกเนื่ องจากนักเรียนช่วยทำงานของกลุ่มร่วมมือกั นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งนักเรียนที่เก่งและไม่เก่ง และทำให้นักเรียนมีความเข้าใจงานที่ตนทำมากขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ดังนั้น ครูสามารถนำการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้ในวิชาอื่นๆ หรือวิชาที่มีธรรมชาติ
ใกล้เคียงกัน
2. ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการชี้แจงให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
ตลอดจนกฎกติกาในการดำเนินกิจกรรม
3. ควรวางแผนกำหนดระยะเวลาโดยคำนึงถึงเนื้อหากับเวลาเพื่อให้นักเรียนได้รับสาระครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การแบ่งกลุ่มนักเรียนถือว่าสำคัญ เนื่องจากใช้คะแนนจากความสามารถและข้อมูลพื้นฐานคะแนนสอบ
ของนักเรียนในเทอมก่อนหน้า ซึ่งเนื้อหาวิชาในเทอมนั้นจะมีเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ จะเน้นการคำนวณซึ่งใช้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าเนื้อหาวิชาในงานวิจัยซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาทางด้านชีววิทยา ซึ่งจะเป็นเนื้อหาด้านความรู้ความจำ
มากกว่าเทอมที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนที่เก่งและได้เกรดที่ดีในเทอมที่ผ่านมาอาจไม่เก่งในเทอมนี้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การแบ่งกลุ่มต้องใช้ความตั้งใจเรียนของนักเรียนร่วมด้วย
2. จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า คะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ข้อ 5 ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรื อ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานได้คะแนนน้อย เนื่องจากข้อคำถามของผู้วิจัยเป็นสถานการณ์ท่อี ยู่
นอกห้องเรียนนักเรียนไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น จึงเสนอแนะว่าการตั้งคำถามควรเป็นคำถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่นักเรียนเคยมีส่วนร่วมจะทำให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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