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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการสื่อสาร และ
ความพึงพอใจ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 78 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารและแบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ANCOVA และ Independent t-test ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ของนักเรียนหลัง
เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05
2. ทักษะการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่า
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่ากับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร
Abstract
The purpose of this research was to compare analysis learning achievement communication
skill and satisfaction in topic of blood circulation system lymphatic system and the immune system of
Matthayom 5 student between experiment group learned through cooperative learning student team
achievement division technique (STAD) and control group learned through conventional teaching model.
The target group was M.5 with the total of 78 who enrolled in Science Math program. They were randomly
selected for participating in the experiment using cluster random sampling method. The research
instruments consisted of lesson plans cooperative learning student team achievement division technique
(STAD), lesson plans conventional teaching model ,biology learning achievement test, communication
skill test and satisfaction evaluation questionnaires. The data were analyzed by ANCOVA and Independent
t-test. The research findings were as following.
1. Achievement in topic of blood circulation system lymphatic system of Matthayom 5
student who in cooperative learning student team achievement division technique (STAD) higher than
those who learned through conventional teaching model at .05 level of significance.
2. Communication skill in cooperative learning student team achievement division technique
(STAD) higher than those who learned through conventional teaching model at .05 level of significance.
3. The posttest of students satisfaction in cooperative learning student team achievement
division technique (STAD) higher than those who learned through conventional teaching model at .05
level of significance.

Keywords: Cooperative Learning, Student Team Achievement Division Technique, Achievement,
Communication Skill
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บทนำ
ในศตวรรษ ที่ 21 การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำความรู้ แต่ต้องทำความเข้าใจ ผู้เรียนต้องมี
ความสามารถสื่อสารมากขึ้น ทำความเข้าใจในภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ
แม้แต่ภาษาวิทยาศาสตร์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากความเข้าใจและพูดภาษาเดียวกัน ผู้สอนและผู้เรียน
ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน หากสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนก็
ล้ มเหลว (Harlen as cited in Nuangchalerm, 2015, p. 7) เมื ่ อทำความเข้ าใจได้ ว ่ าภาษาที ่ ผ ู ้ เรี ยนใช้ ส ื ่ อสารมี
หลากหลายและประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด
การสื่อสาร และการสะท้อนความคิด เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง
และบุ คคลรอบข้ าง ดั งจะเห็ นได้ จากการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์ ย ุ คใหม่ ใส่ ใจเรื ่ องกระบวนการทำงานกลุ่ ม
การเสนอแนะ และสะท้อนผลการเรียนรู้สู่เพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Ellis & Fouts as cited in
Nuangchalerm, 2015, p. 7) และพระราชกระแสของสมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ ห ั วรั ช กาลที ่ 9 การปฏิ ร ู ปการศึ กษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้
แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี” (Office of the Education Council, 2015, p. 4)
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของผู้วิจัย ได้พบปัญหา คือ นักเรียนมีความสามารถในวิชา
ชีววิทยาที่แตกต่างกัน และครูผู้สอนยังมีการสอนในบางเนื้อหาที่ไม่ส่งเสริมความสนใจ ไม่ตื่นเต้น ส่งผลให้นักเรียนไม่
สนใจเรียน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นกลุ่ม แต่เมื่อมีการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นผู้นำใน
การทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนจะไม่ลงมือทำกิจกรรม เมื่อครูผู้สอนสอนเนื้อหานักเรียนที่มีผล
การเรียนดีจะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางและอ่อนต้องมีการสอนซ้ำ ซึ่งการสอนซ้ำ
จะทำให้นักเรียนบางส่วนเริ่มไม่สนใจการเรียน ลดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนลด
ต่ำลง และนักเรียนจะเขียนตอบคำถามมาสั้น ไม่อธิบาย ไม่ชอบการศึกษาค้นคว้า ซึ่งปัจจุบันการเขียนและการอ่านมี
ความสำคัญ จึงใช้การจัดการเรียนการสอบแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพราจะทำให้เกิดการสื่อสารกันภายในกลุ่ม
และคนที่เก่งสอนคนที่อ่อนกว่า สอดคล้องกับ Dechachub (2005, p. 52) ได้กล่าวถึง การทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน
พบว่า สมาชิกบางคนมีความรับผิดชอบดีมาก แต่บางคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สมาชิก
บางคนละเลยไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือต่อกลุ่ม คะแนนมาจากคะแนนรวมของกลุ่ม ทุกคนได้คะแนนเท่ ากัน
แม้จะไม่ได้ทำงานตามที่ตนรับผิดชอบ จึงได้มีวิธีการแก้ไข คือ การสอนแบบร่วมมือ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
ในกลุ่มมีสมาชิก ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง กลาง อ่อน และเพศที่แตกต่างกัน นักเรียนจะมีการช่วยเหลือกัน แก้ปัญหา
มีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารกันภายในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนาการตัวเอง เพราะเมื่อทุกคนบรรลุเป้าหมายของตน
กลุ่มจะประสบความสำเร็จ โดยในการเรียนจะมีครูเป็นผู้เสริมแรง มีการให้รางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรู้สามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น (Slavin, 1995, pp. 5-6) จากข้อมูลข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่
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จะนำการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร และศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ในวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้านการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชาย 23 คน นักเรียน
หญิง 55 คน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่ม
เลือกห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) อย่างง่าย คือ 1 ห้องเป็นห้องทดลองและ 1 ห้อง
เป็นห้องควบคุม
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยรูปแบบ STAD ในวิชาชีววิทยา และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การสื่อสาร และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายในวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการทดลอง
15 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (True Experimental Design) โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่ม
ทดลองและกลุ ่ มควบคุ มที ่ ได้ มาจากการสุ ่ ม มี การวั ดก่ อนและหลั งให้ ส ิ ่ งทดลอง (Randomized Control Group
Pretest–Posttest Design) ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการทำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งสองกลุ่มก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. เครื่องมือที่ใช้มี 4 ชนิด ได้แก่
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน จำนวน 6 แผน รวมเป็นเวลา 15 คาบเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน
ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมผู้เรียน 2) ขั้นสอน
เนื้อหาให้กับนักเรียนทั้งชั้น 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย 4) ขั้นทดสอบความรู้ และ 5) ขั้นสรุปประเมินผลและมอบรางวัล
ตามขั้นตอนของสลาวิน
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน ตามแนวคิดของ Klopfer ได้แก่
ความรู้ความจำ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้ไปใช้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน
4 ตัวเลือก 30 ข้อ มีค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 มี ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก
อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.53 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79
1.3 แบบทดสอบทักษะการสื่อสาร สร้างแบบทดสอบวั ดทั กษะการสื่ อสาร ประกอบด้วย ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียน เนื่องจากในการเรียนศตวรรษที่ 21 เน้นการอ่าน การเขียน และนักเรียนมีการปัญหาใน
การเขียนและอ่าน แบบทดสอบทักษะการอ่านและการเขียนการกำหนดรูปภาพ สถานการณ์ ข้อเท็จจริง บทความ
ซึ่งแบบทดสอบทักษะการอ่านมีจำนวน 15 ข้อ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) พบว่า ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.53 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.77 และแบบทดสอบทักษะการเขียน มีจำนวน 2 ข้อ (15 คะแนน) พบว่าค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.44 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.47 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นข้อคำถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า คือ
สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 18 ข้อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของการจัด
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านจุดประสงค์ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน และ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล
พบว่าค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
2. วิธีการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการรู้
2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
2.3 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน กับกลุ่มทดลอง กับจัดการเรียนรู้ตามปกติกับกลุ่มควบคุม ใช้เวลาใน
การจัดการเรียนรู้ 15 คาบ (คาบละ 50 นาที) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามกำหนดแล้วจึงทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
กลุ่มที่ศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดทักษะ
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การสื่อสาร เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน และแบบทดสอบวัดความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และแบบปกติ
2.5 นำผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร และ
ความพึงพอใจ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
3. วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการสื่อสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ และวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มโดยใช้การทดสอบ ANCOVA และค่าทีแบบ Independent-t-test

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง
และระบบภูมิคุ้มกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติได้ผลดัง ตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง
และระบบภูมิคุ้มกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
แหล่งความแปรปรวน
ตัวแปรร่วม (คะแนนสอบก่อนเรียน)
วิธีสอน
รวม

SS
218.820
345.216
30393.000

df
1
1
78

MS
218.820
345.216

F
19.713
30.249*

p
0.000
0.000

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบ
ภูมิคุ้มกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
(F = 30.249, p = 0.000) จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ได้ผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และ
ระบบภูมิคุ้มกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ทักษะการสื่อสาร
การอ่าน
การเขียน
รวม

SS
54.495
97.831
292.050

MS
54.495
97.831
292.050

df
1
1
1

F
20.466*
21.053*
39.901*

p
0.000
0.000
0.000

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าทักษะการสื่อสาร เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบ
ภูมิคุ้มกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการสื่อสาร เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
(F = 39.901, p = 0.000) จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสาร เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 2 และเมื่อพิจารณารายด้านทักษะ พบว่า ทักษะด้านการอ่าน และทักษะด้านการเขียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยทักษะด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (F = 20.466,
p = 0.000) และโดยทักษะด้านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
(F = 21.053, p = 0.000)
3. วิเคราะห์ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนั กเรียนระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีท ี่ 5 ที่เรียนด้ วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ได้ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน
แหล่งความแปรปรวน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
38
40

𝐱̅
4.45
4.29

SD
0.35
0.33

Df
76

t

p

2.178*

0.032
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าการจัด
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (t = 2.178,
p = 0.032) และทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมความพึงพอใจอยู่ระดับมาก จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันสูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ของนักเรียน
หลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่
ผลความสำเร็จมากจากสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดช่วยเหลือกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก เก่ง ปานกลาง และอ่อน
จึงทำให้นักเรียนเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลกระตุ้นให้กลุ่มไปสู่ความสำเร็จ เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยจากความก้าวหน้าของสมาชิก
ในกลุ่มจึงทำให้นักเรียนช่วยเหลือกัน และเข้าใจว่าคะแนนของตัวเองจะช่วยเหลือกลุ่มได้สำเร็จ โดยนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะต้องเป็นผู้สอนเพื่อน แนะนำเพื่อน มีปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดี และจากการทำแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยไม่มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เพื่อนำคะแนนมาคิดหาค่าความก้าวหน้าของแต่ละคน แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย
ความก้าวหน้าของกลุ่ม จะทำให้กลุ่มได้รับคำชมเชยเมื่อกลุ่มประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมจน
ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
โดยผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Boonchu (2013) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ Chanyoo (2013) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรี ยน มากกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี น ัยสำคั ญทางสถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .01 และผลงานวิ จ ั ย ของ Kittiwongsa (2015) พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Krumram, et al. (2016, pp. 202-211) พบว่า นักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การประสานห้าแนวคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แล้ว มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonyang, et al. (2016,
pp. 223-237) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ทักษะการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่า
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีทักษะด้านการอ่านและทักษะด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ การเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD มีการจัดนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 4-5 คน มีสมาชิก เก่ง ปานกลาง อ่อน จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น
กิจกรรมการอ่าน การเขียน เวียนกันอธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมอง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การแสดงออกของความคิดเห็นในการเขียนลงในใบงาน
ใบกิจกรรม และการสมุดบันทึก โดยในการเขียนของตนเองอาจจะยังไม่ถูกต้อง หรือเมื่ออ่านแล้วเข้าใจผิดพลาด แต่เมื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนภายในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะสามารถได้สื่อสารกันได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นเพราะเป็นเพื่อนวัยใกล้เคียงกันจึงมีภาษาที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทดลอง
จะส่งเสริมทักษะการสื่อสารและพัฒนาให้ดียิ่ง โดยผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatsupakul (2007)
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD มีทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการสื่อสาร มากกว่า
นักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chuenniran (2011) พบว่า
การใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความจากการ
อ่านดีขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่ากับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการทำกิจกรรมกลุ่มที่ผลสำเร็จของกลุ่ม
มาจากคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และจากการทดสอบหลังเรียนเพื่อนำคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ย
ความก้ าวหน้ า เพื ่ อทำเป็ นคะแนนความก้ าวหน้ าของกลุ ่ ม ซึ ่ งส่ งผลให้ เกิ ดการกระตุ ้ นให้ สนใจใน การเรี ยนรู้
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ฟังความคิดเห็นของเพื่อน แบ่งงานกันทำภายในกลุ่ม ร่วมมือกันทำงานที่
ได้รับมอบหมาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ ความเสร็จจึงมาจากสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มร่วมมือกัน ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการทำงานกลุ่มและการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
จึงทำให้หัวข้อการประเมินด้านกิจกรรม ด้านวัตถุประสงค์ และด้านการวัดและประเมินผล มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ
มาก แต่ เมื ่ อพิ จารณารายข้ อคำถามพบว่ าหั วข้ อด้ านระยะเวลาในการเรี ยนการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ STAD ได้ ผล
การประเมินน้อยกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติเพราะมีการใช้ขั้นตอนในการคิดคะแนนความก้าวหน้าจึงทำให้เกินเวลา
เรียนที่กำหนด และในการทำงานกลุ่มนักเรียนบางส่วนต้องการขอเปลี่ยนกลุ่ม
โดยผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hempoom (2012) พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของ Promseurb (2016) พบว่า
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มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลวิจัยไปใช้
1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในการจัดการเรียนรู้บางกิจกรรมต้องใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้สอนสามารถปรับความยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมในแต่ละครั้งของการทำกิจกรรม
1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ครูควรใส่ใจในการทำงานกลุ่ม เนื่องจากอาจมี
นักเรียนขอเปลี่ยนกลุ่ม ครูควรเปลี่ยนกลุ่มให้ตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเหมือน
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร ได้สูงขึ้นกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จึงควรมีการวิจัย เพื่อศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน เป็นต้น เนื่องจากระหว่างดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยสังเกตเห็นพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหลายพฤติกรรม เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การถ่ายทอดความคิดและความรู้ การทำงานหรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
2.2 การวิจัยครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนได้อย่างมีความสุข
2.3 การวิจัยครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ทำให้ทักษะการสื่อสารของ
นักเรียนถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียน เพราะทักษะด้านการเขียนและการอ่านอาจขึ้นอยู่กับบรรยากาศในระหว่างที่อ่านหรือ
เขียน จึงควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Collaborative Learning ซึ่งการเรียนแบบ Collaborative
Learning สามารถทำงานรวมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในลักษณะของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หรือออฟไลน์
นอกห้องเรียนได้แต่การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมแบบ Cooperative Learning อยู่ภายในห้องเรียน
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